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Abstract 
This study concerns choices of texts and reading comprehension strategies in teaching. The 

purpose of the study is to investigate if and how teachers' perceptions of pupils' reading habits 

are consistent with the pupils' own beliefs. The purpose is also to investigate if there are any 

differences in reading habits between pupils with Swedish as their first language and pupils 

with Swedish as a second language and if this is considered when teachers choose texts and/or 

work with reading comprehension strategies in teaching. The study is based on qualitative 

interviews with three active teachers, two of whom are class teachers and one who teaches in 

Swedish as a second language. The interviews aim at gaining knowledge about how teachers 

choose texts in teaching, what they base these choices on and how they work with reading 

strategies. The study is complemented by a student survey to map students' reading habits at 

home and at school. The questionnaire aims at gaining knowledge from students to see 

whether teachers 'perceptions about student reading habits are in line with the students' own 

beliefs. According to my results teachers' perceptions about student reading habits do not 

always match the perception of the students themselves. Based on the results of this study 

there are no significant differences made between first and second language students when it 

comes to choosing texts in the teaching, either based on the reading habits of the students or 

teachers 'perceptions of students' reading habits. Nor are there any significant differences 

made in the teaching of reading strategies. On the other hand, teachers make certain 

adjustments in teaching to give all students the same conditions. 
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Sammanfattning 
Denna studie berör lärares val av texter samt arbete med läsförståelsestrategier i 

undervisningen. Syftet med studien är att undersöka hur lärares föreställningar om elevers 

läsvanor stämmer överens med elevernas egna uppfattningar, om det går att uttyda några 

skillnader i läsvanor hos elever med svenska som modersmål respektive elever med svenska 

som andraspråk samt om lärare tar hänsyn till skillnader i läsvanor vid val av texter samt 

arbetet med läsförståelsestrategier i undervisningen. Studien bygger på kvalitativa intervjuer 

med tre verksamma lärare varav två är klasslärare och en undervisar i svenska som 

andraspråk. Intervjuerna syftar till att få kunskaper om hur lärarna väljer texter i 

undervisningen och vad de baserar dessa val på samt hur de arbetar med undervisning av 

lässtrategier. Studien kompletteras med en elevenkät för att kartlägga elevers läsvanor hemma 

och i skolan. Enkäten syftar till att få kunskap om hur lärarnas föreställningar om elevers 

läsvanor stämmer överens med elevernas egna föreställningar. Mina resultat visar att lärares 

uppfattningar om elevers läsvanor inte alltid stämmer helt överens med den uppfattning 

eleverna själva har. Utifrån studiens resultat går det inte att uttyda att några betydande 

skillnader mellan första- och andraspråkselever görs när det kommer till val av texter i 

undervisningen varken utifrån elevers läsvanor eller utifrån lärares föreställningar om elevers 

läsvanor. Inga betydande skillnader görs heller vid undervisning av lässtrategier. Däremot gör 

lärarna vissa anpassningar i undervisningen för att alla elever ska ges liknande förutsättningar. 
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1 Inledning 

Fram till 2012 indikerade olika nationella och internationella utvärderingar av läsförmåga hos 

skolelever en nedåtgående tendens gällande svenska elevers läsförståelse. Resultat från PISA 

2009 visade att var femte elev i årskurs nio inte hade tillgång till de skriftspråkliga resurser 

som gör det möjligt att tolka och förstå skriven text i olika genrer och medier. Även PIRLS-

undersökningarna från 2011 visade en nedåtgående trend gällande läsförståelse. Undersök-

ningarna visade hur allt för många elever i årskurs fyra inte hade de resurser som krävs för 

mer komplexa uppgifter inom läsförståelse som att göra analyser och jämförelser och att 

kunna dra slutsatser. Såväl PISA som PIRLS indikerade även att fler barn med det som besk-

rivs som utländsk bakgrund befann sig i denna situation (Schmidt, 2013b, s. 94). Trots att de 

senaste resultaten från både PISA och PIRLS visar på en ökning i läsförståelse hos elever 

kvarstår skillnader i prestationer mellan elever med gynnsam socioekonomisk bakgrund och 

elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund. Skillnaderna har inte ökat sedan förra 

PIRLS-undersökningen men ligger kvar på samma nivå (Skolverket, 2017). När PISA-

undersökningarna började år 2000 var Sverige ett av de länder som hade bäst likvärdighet. 

Idag ligger Sverige på en genomsnittlig OECD-nivå. Detta kan ses som ett tecken på att sko-

lan blivit sämre på att kompensera för elevens sociala bakgrund (Skolverket, 2016b). De 

svenska skolorna har ett stort antal elever som inte har det svenska språket som modersmål. 

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Utbildningen ska även 

kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar (Skolverket, 

2016a, s. 8). Då andraspråkselever många gånger undervisas i klassrummet tillsammans med 

de klasskamrater som har svenska som sitt modersmål finner jag det intressant att undersöka 

om lärare tar hänsyn till detta i undervisningen av läsförståelse när det gäller att lära ut meto-

der och strategier. Skillnaden mellan kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk är i 

årskurs ett till tre mycket små. Trots detta bygger läsinlärningen hos andraspråkselever på helt 

andra grunder då dessa elever inte har samma språkliga bas att bygga vidare på som första-

språkseleverna. Kuyumcu (2013, s. 605) framhåller hur den språkliga mångfalden bland ele-

ver i svenska skolor har blivit allt vanligare och att de flesta lärarna förr eller senare kommer 

att få undervisa elever som har ett annat förstaspråk än svenska. I vissa fall får de också göra 

det utan att vara särskilt insatta i vad det innebär, då många lärare saknar utbildning i ämnet 
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svenska som andraspråk (ibid.). Frågan är om det finns det några skillnader som kan vara av 

betydelse i läsförståelseundervisningen när det gäller elever med svenska som modersmål 

respektive elever med svenska som andraspråk. I kunskapskraven för både svenska och 

svenska som andraspråk i slutet av årskurs tre står det att eleven ska kunna läsa bekanta och 

elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt 

(Skolverket, 2016, ss. 252, 264). Schmidt (2013b, s. 102) menar att läsningen av elevnära 

texter har läsförståelse som ett självklart mål och kan ses som kärnan i undervisningen i 

svenska och svenska som andraspråk. Schmidt framhåller även hur elevnära texter enligt läro-

planen ska utgöra ett huvudinnehåll för undervisning i strategier, tolkning och läsförståelse 

(ibid.). Här är frågan vad som kan anses vara en elevnära text och huruvida detta kan skilja sig 

beroende på elevernas språkliga och/eller kulturella bakgrund. En annan fråga är om, och i så 

fall hur, elevers läsvanor kan skilja sig beroende på språklig och/eller kulturell bakgrund och 

huruvida det tas hänsyn till dessa skillnader i helklassundervisningen.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om skillnader i elevers läsvanor 

utifrån språklig bakgrund samt om dessa stämmer överens med de uppfattningar eleverna 

själva har. Vidare undersöks om hänsyn tas till elevers skilda språknivå vid val av texter samt 

arbetet med lässtrategier i undervisningen.  

1.1.1 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- Går det att uttyda skillnader i läsvanor hos första- respektive andraspråkselever och hur 

gestaltar sig dessa? 

- Hur väljer lärare litteratur för undervisningen och vad baseras dessa val på? 

- Hur ser lärare på eventuella skillnader i undervisning av lässtrategier när det gäller elever 

med svenska som andraspråk respektive elever med svenska som modersmål? 
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2 Teoretiska utgångspunkter för lärande 

I detta kapitel redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för min stu-

die. Det finns många olika teorier om hur lärande går till. En stor del av den tidigare forskning 

inom svenska som andraspråk som jag tagit del av bygger på det sociokulturella perspektivet, 

vilket är anledningen till att jag valt att skildra min studie genom detta perspektiv.  

2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande betonar att sätten att återskapa kunskaper och färdig-

heter skiljer sig åt mellan samhällen och sociala sammanhang. Dessa skillnader leder till vari-

erande behov av kunskaper och färdigheter vilket i sin tur leder till olika typer av lärande 

(Säljö, 2000, s. 157). De sociala sammanhang där vi lever får alltså en avgörande betydelse 

för vad vi läser samt hur vi läser, skriver och lär. Som exempel på detta kan nämnas en studie 

av Heath (1986) där en jämförelse gjordes mellan hur barn i tre kulturellt och socialt olika 

samhällen använde språket samt hur deras skolbakgrund påverkades utifrån den uppfostran de 

fått. De slutsatser som Heath kunde dra utifrån denna studie var att de sociokulturella förut-

sättningarna avgör hur barnen klarar sig i skolan och att de därefter även har olika förvänt-

ningar på sig (Heath 1986, s. 121). Även Liberg (2007, s. 38) betonar betydelsen av det socio-

kulturella sammanhang som läsaren och skrivaren befinner sig i. Hon använder begreppet 

levande språkrum utifrån tillgången till böcker samt om läsning, skrivning och samtal om det 

lästa och skrivna utgör betydelsefulla inslag eller inte (ibid.). 

2.2 Det sociokulturella perspektivet i undervisningen 

Björk och Liberg (1996, s. 61) förhåller sig till det sociokulturella perspektivet och menar att 

vi genom att ge barnen strategier för hur man identifierar ord utanför ett känt textsammanhang 

kan hjälpa dem att komma vidare i arbetet med sambandet mellan bokstavstecken och ljud 

och hur dessa kan ljudas samman till ord. Det utforskande arbetet bör ske på ett lustfyllt och 

spännande sätt i lagom stora steg, med fokus på det som barnen ännu inte kan men som är 

möjligt att utveckla tillsammans. Det sociala samspelet är alltså en viktig del av lärandet 

(ibid.). I likhet med Björk och Liberg menar Gibbons (2010, s. 26) att grunden för ett barns 

utveckling omfattas av det som Vygotskij benämner zonen för närmaste utveckling, vilket 

syftar på avståndet, eller den kognitiva klyftan, mellan det ett barn kan göra utan hjälp och det 

barnet kan göra tillsammans med en mer erfaren person. Allt eftersom blir barnet säkrare och 
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säkrare behöver den vuxne bara rycka in när det blir för svårt. Tillslut klarar barnet av 

uppgiften helt på egen hand. Med andra ord så hjälper ett framgångsrikt samspel med en 

partner – eller stöd vid utförandet – eleven att komma längre än den gjort på egen hand. Om 

vi tänker på andraspråkselever kan detta även innefatta att lära sig nya sätt att använda språk 

(ibid.). Gibbons (2010, s. 105) menar att först när vi vet vilken nivå eleverna befinner sig på 

kunskapsmässigt kan undervisningen anpassas och vi kan lägga upp strategier för att hjälpa 

dem att gå vidare. Om vi återgår till Vygotskijs tankar om zonen för närmaste utveckling 

måste vi alltså veta vad eleven klarar av på egen hand innan vi vet hur vi bäst ska stötta 

honom eller henne i nästa steg i utvecklingen (ibid.).   

Vygotskij betonar vikten av interaktion vid inlärningen och ser dialogen som ett sätt att skapa 

möjligheter till tänkande (Gibbons, 2010, s. 36). Barnen måste stimuleras till att ”tänka högt” 

och få möjlighet att delta i den sortens talsituationer där eleverna får utforska och reda ut 

begrepp eller pröva en idé genom frågor, hypoteser och logiska slutsatser och genom att 

reagera på andras tankar (ibid.). Vygotskij skulle hävda att den externa sociala dialogen 

gradvis införlivas så att den blir en resurs för det individuella tänkandet (Gibbons, 2010, s. 

27).  

När det rör flerspråkiga elever menar Axelsson (2013, s. 554) att det är centralt för 

utbildningen med en sociokulturellt stödjande miljö som innefattar sociala och kulturella 

processer såväl i vardagslivet med familj som i skola och det omgivande samhället. I ett 

sociokulturellt perspektiv pekas på att de läs- och skrivarter som skapas i en läs- respektive 

skrivsituation är ett resultat av det ömsesidiga samspelet mellan individ, kontext och text 

(Liberg, 2001, s. 15). Det är med andra ord resultatet av en individs meningsskapande i olika 

läs- och skrivsituationer. 

3 Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogör jag för olika omständigheter som är viktiga att ta hänsyn till, bland 

annat gällande val av texter och undervisning i strategier, i en skola som präglas av mångfald. 

Nyligen har Skolverket (2010) än en gång påpekat vikten av att utgå från elevers skilda 

erfarenheter i syfte att åstadkomma en likvärdig utbildning i svenska och i svenska som 

andraspråk. Här menar Schmidt (2013b, s. 113–114) att valet av texter kommer först och 
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ligger till grund för den undervisning i strategier som ska möjliggöra utvecklandet av en säker 

läsförståelse. 

3.1 Mångfaldsbegreppet och demokratiuppdraget 

Begreppet mångfald har gjort insteg på arenan som en förutsättning att ta hänsyn till när vi 

diskuterar betydelsen av läsning och skrivning. Damber (2013, s. 633) tar upp hur den 

svenska skolan idag präglas av mångfald – socioekonomiskt, språkligt och kulturellt, och att 

det därför ligger i varje pedagogs uppdrag att möta och ta tillvara denna mångfald på ett sätt 

som ger alla barn och elever likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan. Ett inkluderande och 

interkulturellt perspektiv på språkutvecklingen skulle kunna resultera i en lärandemiljö där 

alla elever ges tillfälle till interaktion och samarbete med varandra utifrån var och ens 

förmåga (Fridlund, 2011, s. 237). Ett sådant synsätt får emellertid inte medföra att läraren 

utgår från att samma undervisning gynnar elevernas lärande oavsett om det har svenska som 

modersmål eller inte (Damber, 2013, s. 633). När det kommer till flerspråkiga barn är inte 

heller denna grupp en homogen grupp då det finns variationer i fråga om språk, etnicitet, kön, 

och andra sociala kategorier (Schmidt, 2013b, s. 95). Utbildningen bör därför karaktäriseras 

av att den utgår ifrån mångfalden av elevers olikheter där ingen exkluderas och att den syftar 

till att alla oavsett bakgrund kan identifiera sig med innehållet i undervisningen (Fridlund, 

2011, s. 240).  

Skolan behöver utveckla sin beredskap för att möta den heterogenitet som numera är ett 

faktum i de svenska klassrummen. Axelsson (2013, s. 548) menar att flerspråkighet därför bör 

ses som en naturlig del i skolans vardag och synen på språk generellt ges en vidgad och mer 

övergripande organisation som inkluderar alla elever. Teoretiskt finns det idag enligt Axelsson 

(2013, s. 547) omfattande kunskap om hur skolor kan hantera språklig och kulturell mångfald 

och bli en skola för alla. Trots detta syns fortfarande en skillnad mellan forskningen om 

flerspråkiga barns språkutveckling och lärande och den utbildning de erbjuds (ibid.). Fridlund 

(2011, s. 236) menar utifrån sin avhandling att heterogenitet ur såväl ett inkluderande som ett 

interkulturellt perspektiv är en förutsättning och en naturlig utgångspunkt för att 

undervisningen ska ge ett gott resultat i relation till det demokratiska samhälle eleverna 

förväntas bli medborgare i. Som exempel menar Au och Raphael (2000, refererad till i 

Damber, 2013, s. 662) att man genom skolans lärpraktiker har unika möjligheter att 
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kompensera för den stora variationen i fråga om tillgång till utvecklande textmiljöer i 

hemmet. Därför handlar den tidiga läs- och skrivinlärningen inte endast om läsning och 

skrivning utan även om ett demokratiuppdrag vars utgång kan få långtgående effekter för 

både individ och samhälle (ibid.). Svensk forskning rörande den svenska skolans likvärdighet 

avslöjar dock att skolan ofta istället för att verka utjämnande har en tendens att reproducera 

befintliga klasstrukturer, en utveckling som på senare tid dessutom har förstärkts (Damber, 

2013, s. 622).  

3.2 Socialisationens roll för skolframgång 

Vi kan konstatera att barn socialiseras till läsare på olika sätt. Såväl läs- och skrivmönster i 

hemmet som verbala interaktionsmönster spelar roll. Stanovic (2000, refererad till i Damber, 

2013, s. 664) menar därför att det är av särskild vikt för pedagoger att uppmärksamma den 

kraft med vilken text- och språkmiljön i hemmet slår igenom i barns ordförråd och språk.   

Nauclér (2013, s. 460) hänvisar till Heaths studie, som en bland flera longitudinella studier i 

internationell forskning, där man har undersökt olika aspekter på språkanvändningen i 

hemmet och hur denna påverkar utvecklingen av barns skriftspråkliga färdigheter och 

skolframgång. Bland annat har Heath studerat amerikanska barns olika språkliga hemkulturer 

och vad som sker i mötet mellan dessa och skolans kultur. Utgångspunkten för studien var att 

ju bättre överensstämmelse i språkanvändning mellan hem och skola, ju lättare för barnen att 

nå framgång. Heath fann att föräldrar med olika klasstillhörighet och etnisk bakgrund 

tillämpade skilda strategier både i muntlig och i skriftspråklig kommunikation med barnen 

och att dessa skilda socialisationsmönster kan vara en viktig orsak till barnens skiftande 

skolframgång. Heaths undersökning tyder därmed på att en överensstämmelse mellan 

språkanvändningen i hemmet och i klassrummet har betydande positiva konsekvenser för 

barnens tillägnande av skriftspråkliga färdigheter och skolframgång (Nauclér, 2013, s. 461).  

På samma sätt som man funnit betydande variation i språkanvändningsmönster mellan och 

inom olika sociala grupper, har under de senare åren ett antal studier visat på en betydande 

variation i språklig socialisation mellan olika kulturer. Ofta går sådana socialisationsskillnader 

att koppla till hur man ser på barn, inlärning och kunskap och de därmed förenade krav som 

ställs på barnets deltagande i olika sociala aktiviteter (Nauclér, 2013, s. 464). 
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Liksom föräldrars förväntningar kan även lärares förväntningar länkas till elevernas 

prestationer i skolan, dessa förväntningar är sällan fristående från elevernas socioekonomiska 

bakgrund (Damber, 2016, s. 218). Att lärares förväntningar kan associeras till elevprestationer 

är väl känt och har rapporterats i forskning ända sedan 1960-talet (Håkansson & Sundberg 

2016, s. 231). Damber (2016, s. 219) lyfter hur lärares förväntningar är lätta att förstå för de 

barn som i skolan känner igen interaktionsmönstren och hänvisar till den studie av Heath som 

nämnts ovan.  

Att frånvaro av stöttning av flerspråkiga barns muntliga utveckling, liksom brist på 

förtrogenhet med allmänt utbredda interaktionsmönster i svenska skolor, kan få negativa 

konsekvenser för de flerspråkiga barnens senare utveckling av läsförståelsestrategier är något 

som flera svenska studier har visat (Damber, 2013, s. 669). Kuymucu (2013, s. 609) menar att 

läraren kan stötta läsförståelseprocessen genom att visa hur man kan packa upp grammatiska 

metaforer till motsvarande likformiga uttryckssätt, i dialog med eleverna. En förutsättning för 

elevernas lärande är att de utvecklar sin läsförståelse för att förstå de alltmer komplexa och 

informationstäta textgenerer som präglar skolans undervisning, samtidigt som de också 

utvecklar muntlig och skriftlig förmåga att kommunicera om dessa (Kuyumcu, 2013, s. 608).  

3.3 Läsförståelse 

Persson (2016, s. 97) beskriver hur många forskare försökt beskriva den process som vi kallar 

läsning och att alla tycks vara överens om att läsning innebär mer än det som direkt möter 

ögat. Men trots en stor mängd forskning under de senaste hundra åren har ingen hittills 

lyckats att i detalj förklara hur det går till när vi förstår en text. Person (2016, s. 102) lyfter 

hur barnen innan de har knäckt läskoden knappt vet något om den inre processen. Medan de 

lär sig att läsa blir tekniken i form av avkodningsprocessen påtaglig och därmed också 

föremål för reflektion. När avkodningen går automatiskt fyller den medvetenheten inte längre 

samma funktion, utom när det kommer till ett okänt eller ortografiskt komplicerat ord. Då 

måste barnen fundera över hur de ska få ihop det. När det gäller läsförståelse har förmågan att 

tänka på och styra de mentala processerna ännu större betydelse. Läsförståelsen går nämligen 

inte att automatisera (ibid.).  

När det gäller läsning brukar man traditionellt skilja på två aspekter av läsande: avkodning 

samt tolkning eller fördjupad läsförståelse (Nauclér, 2013, s. 466; Persson, 2016, s. 103). Om 
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någon av dessa inte fungerar blir det ingen läsning. En del forskare menar emellertid att 

motivation och engagemang är minst lika viktiga komponenter. Om motivation och 

engagemang saknas får det framförallt konsekvenser för förståelsen (Persson, 2016 s. 103).  

Med läsförståelse avses att läsaren både kan tillgodogöra sig den information som ges i en 

sammanhängande text samt relatera denna nya information till de kunskaper läsaren redan 

besitter. Läsförståelsen kräver därigenom en viss grad av förförståelse och den ställer höga 

krav på inlärarens språkliga behärskning av ordkunskap, grammatik och förmåga att använda 

sig av textens implicita information (Nauclér, 2013, s. 466). Det är mycket hos individen som 

ska fungera för att läsförståelsen ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Förutom olika 

individuella faktorer är textens svårighetsgrad, struktur och ordval av betydelse, liksom 

motivation och intresse samt läsningens syfte (Persson, 2016 s. 113).  

I en analys baserad på PIRLS 2006 skriven av Caroline Liberg (2010) på uppdrag av 

Skolverket beskrivs läsförståelse som att röra sig i texter. Detta kräver strategier som 

fördjupad läsning, reflekterande läsning, jämförelse med egna erfarenheter, kritisk läsning och 

så vidare. En nödvändig första utgångspunkt är förförståelsen av texten. Framförallt är 

kopplingar till innehållet nödvändiga (Schmidt, 2013b s. 106). Schmidt (2013b, s. 106) menar 

att det utifrån detta tycks vara mycket viktigt att få elever att läsa aktivt och ställa frågor till 

texten. En grundförutsättning är då att de texter som används är motiverande, begripliga och 

elevnära. Schmidt (2013b, s. 107) menar även, utifrån forskning som gjorts, att interaktionens 

betydelse är påtaglig för att diskussioner, reflektioner och rörelser i olika texter ska kunna ske. 

Här blir lärarens roll viktig då det krävs trygga lärandemiljöer för att samspel ska kunna 

etableras (ibid.). Nauclér (refererad till i Damber, 2016, s. 221) menar att eftersom aktivt 

deltagande i textsamtal är så viktigt för barnens begynnande utveckling av 

läsförståelsestrategier, är det viktigt att alla barn inkluderas i dessa aktiviteter för att inte 

undantas möjligheterna att utveckla kunskaper som den senare läsförståelsen bygger på. För 

de barn som inte inkluderas kan den framtida läsförståelsen påverkas negativt trots att de 

utvecklar fullgod avkodningsförmåga (ibid.).  

Levlin (2014, refererad till i Persson, 2016, s. 115) redogör för ett antal studier som visar att 

svårigheter i läsförståelse inte primärt beror på brister i avkodningsförmåga, utan snarare på 

begränsningar i ordförråd, morfologi, syntax och diskursrelaterade förmågor. 
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Läsförståelseproblem kan uppstå på olika nivåer i läsningen och göra att eleven missförstår 

texten eller inte förstår den alls. Även Liberg (2001) drar liknande slutsatser när hon 

behandlar några olika aspekter som har visat sig vara centrala när det handlar om förståelsen 

för vilka möjligheter och begräsningar olika texter kan utgöra för en läsare, och mer specifikt 

för en läsare som har språket ifråga som sitt andraspråk. I forskning om texter och 

läsförståelse menar Liberg (2001, s. 3) att det framförallt är fyra huvuddrag i texten som 

framstår som mer relevanta att ta hänsyn till. För det första gäller det hur komplexa sats- och 

meningskonstruktionerna är. För det andra rör det hur texten på ett funktionellt och klart och 

tydligt sätt byggs samman med olika former av sammanbindningsmarkörer, så kallade 

kohesiva drag, så att det är enkelt för läsaren att bygga en sammanhängande förståelse av 

texten. Ett tredje huvuddrag rör hur läsaren engageras av och dras in i texten. Det fjärde 

huvudområdet rör textinnehållet, det vill säga vad texten handlar om. 

Litteraturläsningen är en viktig del när det gäller att bygga ut och fördjupa ordförrådet. 

Vardagsspråk bygger på gester, minspel och förtydliganden, som inte kräver den mer precisa 

syntaktiska uppbyggnaden som litteraturen tillämpar. Förutom de övriga effekter som 

litteraturläsning kan medföra, är litteraturläsningen en viktig komponent i utvecklingen av ett 

ordförråd där även mindre frekventa ord ingår. De första kontakterna med läsandet är alltså 

viktiga, då attityder och känslor förknippade med läsupplevelser med största sannolikhet 

kommer att påverka den fortsatta läsutvecklingen (Damber, 2016, s. 220). I en speciell 

genomgång av de svenska invandrarelever som ingick i en internationell 

läskunnighetsundersökning fann Taube och Fredriksson (refererad till i Nauclér, 2013, s. 467) 

att skillnaden i ordigenkänning (avkodning) var obetydlig mellan svenska elever och 

invandrarelever i år 3. Däremot fanns en betydande skillnad i läsförståelsen. Denna skillnad 

ökade från år 3 till år 8, särskilt vad gäller förståelse av skönlitterära texter. Här menar 

Damber (2016, s. 221) att målinriktat arbete med literacy, vilket gör alla barn delaktiga som 

läsare och skrivare, kan få en rad positiva effekter för barnens språkliga och skriftspråkliga 

utveckling. Framförallt för de barn som, oavsett språklig bakgrund, växer upp utan 

interaktioner runt texter och berättelser och där hemmet inte erbjuder ett rikt utbud av 

läsmaterial. 

Vi vet att en riklig mängd läsning leder till att avkodningen blir automatiserad, läsningen blir 

flytande och ordförrådet förstärks (Damber, 2016, s. 74). Men lärarens arbete med att få 
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barnen att utveckla läsförståelsestrategier är också en grundförutsättning för barnens fortsatta 

läsutveckling (ibid.). Enligt Schmidt (2013b, s. 102) har läsning av elevnära texter 

läsförståelse som mål och bör ses som kärnan i undervisningen i svenska och svenska som 

andraspråk. 

Vad en elevnära text är kan vara svårt att definiera. När det kommer till valet av texter i 

undervisningen väcker begreppet elevnära texter i den nuvarande läroplanen frågor om vilket 

material som bör utgöra underlag för undervisningen (Schmidt, 2013b, s. 93). Enligt 

läroplanen ska möten med olika typer av elevnära texter ge eleverna förutsättningar för att 

utveckla inte bara sitt språk, utan också sin egen identitet och förståelse av sin omgivande 

värld (Skolverket, 2016, ss. 247, 259). De olika slags texter som används i undervisningen ska 

relateras till elevens dagliga liv och inkludera berättande texter och faktatexter tillsammans 

med scenkonst och andra estetiska uttryckssätt (Schmidt, 2013b, s. 96). I läroplanen för 

svenska och svenska som andraspråk anges att varje elev ska kunna föra enkla resonemang 

om tydligt framträdande budskap i texter och relatera detta till egna erfarenheter (Schmidt, 

2013b, s. 103). Schmidt (2013b, s. 101) diskuterar hur begreppet elevnära texter rymmer ett 

dialektiskt dilemma då individens elevnära texter inte behöver vara det samma som 

kollektivets. Hon menar även att det i sökandet efter en elevnära text ingår ett sökande efter 

det välbekanta, det som går att känna igen sig i (Schmidt, 2013b, s. 108). Utifrån Skolverkets 

(2016, ss. 252, 265) skrivning att elevens resonemang om ett innehåll ska kunna relateras till 

den egna erfarenheten bör det vara så att en elevnära text måste vara mycket nära just den 

egna erfarenheten så att eleven kan börja föra just sådana resonemang. Det elevnära ger då 

möjlighet att relatera de egna erfarenheterna till texten och börja göra egna associationer och 

kopplingar mellan texten och sitt eget liv (Schmidt, 2013b, s. 113). Utifrån detta kan vi förstå 

att elevnära texter inte rimligtvis alltid kan vara samma texter för alla elever även om det 

också är viktigt att då och då mötas runt samma text eller åtminstone samma typ av texter.  

3.3.1 Motivationens betydelse för läsförståelsen 

Redan innan de börjar skolan har de flesta svenska barn klart för sig att man måste kunna läsa 

för att klara sig i samhället, för att lära sig något i skolan, få bra betyg, kunna studera vidare 

och få ett ”bra” jobb när man blir vuxen etc. Denna uppfattning ändras inte nämnvärt när de 

gått i skolan några år (Persson, 2016, s. 107). Detta är den praktiska sidan av motivationen, 
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den yttre, men det finns också en mera upplevelsebaserad sida, den inre motivationen, som en 

del barn ger uttryck för. I skolan tar troligtvis den yttre motivationen större plats än den inre. 

Där är det ofta så att eleverna ska läsa vissa texter för att lära sig något, för att lösa en uppgift 

eller klara ett prov (ibid.). Persson (2016, s. 107) menar emellertid att intresse, motivation och 

engagemang går hand i hand. Det man valt att läsa av eget intresse känns lättare att läsa även 

om det i själva verket är en svår text med många långa, kanske ovanliga ord och komplicerade 

meningar (ibid.). Mycket inom forskningen pekar på att läsande underlättas av att 

läsuppgiften är intressant, bekant sedan tidigare, meningsfull och förståelig, relaterad till ens 

egen kultur och av att man som läsare är medveten om dess nytta för ens egen framtid 

(Liberg, 2001, ss. 13–14). Som pedagog är det av stor betydelse att man tillsammans med sina 

elever skapar läromiljöer som karaktäriseras av dessa egenskaper. På ett mer övergripande 

plan skapas i sådana läromiljöer begreppsligt och innehållsmässigt sammanhållna 

kunskapsområden (ibid.).  

Att meningsskapande utgör litteracitetens kärna är ingen ny insikt, men för barn med annan 

kulturell och språklig bakgrund blir detta särskilt centralt. För att stimulera barnen att bli 

aktiva meningsskapare bidrar lyssnandet till och processandet av texter med viktig språklig 

input (Damber, 2013, s. 667). Dock visar Schmidts (2013a, s. 250) avhandling på att de 

dominerande repertoarerna av stavning och grammatik präglade hur flera av de barn som 

deltog i hennes undersökning tänkte och resonerade om vad läsande och skrivande betydde 

för dem. För några av dem tenderade läsande och skrivande att enbart bli en fråga om att läsa 

med flyt och stava rätt. Schmidts avhandling visar även på att flera av barnen i hennes studie 

uppfattar tiden för den egna läsningen i skolan som utfyllnad (ibid., s. 246). 

Dialog och interaktion är viktigt för att en elev tillsammans med andra, och så småningom på 

egen hand, ska kunna röra sig i olika typer av texter (Schmidt, 2013b, s. 116). Det spelar 

emellertid stor roll vad barnen läser, inte enbart att de läser, om de ska finna inre motivation 

till fortsatt läsning på egen hand (Damber, 2016, s. 74). Hur vi uppfattar, förstår och kommer 

ihåg det vi läser beror på varför vi läser en viss text. Persson (2016, s. 107) menar att en 

skönlitterär text som man inte valt själv – utan läser som ett måste – således kan vara lika svår 

att läsa som en faktatext. Men givetvis har inte bara valet av text utan även textens 

svårighetsgrad stor betydelse för läsförståelsen. Det är därför av stor vikt att läraren ser till att 

framförallt skoltexterna är lagom svåra (ibid.). Texterna bör ligga på en språklig nivå som 
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ligger inom möjligheternas gräns men som ändå kräver en ansträngning från elevens sida 

(Damber, 2016, s. 75).  

För att lärandet ska bli lustfyllt och självgenererande är det viktigt att barnen får lyckas. 

Damber (2016, s. 74) refererar till Taube (2007) och menar att inre drivkrafter ligger bakom 

läsintresse och frivillig läsning. Damber menar även att positiva attityder till läsning och att 

läsningen ses som en högt värderad aktivitet kännetecknar klasser som presterar väl i läsning. 

För att läsningen ska bli lustfylld måste läraren följaktligen ta hänsyn till barnets språkliga 

nivå och de referensramar barnet har eller inte har. Läraren måste känna sina elever så att 

ingen elev kämpar med en text utan att ha den nödvändiga förförståelsen, något som gäller 

oavsett vilken ålder barnet befinner sig i (ibid.). 

3.4 Vikten av förförståelse 

Enligt Liberg (2001, s. 9) är läsarens förkunskaper inom ämnet och den kulturella basen för 

ämnet en viktig faktor som kan överskugga både välkonstruerade texter och en utvecklad 

lingvistisk förmåga. Liberg (2001, s. 9) hänvisar till Floyd & Carrell (1994) som med stöd i 

både sina egna och andras studier visar att förkunskaper om en texts kulturella innehåll har 

större betydelse för läsförståelsen än textens lingvistiska komplexitet för både avancerade och 

medelgoda andraspråksläsare. Ju mer ämneskunskaper och kulturell kunskap vi har, desto 

större är möjligheten att knyta an till och bygga vidare på redan kända förhållanden (ibid.). Att 

få läsa texter med kulturellt känt innehåll ger på så vis möjligheter att överkomma språkliga 

hinder som exempelvis finns på ord- och satsnivå. Det kulturella innehållet utgör därmed en 

stödstruktur för att lära andraspråket (Liberg, 2001, s. 14).  

Särskilt viktigt att uppmärksamma förförståelsen är det vid de tillfällen då det finns barn med 

annan kulturell bakgrund i barngruppen (Damber, 2013, s. 668). Detta är en förutsättning för 

att alla barn ska hänga med i texten på lika villkor (ibid.). Som tagits upp tidigare menar även 

Liberg att (2001, s. 9) att förförståelse är av stor vikt för barnens läsförståelse. Förberedelse 

och uppföljning av textläsning är således något som utgör en framträdande beståndsdel i allt 

arbete för att skapa länkar mellan elevernas nuvarande kunskaper och de kunskaper som ska 

förvärvas. Här skapas även en förståelse för vad kunskaperna kan användas till samt viken 

nytta man som läsare har av att läsa texten (Liberg, 2001, s. 14).  
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Liberg (2001, s. 11) hänvisar till en studie av Abu-Rabia (1999) där han diskuterar hur de 

första intrycken vid mötet med en text kan inverka på läsaren. Här menar han att den allra 

första blicken på texten ger upphov till ett mer emotionellt baserat intryck. Är det för läsaren 

en mer kulturellt känd layout och grafisk form ger texten underlag för ett positivt intryck 

(ibid.). Även Schmidt (2016a, s. 240) lyfter i sin avhandling att kodning inbegriper förståelse 

för olika texters design och uppbyggnad. Denna förståelse kan vara ett betydande stöd i mötet 

med och förståelsen av en ny text. Stil och syntax kan vidare ge en läsare ledtrådar som kan 

underlätta förståelsen av texters budskap (ibid.). Liberg (2001, s. 11) framhåller även att om 

texten har ett mer kulturellt bekant innehåll blir intrycket mer positivt laddat än om innehållet 

är mer kulturellt obekant. 

För att stärka andraspråkselever är det även viktigt att göra det möjligt för dem att i 

undervisningen utveckla ett nytt språk och samtidigt behålla och utveckla förstaspråket 

(Axelsson 2013, s. 551). Varje elev kan från sitt språk bidra med centrala och viktiga ord och 

fraser som i sin tur leder till större allmän språkmedvetenhet om olika uttryckssätt för alla 

elever (ibid.). Axelsson (2013, s. 553) refererar till Bernhardt (1991) som menar att elever 

som har utvecklat litteracitet på förstaspråket tenderar att utveckla den snabbare på 

andraspråket. Exempel på kunskap som överförs är vetskapen om hur man närmar sig en text, 

varför man närmar sig den och vad man gör med den. Damber (2013, s. 666) menar att i 

klasser där litteracitetslärandet utgår ifrån barnens eget språk och egna erfarenheter kan de 

flerspråkiga barnens språkutveckling gynnas. Damber (2016, s. 76) lyfter även att de 

kulturella erfarenheter barn har med sig till skolan formar den förförståelse eleverna utgår 

ifrån när de ska skapa mening och fördjupa sin förståelse av texten. 

Hur mycket olika former av förkunskaper betyder för läsförståelsen varierar också med 

faktorer som läsarens individuella intresse för ämnet, attityd till den kultur som texten 

återspeglar och användning av instrumentell motivation, dvs. det är beroende av läsarens 

förhållningssätt (Liberg, 2001, ss. 9-10). Om man har både förkunskaper inom och intresse för 

ämnet visar det sig att läsförståelsen gynnas. Om man däremot som läsare har både lågt 

ämnesintresse och inte så omfattande förkunskaper kan det innebära negativa konsekvenser 

för läsförståelsen (ibid., s. 10). 
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3.5 Sammanfattning 

Den svenska skolan präglas idag av mångfald – socioekonomiskt, språkligt och kulturellt. Det 

ligger i varje pedagogs uppdrag att ta tillvara på denna mångfald på ett sätt så att alla elever 

ges likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan. Detta får emellertid inte leda till att läraren 

utgår ifrån att samma undervisning gynnar alla elever oavsett om de har svenska som 

modersmål eller inte. Som exempel på detta har forskning visat på att en överensstämmelse 

mellan språkanvändningen i hemmet och i klassrummet har positiva konsekvenser för barnens 

skolframgång. Frånvaro av stöttning av flerspråkiga barns muntliga utveckling kan således få 

negativa konsekvenser för barnens senare utveckling av läsförståelsestrategier.  

Teoretiskt finns det idag en stor del kunskap om hur skolor kan hantera språklig och kulturell 

mångfald. Men trots detta syns fortfarande en obalans mellan forskning om flerspråkiga barns 

språkutveckling och lärande och den utbildning de erbjuds. Som pedagog är det exempelvis 

viktigt att uppmärksamma hur text- och språkmiljön i hemmet slår igenom i barns ordförråd 

och språk. Genom undervisningen i skolan har vi unika möjligheter att kompensera för den 

variation i tillgång till utvecklande textmiljöer som finns i hemmen. Det är även viktigt att 

barnen kan koppla sitt läsande och skrivande till egna erfarenheter och kunskaper då detta 

bildar grunden för elevernas tillägnande av nya kunskaper. Enligt läroplanen ska de texter 

som används i undervisningen vara elevnära, det vill säga kunna relateras till elevens dagliga 

liv. I sökandet efter en elevnära text ingår ett sökande efter det välbekanta, det som går att 

känna igen sig i. Detta kan skapa svårigheter då individens elevnära texter inte behöver vara 

det samma som kollektivets.  

När det gäller att bygga ut och fördjupa ordförrådet är litteraturläsningen en viktig del. När 

det kommer till läsning brukar man skilja på två aspekter av läsande: avkodning och 

fördjupad läsförståelse. Med läsförståelse avses att läsaren kan tillgodogöra sig information 

som ges i en text och kan relatera denna nya information till tidigare kunskaper. 

Läsförståelsen kräver därigenom en viss grad av förförståelse. Denna förförståelse är en 

nödvändig första utgångspunkt för läsförståelsen. Då det finns elever med annan kulturell 

bakgrund i barngruppen är förförståelsen extra viktig. Detta är en förutsättning om alla elever 

ska hänga med i texten på lika villkor. Även ett kulturellt känt innehåll kan vara av stor 
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betydelse då detta ger möjligheter att överkomma språkliga hinder på tillexempel ord- och 

satsnivå. Det kulturella innehållet utgör på så vis en stödstruktur för att lära andraspråket. 

Men läsförståelse kräver även strategier som fördjupad läsning, reflekterande läsning, 

jämförelse med egna erfarenheter etc. Läsförståelsestrategier är framförallt vad läsaren tar till 

när denne går in i en text. I utvecklandet av dessa strategier blir lärarens roll viktig då 

interaktionens betydelse är påtaglig för att diskussioner, reflektioner och rörelser i olika texter 

ska kunna ske. För att detta samspel ska kunna etableras krävs trygga lärandemiljöer. Mycket 

inom forskningen pekar även på att läsandet underlättas av att en läsuppgift är intressant, 

bekant sedan tidigare, meningsfull och förståelig samt relaterad till ens egen kultur. Som 

pedagog är det därför viktigt att tillsammans med sina elever sträva efter att skapa läromiljöer 

som karaktäriseras av dessa egenskaper. Barns språk- och läsförståelseutveckling handlar till 

stor del om ett interaktivt och gemensamt arbete. Inte minst handlar det om att barnen 

tillägnar sig mindre frekventa ord som måste uppmärksammas, användas i olika sammanhang 

och diskuteras av eleverna. De texter som används i undervisningen bör ligga på en språklig 

nivå som är möjlig för eleverna att uppnå men som ändå kräver en ansträngning från elevens 

sida. 

4 Metod 

För synliggöra lärares uppfattningar om skillnader i läsvanor hos elever utifrån språklig 

bakgrund samt huruvida dessa stämmer överens med elevernas egna uppfattningar har 

undersökningen i detta arbete baseras på två metoder, kvalitativa intervjuer med lärare samt 

elevenkäter. Undersökningen innefattar även om hänsyn tas till elevers skilda språknivå vid 

val av texter samt arbetet med lässtrategier i undervisningen.  

Genom lärarintervjuer kan jag få syn på lärarnas perspektiv gällande de tre frågeställningar 

som formulerats. Anledningen till valet av kvalitativa intervjuer är att de ger den som 

intervjuas en möjlighet att utveckla sina tankar samt förklara och motivera sina svar 

(Kihlström, 2007, s. 48). Då det kan finnas en stor variation av sätt att tänka om innehåll och 

metoder i undervisningen anser jag att detta är ett bra sätt att få syn på dessa tankar.  
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Anledningen till valet av enkät som metod är att enkäter är lämpliga att använda när man är 

intresserad av att ta reda på hur vanligt förekommande något är (Björkdahl Ordell, 2007, s. 

85). Enkäter kan även vara intressanta när det gäller att undersöka människors attityder till 

olika företeelser, i det här fallet läsning. En annan betydande anledning är att det ibland kan 

vara lättare att i enkätform besvara frågor som rör områden som kan upplevas känsliga (ibid.). 

Att läsvanor kan vara ett känsligt ämne har jag upplevt under min VFU de gånger eleverna 

ska välja bänkbok. Det är vanligt att eleverna jämför textmängd och genre i de valda böckerna 

med varandra. Många elever väljer en liknande bok som sina kompisar vilket för några kan 

innebära en bänkbok på en alldeles för svår nivå. Det är därför en fördel om eleverna kan 

känna att de är anonyma vilket de tillåts vara i en enkätundersökning. Ytterligare styrkor med 

enkät som metod är att det går att nå ut till många personer på relativt kort tid samt att 

enkätsvaren är användbara om man vill göra jämförelser i svar utifrån olika bakgrundsfaktorer 

(Björkdal Ordell, 2007, s. 85).  

4.1 Urval 

Intervjuerna har genomförts med två verksamma klasslärare, båda i årskurs två, samt en SVA-

lärare. Samtliga lärare är verksamma på samma skola i en mindre kommun. Urvalet har 

baserats på att de båda klasslärarna undervisar en relativt hög andel andraspråkselever i sina 

klasser. Av totalt 30 elever i de båda klasserna har hälften av eleverna ett annat modersmål än 

svenska. Valet att även inkludera andraspråksläraren i undersökningen bygger på att det 

eventuellt kan ge en annan infallsvinkel i syn på undervisning i lässtrategier samt val av 

litteratur. Önskvärt hade även varit att intervjua någon/några av de modersmålslärare som är 

aktiva på skolan men här kom bristen på tillgänglighet att spela in. Samtliga modersmålslärare 

har sin undervisning efter ordinarie skoltid med alla grundskolans elever som målgrupp. 

Utöver detta fungerar de som språkstöd samt tolkar vilket innebär att de har varit svåra att nå.  

De elevenkäter som besvarats verkar som komplement till de intervjuer som genomförts. 

Syftet var att jag även ville få med ett elevperspektiv i undersökningen. Enkäterna har 

besvarats av elever i årskurs två, i två olika klasser. Eleverna undervisas av de två klasslärare 

som intervjuats och har valts på samma grunder, det vill säga utifrån att båda klasserna har en 

relativt hög andel andraspråkselever. Andra betydande anledningar till att just dessa två 
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klasser har valts är jag direkt kan jämföra vad lärare respektive elever i samma klasser svarar 

och om deras bilder stämmer överens samt att klasserna har tillgång till språkstöd. 

4.2 Etiska ställningstaganden 

Vid planering av olika former av undersökningar i skolan är det viktigt att redan från början ta 

hänsyn till om de personer som involveras i undersökningen på något sätt utlämnas och kan 

komma till skada (Björkdahl Ordell, 2007, s. 21). Därför är det viktigt att vara insatt i de 

forskningsetiska principer som vetenskapsrådet tagit fram. Till att börja med är det viktigt att 

de som är berörda av undersökningen informeras om den aktuella undersökningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Dessutom ska det tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och 

att deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan (ibid.). För denna undersökning 

innebär det att både lärare och elever har informerats om undersökningens syfte samt på vilket 

sätt den insamlade informationen kommer att användas. Information har getts både skriftligt 

via missivbrev (se bilaga 1 & 2) samt muntligt under genomförandet.  

Samtliga deltagare i undersökningen har informerats om att de själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Detta innebär att samtycke skall inhämtas 

från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. Gällande den del av undersökningen som 

genomförts med hjälp av elevenkäter menar Vetenskapsrådet (2002, s. 9) att särskild 

försiktighet bör iakttas då det gäller omyndiga personer. Innehållet i de elevenkäter som 

kommer att delats ut för denna undersökning innefattar dock inga frågor av direkt privat eller 

etiskt känslig natur vilket innebär att samtycke kan inhämtats via företrädare för 

undersökningsdeltagarna, i detta fall lärarna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Detta 

tillvägagångssätt kräver dock att undersökningen sker inom ramen för ordinarie 

arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid (ibid.), av den anledningen besvarades enkäterna under 

lektionstid.  

Uppgifter om alla personer som ingår i undersökningen ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). För min undersökning 

innebär detta att både de intervjuer som genomförs och de elevenkäter som används kommer 

att ske anonymt. Den skola eller kommun där undersökningen genomförs kommer heller 

aldrig nämnas vid namn då det innebär risk för att framförallt deltagande lärare skulle kunna 

identifieras om data är tillräckligt detaljerade. 
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4.3 Genomförande  

Inför de undersökningar som genomförts tog jag först muntlig kontakt med tilltänkta lärare för 

att fråga om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervjuer samt om det fanns möjlighet 

att få dela ut en elevenkät i deras klasser. När jag fått besked från lärare om att de kunde tänka 

sig att delta i undersökningen skickades ett missivbrev ut med ytterligare information (se 

bilaga 1 & 2). 

Både vid arbete med intervju och vid arbete med enkäter är det viktigt att göra noggranna 

förberedelser. En förutsättning för att en undersökning ska bli kvalitativt god och ge 

tillförlitliga resultat är att den som genomför undersökningen plockar fram sin förförståelse 

(Thomsson, 2002, s. 48) Om man inte gör det är det lätt hänt att man bara ser det man redan 

visste eller trodde sig veta (ibid). Det är även viktigt att reflektera över sin egen situation som 

utgångspunkt för de tolkningar som man gör av andras situationer (ibid., s. 53). När det gäller 

innehållet i enkäter eller intervjuer är det viktigt att se över om innehållet täcker alla aspekter i 

de frågeställningar som ligger till grund för undersökningen (Patel & Davidson, 2011, s. 86). 

En annan förberedelse berör frågorna. Här gäller det att se över om alla frågor behövs, om 

frågorna fungerar för de individer de är avsedda för samt om de ger den information som är 

avsedd (ibid.). Vare sig det gäller intervju eller enkät menar Patel och Davidson (2011, s. 77) 

att det är vanligt att inleda med neutrala frågor. Vanligast är att börja med de 

bakgrundsvariabler som det behövs information om. Lika så avslutas vanligen intervjun eller 

enkäten neutralt, till exempel genom att ge möjlighet till att lägga till sådant som inte kom 

med i frågorna men som upplevs betydelsefullt av respondenterna (ibid.). Detta är sådant som 

jag har försökt att ha i åtanke vid utformning av både intervju- och enkätfrågor (se bilaga 3 & 

4). 

4.3.1 Genomförande av lärarintervjuer  

Inför de kvalitativa intervjuerna utgick jag från mina tre så kallade analytiska frågeställningar. 

De är kopplade till syftet och lyder: ”Hur tänker läraren angående val av texter i 

undervisningen?”, ”Går det att uttyda några skillnader i läsvanor hos första- respektive 

andraspråkselever och hur gestaltar sig dessa?” samt ”Hur ser arbetet runt 

läsförståelsestrategier i undervisningen ut?”. Jag valde semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att jag utgick ifrån specifika teman där intervjupersonerna gavs stor frihet att utforma 
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svaren (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Intervjuerna byggde på tre temaområden som 

presenterades för lärarna och som stöd för intervjun fanns ett intervjuunderlag med ett antal 

stödfrågor som formulerats på förhand utifrån varje tema (se bilaga 3). Som Thomsson (2002, 

s. 61) skriver så gäller det att under själva intervjun vara följsam och reflekterande trots dessa 

färdiga frågor. Frågorna har därför främst utgjort ett underlag och fungerat som stöd när 

diskussionerna har stannat upp.  

För att synliggöra om de frågor jag ställde kunde tolkas som ledande genomförde jag en 

provintervju som jag sedan lyssnade igenom. Som Kihlström (2007, s. 48) skriver så är det 

respondentens uppfattningar och föreställningar som är av intresse för min undersökning 

därför har jag även reflekterat över min egen förförståelse och försökt att så långt som möjligt 

bortse från denna.  

En timma var avsatt för varje intervju men den egentliga tidsåtgången blev ca 45 min. 

Intervjuerna genomfördes på den skola där lärarna är verksamma, i respektive lärares 

klassrum. Under varje intervju spelades samtalet in, detta för att jag ville försäkra mig om att 

jag skulle minnas den information som gavs på rätt sätt och även för att samtalet skulle flyta 

på. En annan anledning till att kvalitativa intervjuer bör spelas in är att pauseringar, tonfall 

och avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå det som sägs (Johansson & Svedner, 

2010, s. 35). De inspelningar som gjordes har sedan transkriberats och intervjuresultaten 

analyserats.  

4.3.2 Genomförande av elevenkät 

Enkätmetoden kan enligt Johansson och Svedner (2010, s. 23) ha vissa svårigheter och 

svagheter. En av de vanligaste svagheterna som lyfts är brister i frågekonstruktionen. Vid 

formulering av enkätfrågorna tog jag därför hänsyn till några råd ur Johansson och Svedners 

metodbok Examensarbetet i lärarutbildningen. Bland annat bör enkäten göras kort och i 

första hand innehålla frågor med fasta svarsalternativ, frågor med öppna svar bör undvikas så 

gott det går (ibid., s. 25). Ett gott råd var även att testa enkäten på någon innan själva 

genomförandet (ibid.). Utifrån detta valde jag att låta två vuxna samt en 7-åring besvara 

enkäten och komma med synpunkter på enkätens utformning innan den användes för 

undersökningen. När det gäller frågekonstruktionen bör man även tänka på att endast ta upp 

en sak i varje fråga, använda vanligt språk samt se upp med långa frågeformuleringar (ibid.). 
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Det är viktigt att frågorna inte är för allmänna och att de är tydliga och väl preciserade (ibid., 

s. 24). Vid öppna frågor är det även viktigt att se över om det är möjligt för informanten att 

besvara frågan på det utrymme som ges (ibid., s. 23). 

En enkät består i yttre avseende vanligtvis av två avdelningar, en där man ställer ett antal 

bakgrundsfrågor och en med frågor om de områden man ska undersöka. Det är viktigt att ta 

med båda delar för att både få in väsentlig bakgrundsinformation samt information om det 

som undersöks (Johansson & Svedner, 2010, s. 25). Dessutom möjliggör dessa två 

avdelningar att man kan analysera sambandet mellan olika bakgrundsfaktorer och det man 

undersöker (ibid.). I detta fall undersöks elevers läsvanor hemma och i skolan kopplat till 

bakgrund. 

Enkäten besvarades i två olika klasser vid skilda tillfällen. För att försäkra mig om att 

genomförandet skedde på samma sätt besökte jag själv klasserna. Innan enkäten besvarades 

informerades eleverna om att deltagandet var frivilligt samt att enkäten skulle besvaras 

anonymt. Jag förklarade även för eleverna vad enkätsvaren skulle användas till och gav dem 

möjlighet att ställa frågor om undersökningen. För att försäkra mig om att alla elever förstod 

frågorna i enkäten valde jag att visa den på smartboarden och gå igenom och förklara en fråga 

i taget medan eleverna fyllde i svar på sina enkäter. Genom att själv besöka klasserna 

säkerställde jag även att jag fick in svar på alla de enkäter som delades ut, på detta sätt gick 

det att undvika bortfall.  

4.6 Bearbetning och analys 

Resultaten från lärarintervjuerna har sammanställts och analyserats utifrån de tre teman 

intervjuerna bygger på. Därefter har en jämförelse gjorts mellan lärarnas svar för att 

synliggöra eventuella likheter och skillnader. Resultaten från enkäterna har sammanställts och 

jämförts med resultatet från lärarintervjuerna.   

5 Resultat och analys 

Nedan presenteras resultaten från de tre kvalitativa intervjuerna med verksamma lärare samt 

den elevenkät som besvarats av elever i årskurs två i två skilda klasser. Intervjuresultaten 

redovisas utifrån de teman som intervjuerna byggt på. Därpå följer en sammanfattning av 
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resultaten från elevenkäten. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys där resultaten 

jämförs i förhållande till varandra. De lärare som intervjuats kommer i följande text att 

benämnas SVA-läraren, Lärare 1 samt Lärare 2.  

5.1 Bakgrund 

SVA-läraren undervisar elever som går i årskurs 1-3. Hon har haft sin nuvarande tjänst i 3–4 

år och arbetade dessförinnan en kortare period som klasslärare på en annan skola.  

Lärare 1 har arbetat på skolan som klasslärare i 10 år. Tidigare arbetade hon i förskolan i 3 år. 

Läraren nämner att hon alltid velat jobba med barn, men i vilken ålder har inte alltid varit lika 

självklart. Den lärarutbildning Lärare 1 har sträcker sig från 0–11 år vilket hon tycker var tur i 

och med att hon inte behövde göra ett aktivt val redan där. 

Lärare 2 har jobbat som klasslärare i 4 år men har jobbat inom skola i ungefär 7 år från och 

till. Under studietiden har hon jobbat i förskola, vikarierat på mellan- och högstadiet, 

vikarierat på Komvux och SFI, haft hemundervisning med elev samt varit resurs åt andra 

lärare. Eftersom hon provat det mesta känner hon sig nu säker på att det är i lågstadiet hon ska 

vara.    

5.2 Skillnader i läsvanor hos första- respektive 

andraspråkselever 

SVA-läraren som intervjuats uppfattar den elevgrupp hon undervisar nu som mycket ambitiös. 

De läser flitigt både hemma och i skolan och har en positiv inställning till både läxor och att 

läsa hemma. De elever hon har är främst arabisktalande och enligt lärarens uppfattning är det 

föräldrarnas syn på skolan som speglar av sig i barnen. Läraren jämför med elever hon haft 

med exempelvis somalisk bakgrund där föräldrarna varit analfabeter. Dessa elever har inte 

varit lika positivt inställda till läsning och sällan ”[…]tagit tag i läxan på samma sätt[…]”. 

Läraren menar att hon inte vet om det är att eleverna riktigt förstår vikten av vad skolan 

innebär eller om det är synen på skolan i hemmet som påverkar. Läraren jämför med 

persisktalande elever som har haft föräldrar som saknar skolbakgrund. Dessa elever har haft 

större drivkraft, och utifrån detta antar SVA-läraren att det till största del är föräldrarnas syn 

på skolan som påverkar elevernas läsvanor.  
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Lärare 1 ser inte några skillnader i läsvanor utifrån vilket modersmål eleverna har men 

däremot beroende på var de kommer ifrån. Där menar läraren att hon kan se tydliga skillnader. 

Hon anser även att det går att se skillnader utifrån vilka hemförhållanden elever har. Lärare 1 

nämner att de barn som kommer från Kenya och Somalia och som har föräldrar som inte kan 

läsa därför inte har någon som läser för dem hemma. I dessa fall, då både föräldrar och barn 

ofta saknar skolbakgrund, behöver man börja från början. De barn som kommit från Syrien 

har ofta relativt välutbildade föräldrar som tycker att skolan är viktig. Läraren menar att det 

såklart finns variation där också men att man tydligt kan se en skillnad beroende på ursprung 

och föräldrarnas utbildningsnivå. Det märks även skillnad i hur eleverna närmar sig texter. 

Lärare 1 menar att vid val av texter vet barn med erfarenhet av böcker vad de letar efter 

medan de som inte har så mycket erfarenheter ”famlar” och kan ta på tok för svåra böcker. 

Detta gäller barn oavsett ursprung. 

De skillnader i läsvanor hos första- respektive andraspråks elever som Lärare 2 tycker sig se 

är att elever med annat modersmål än svenska sällan har böcker hemma, vare sig på sitt 

modersmål eller på svenska. En annan uppfattning som Lärare 2 har fått är att nyanlända 

elever oftare ser på filmer, tar del av fler muntliga sagor och inte i lika stor utsträckning får 

sagor lästa för sig. Däremot anger Lärare 2 att andraspråkseleverna besöker biblioteket i större 

utsträckning än de barn som har svenska som förstaspråk. När vi diskuterar om det märks 

några skillnader i undervisningen på hur barnen närmar sig texter menar Lärare 2 att elever 

med svenska som andraspråk ofta är mer tacksamma över de texter läraren presenterar och 

mer sugna på ”de enkla texterna”. Hon menar att det är svårare att hitta texter som tilltalar de 

elever som har svenska som förstaspråk. 

5.3 Lärares tankar angående val av texter i undervisningen 

SVA-läraren anger att hon så långt det går försöker att låta SVA-eleverna möta samma texter 

som övriga klassen men att de arbetar med dessa texter på ett annat sätt, ”mer grundligt och 

kanske under längre tid”. Läraren tycker att det är viktigt att SVA-eleverna, när de kommer 

tillbaka till klassrummet, vet att de gått igenom samma sak som de övriga i klassen. Utöver 

detta har SVA-läraren en speciell läxa med treorna. Denna läxa är det bara SVA-eleverna som 

har. Till läxan har SVA-läraren hittat böcker som ska vara innehållsrika men där språket ligger 

närmre ett ”vardagsspråk”. Detta för att eleverna ska kunna förstå men ändå inte behöva tappa 
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innehållet bara för att de inte kommit så långt i utvecklingen av svenska språket. SVA-läraren 

nämner böcker från Hegas förlag, lättlästa böcker som finns i olika ”steg”.  

Vi kommer in på frågan om läraren anser att det finns några särskilda huvuddrag i texter som 

kan vara viktiga att ta hänsyn till. Läraren tycker inte att det gör det men lyfter att det är 

viktigt att veta att eleverna ska kunna ta till sig texten på något sätt. Även om den är svår så 

får den inte vara för svår. Läraren nämner än en gång böcker från Hegas förlag då de är mer 

anpassade efter nyanlända och inte innehåller så många obekanta ord. Trots detta har 

böckerna ett rikt innehåll och innehåller relativt mycket text.  

En svårighet som SVA-läraren nämner när det gäller val av texter är att det inte finns 

jättemycket att välja på, exempelvis på biblioteket, för nyanlända. Läraren uttrycker: ”[…]det 

gäller att jag som pedagog har bett bibliotekarien att beställa för det är inget som är självklart 

märkte jag, att det finns såna böcker”. Läraren nämner att bara för att eleverna är nyanlända är 

det inte rätt att de ska behöva läsa en ”fattig” text. Utifrån detta kommer vi in på att diskutera 

vad som kännetecknar elevnära texter. Här diskuterar läraren mest egenproducerade texter, 

men utifrån den uppfattning jag får anser hon att det som kännetecknar elevnära texter är att 

de innehåller ord och saker som ligger eleverna nära samt att de utgår från elevernas egna 

upplevelser och intressen. 

Vid samtal med Lärare 1 framgick att de följer en läsebok vilken är vald för att klassen ska 

kunna ha ett gemensamt textsamtal och en gemensam utgångspunkt. Övriga texter väljs ut så 

att de även ska hänga ihop med till exempel arbetsområdet i NO-undervisningen för att ge 

barnen en helhetskänsla. I övrigt upplever läraren att det är svårt att ha en gemensam text att 

arbeta med i klassen då spridningen i hur långt eleverna kommit i läs- och skrivutvecklingen 

är mycket stor. Klassen innehåller allt från ickeläsare till jättestarka läsare. Ofta ger läraren 

eleverna en text och parar ihop dem två och två, läraren ser svårigheter i detta då det ofta blir 

att den starka läsaren tvingas dra ett tungt lass.  

Vi diskuterar om det finns några särskilda huvuddrag som är viktiga att ta hänsyn till vid val 

av texter. Lärare 1 menar att det framförallt är viktigt att det finns bilder till texten att ta stöd i. 

Alla kan på så vis få en förförståelse av vad texten kommer att handla om genom att se bilden. 

Härifrån leder samtalet in på begreppet elevnära texter. Läraren har reflekterat mycket över 
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begreppet och för henne innebär det att texten är inom ett område som barnen känner till. 

Läraren visar texter från bedömningsstödet i svenska och menar att texten egentligen inte är 

elevnära då den kräver lite förarbete för att den ska vara känd. Alla barn vet till exempel inte 

vad ett ödehus är. Som läraren uttrycker det: ”Elevnära texter är ju… Jag tänker att det är 

kända ord och känt innehåll”. Läraren upplever att det är mycket svårt att hitta en text som är 

elevnära för hela klassen. Men hon använder sig mycket av färdiga texter i vilka de 

tillsammans stannar upp och diskuterar ”så att det blir deras språk även om det inte är deras 

språk från början”. Man får med andra ord göra texten elevnära. Läraren berättar även hur 

hon försöker dra paralleller mellan texterna och elevernas egna erfarenheter och känslor. 

Ibland kan läraren uppleva att det är lite känsligt i de fall några av eleverna inte har så mycket 

erfarenheter. Då brukar hon välja att dra paralleller till ”det lilla”. För att ge ett exempel 

berättar hon att de arbetat med en text om födelsedagskalas. Några av de nyanlända eleverna 

har aldrig varit på ett sådant födelsedagskalas som beskrivs i boken. Av den anledningen 

anpassar läraren frågan till att diskutera om de ätit tårta någon gång.  

Utöver de texter klassen arbetar med gemensamt har eleverna även en bänkbok. Bänkboken 

får eleverna välja relativt fritt men läraren är med och ”styr” lite grann utifrån att eleverna ska 

lära sig att titta på vilken textmängd det är och om det är en text de klarar av. Ibland tillåts 

dock eleverna att välja en bok fritt även om den ligger på alldeles för hög nivå, men då måste 

de även välja en bok som de klarar av att läsa. För att hjälpa eleverna att välja texter på lagom 

nivå brukar läraren ha en liten lässtund med syfte att ge inspiration. Hon har då läst några 

kapitel i en bok och sedan passat på att låna hem lite extra böcker av just den författaren.  

Lärare 2 berättar att de för tillfället går läslyftet, en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- 

och skrivutveckling. Hon tyckte tidigare att hon hade ett bra tänk runt val av texter men i 

samband med läslyftet har hon fått tänka om lite. Bland annat berättar hon att hon nu jobbar 

mer med genrepedagogik. Utifrån detta har hon valt att jobba med ett textområde i taget och 

gå in på det mer ingående. Inledningsvis är de texter som används relativt korta. Något Lärare 

2 lyfter som viktigt är att börja med texter som barnen känner igen eller tycker är viktiga. Hon 

försöker väva in klassiska sagor med sådant som är elevnära för att ”[…] ge alla en grund 

[…]”. När vi diskuterar om det finns några huvuddrag i texterna som kan vara viktiga att ta 

hänsyn till nämner Lärare 2 orden. Det får inte vara för lätta ord men inte heller för svåra. 

Texter med många långa och ljudmotstridiga ord samt ord som ligger för långt ifrån 
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vardagsspråket menar Lärare 2 är för svåra. Det gäller att försöka hitta texter med några få ord 

som utmanar eleverna och som eleverna inte känner igen men resten av texten bör vara 

relativt lätt för eleverna att förstå. Hon nämner att hon försöker titta på vilka ord som blir för 

svåra och hur många och säger sedan med glimten i ögat att oftast så har hon helt fel om vilka 

ord som eleverna tycker är för svåra.  

När vi diskuterar begreppet elevnära texter anser Lärare 2 att de ska beröra sådant som 

eleverna känner till, innehållet ska inte vara nytt. Här menar Lärare 2 att det kan uppstå 

svårigheter med de nyanlända eleverna ”[…] för dem är det väldigt mycket innehåll i texten 

som är nytt plus nya ord så för dem är det ju verkligen… Det är ju där man behöver stöd av en 

SVA-lärare och liksom möta sånt.”. Läraren menar att text och ord på ett sätt kanske är nytt 

men själva innehållet bör vara bekant. Som exempel berättar hon om hur klassen jobbade med 

pannkaksrecept: ”Pannkakor var inget nytt för dem, det var väldigt elevnära, fast 

uppbyggnaden av ett recept är ju nytt.”.  

När vi pratar om val av texter individuellt respektive kollektivt nämner Lärare 2 att det på ett 

sätt är lättast att hitta passande texter för gruppen eftersom de då alltid har stöd av en kompis. 

Då kan hon välja texter som alla inte känner till helt eftersom hon vet att några i klassen sitter 

inne med förkunskaper. Här tar hon som exempel när de läste en sagobok om hur det är att 

flytta. Ungefär halva klassen hade erfarenheter av hur det är att flytta medan andra halvan 

saknade erfarenheter. Klassen kunde då sitta och bolla tankar med varandra. Att hitta passande 

texter till varje individ upplever hon som svårare då det är svårt att få tiden att räcka till.  

En svårighet som Lärare 2 framhåller när det kommer till val av litteratur, vilken främst rör 

elevernas självständiga läsning, är att hitta texter som tilltalar eleverna snabbt. De har därför 

en femsidorsregel i klassen. Innan eleverna bestämmer sig för att de inte gillar en bok de har 

lånat måste de läsa fem sidor. Hon nämner även att det kan vara svårt att hitta böcker inom 

den genre som eleverna är intresserade av att läsa där texten ligger på rätt nivå. Vid val av 

exempelvis bänkbok får eleverna välja relativt fritt men de har fått vissa riktlinjer att gå efter. 

Lärare 2 uttrycker att hon inte är med och väljer böcker åt eleverna för det blir inte rätt. Valet 

av bänkbok ska vara intressestyrt. Klassen brukar ofta gå till biblioteket i helklass och då 

brukar läraren försöka få eleverna att titta på textens svårighetsgrad. I klassrummet finns även 

en bokhylla med böcker som är indelade efter textmängd istället för genre. 
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5.4 Läsförståelsestrategier i undervisningen 

Samtliga lärare som har intervjuats har direkt kopplat lässtrategier till En läsande klass och 

Läsfixarna. En läsande klass är ett projekt som startades 2012 vilket består av en studiehand-

ledning inom läsförståelse. Denna riktas till varje individuell lärare och bygger på forskning 

inom läsförståelsestrategier. En läsande klass bygger på fem olika läsförståelsestrategier som 

i materialet personifierats med fem olika figurer som kallas läsfixare. SVA-läraren nämner, 

när läsförståelse strategier kommer på tal, att hon använder sig av läsfixarna precis som i or-

dinarie klassrumsundervisning. Även vid arbetet med andra texter så försöker hon hjälpa ele-

verna att hitta strategier att ta till när de inte förstår allt. Till exempel hur man ska tänka när 

man sitter hemma och inte förstår allt eller när man inte har en lärare eller annan vuxen att 

fråga. Hon försöker med andra ord lära dem hur man tar sig fram i texter även om man inte 

förstår allt, till exempel försöka gissa eller läsa vidare för att se om man förstår.  

Vid frågan om hur de arbetar med förförståelse i undervisningen svarar SVA-läraren att de 

inte gör det då tiden inte räcker till. Hon säger att hon tror att det skulle vara bra men bero-

ende på hur undervisningen läggs upp är det inte alltid hon känner att det behövs.  

När vi diskuterar utvecklandet av ordförrådet menar läraren att hon tänker att det mesta sker i 

det ”naturliga sammanhanget”, det vill säga att det kommer in automatiskt väldigt ofta. Ibland 

kan de behöva gå igenom vissa ord mer grundligt men det sker i sammanhanget så att elever-

na ska få ”helheten”. När det kommer upp ett ord som någon/några elever inte förstår så tar de 

det då. Läraren framhåller flera gånger att hon tycker att det är viktigt att lärandet sker till-

sammans med andra i ett meningsfullt sammanhang. Läraren nämner även läxan för de elever 

som går i årskurs tre. Arbetet runt den bok de läser innefattar något som hon kallar bokcirkel 

där de tillsammans diskuterar boken. Samtalen gör att eleverna kan koppla innehållet till egna 

erfarenheter. Även om de jobbar med samma text gör de det ur ”olika perspektiv”.  

Lärare 1 nämner läsfixarna direkt när läsförståelsestrategier kommer på tal. Hon berättar att 

när läsfixarna och En läsande klass var nytt så använde hon en halvtimma om dagen till att 

jobba med det och eleverna kunde läsfixarna jättebra. Men i den klass hon undervisar nu har 

hon känt att hon själv kan läsfixarna så hon ställer frågor. Däremot är eleverna själva inte lika 

insatta i vilka läsfixarna är. Läraren berättar att hon ibland lyfter upp saker som: ”- Du ska 

tänka utifrån dig själv! – Får man redan på något som är bortom raderna? […]”. Skillnaden 
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från när hon arbetade mer aktivt med läsfixarna är att eleverna då visste varför hon ställde den 

här typen av frågor, det är något som eleverna i den klass hon undervisar nu inte är lika 

medvetna om. I övrigt nämner läraren att hon har haft ett väldigt stöd i att ha en resurs som 

fungerar som språkstöd åt eleverna i klassrummet. Det har varit till stor hjälp både att kunna 

vara två vuxna i klassrummet och att eleverna till viss del kan få hjälp på sitt modersmål. 

Läraren tar upp att allt inte går att förklara varken med svenskan eller med bilder ibland 

behöver eleverna få ordet förklarat på sitt modersmål för att förstå den verkliga innerbörden.  

Härifrån leder samtalet in på ordförråd och läraren konstaterar att ju större ordförråd man har 

på sitt eget språk desto mer har eleverna att knyta an till. Läraren nämner även skrivandet. 

Elever som redan påbörjat sin läs- och skrivutveckling har en förståelse för att varje symbol 

kan kopplas till ett visst ljud. Läraren känner att samarbetet med modersmålslärarna just nu är 

väldigt dåligt och att klasslärarna har väldigt lite insyn i hur modersmålslärarna arbetar. 

Lärarna har tidigare försökt få till ett samarbete med modersmålslärarna för att beröra ungefär 

samma områden i undervisningen men utan framgång. En sannolik anledning som försvårar 

samarbetet är att modersmålslärarna även har mellanstadiebarnen i samma 

undervisningsgrupp.  

I arbetet med att utveckla elevernas ordförråd berättar läraren att de arbetar väldigt mycket 

utifrån att stanna upp i de texter som läses i helklass och låta eleverna förklara orden. Genom 

detta arbetssätt har hon uppmärksammat att det även finns många elever med svenska som 

modersmål som har brister i sitt ordförråd. Eleverna får även själva lyfta ord som de tycker är 

svåra att förstå. När ingen kan förklara ordet tränar de på att se om det går att förstå utifrån 

sammanhanget. Läraren nämner, precis som vid val av texter, förförståelse som viktigt för att 

underlätta elevernas förståelse av lästa texter. Här kan de ibland koppla ihop texterna med att 

de ser en film inom samma tema innan de läser en text. Som exempel lyfter läraren att de läste 

om Neil Armstrong och innan de började läsa såg de en film om raketuppskjutningen. 

Även Lärare 2 kopplar direkt undervisning av lässtrategier till läsfixarna från En läsande klass 

och berättar att hon i tidigare arbetat jätteintensivt med dem. I den klass hon undervisar nu har 

hon istället valt att fokusera på andra saker. Hon nämner att de nu har fokuserat mer på 

genrepedagogiken, texttyper och riktlinjer för det istället. Man får lov att välja lite då det inte 

går att hinna med allt. Dock lyfter Lärare 2 att det i årskurs två är mycket fokus på att förstå 
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en text och att det då finns olika tillvägagångssätt ”genrepedagogiken och liksom riktlinjer för 

det eller det här andra liksom mellan raderna och mer ja… så nu håller vi på och provar 

genrepedagogiken istället”.  

Vi kommer därefter in på en diskussion om arbete runt förförståelse av texter och här dyker 

läsfixarna upp igen. Vid arbetet med förförståelse av texter använder de den läsfixare som 

kallas spågumman. När de går igenom läsläxan kan exempelvis Lärare 2 fråga: ”Nu heter 

nästa kapitel Buenos aires nästa, vad kan det vara?”. Läraren berättar även att hon kan läsa en 

sida och fråga eleverna vad de tror kommer att hända sen genom att de tillsammans letar 

ledtrådar i texten. Genom detta arbetssätt menar läraren att hon kan märka vad eleverna har 

med sig kulturellt och språkmässigt, att då utgå ifrån att barnen inte har med sig så mycket 

förförståelse anser hon gynna alla elever. Läraren menar att man får lägga ribban ganska lågt 

när det gäller just förförståelse istället för att räkna med att barnen kan och så gör de inte det. 

När de inte kan menar hon att eleverna kan känna sig misslyckade eller som att de gått miste 

om något. Lärare 2 anser att det är svårt att veta hur mycket tid man ska lägga på att undervisa 

i lässtrategier och vad det ger i långa loppet. Hon är fortfarande inne på läsfixarna så fort 

lässtrategier kommer på tal och menar att vissa är mindre viktiga än andra. Hon ser det som 

viktigt att eleverna kan sammanfatta texter och veta hur de ska göra om de inte förstår texten. 

Men om eleverna ska börja ställa frågor till texten så tappar de, utifrån hennes erfarenhet, 

snabbt det de har läst. 

När vi diskuterar utvecklandet av barns ordförråd nämner Lärare 2 att de jobbar med det 

muntligt. De har stort fokus på muntligt berättande och pratar även om vad som är skolord 

och vad som är vardagsord. Med andraspråkseleverna nämner hon att det kan bli att man får 

”ta mycket praktiskt”. Hon tar ett exempel från den undervisning som bedrivits under dagen. 

Eleverna hade till uppgift att se vilken fakta som saknades i en textuppgift i matteboken. 

Några elever skrev då hur många pengar istället för hur mycket. Läraren beskriver hur hon då 

fick gå och hämta pengar och visa vad många betyder genom att räkna antal mynt. Därefter 

räknade de tillsammans ut hur mycket mynten var värda. Även Lärare 2 arbetar 

situationsbaserat med att utveckla ordförrådet.  
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5.5 Elevers läsvanor hemma och i skolan 

Nedan redovisas resultaten utifrån den levenkät som besvarades av totalt 30 elever i två olika 

klasser, båda årskurs två. Av dessa 30 elever hade 15 elever ett annat modersmål än svenska. 

Könsfördelningen i klasserna är relativt jämn, 13 flickor och 17 pojkar har svarat på enkäten.  

Tabell 1 – Elevers läsvanor hemma 

 Aldrig 1-2 gånger/vecka 3-4 gånger/vecka 5 gånger/vecka eller mer 

Svenska 2 8 3 2 

Annat modersmål 1 8 1 5 

 

Utifrån tabellen 1 kan vi se att de flesta elever angett att de läser hemma en till två gånger i 

veckan, detta oavsett modersmål. Bland de elever som läser hemma fem gånger i veckan eller 

mer kan vi däremot se att andelen elever med svenska som andraspråk är något större.  

Tabell 2 och 3 redogör för hur elever med svenska som förstaspråk respektive elever med 

svenska som andraspråk har tillgång till böcker i hemmet, får böcker lästa för sig samt läser 

tillsammans med någon hemma. 

Tabell 2 - Elever med svenska som modersmål 

 Ja Nej 

Tillgång till böcker hemma 13/15 2/15 

Någon som läser för eleven 

hemma 

8/15 7/15 

Eleven läser tillsammans med 

någon hemma 

11/15 4/15 
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Tabell 3 – Elever med annat modersmål än svenska 

 Ja Nej 

Tillgång till böcker hemma 15/15 0/15 

Någon som läser för eleven 

hemma 

4/15 11/15 

Eleven läser tillsammans med 

någon hemma 

11/15 4/15 

 

Som tabell 3 visar anger samtliga andraspråkselever att de har tillgång till böcker hemma. 

Bland de elever som har svenska som förstaspråk kan vi i tabell 2 utläsa att 13 av 15 anger att 

de har tillgång till böcker i hemmet. Bland de elever som får texter lästa för sig hemma ses en 

viss skillnad mellan första- och andraspråkselever där antalet elever med svenska som 

förstaspråk är något fler. Åtta elever med svenska som förstaspråk respektive fyra elever med 

svenska som andraspråk får texter lästa för sig hemma. Bland de elever som läser tillsammans 

med någon hemma är resultaten identiska mellan första- och andraspråkselever.  

Vid frågan om vad som läses hemma gav 14 av eleverna svar som visade på att de läser 

skönlitteratur av olika slag, 8 elever har svarat att de läser läxan och 2 elever att de läser 

faktaböcker.  

Hur eleverna väljer bänkbok i skolan redovisas nedan i tabell 4, resultaten baseras på de 

svarsalternativ som gavs i enkäten (se bilaga 4). 

 
Tabell 4 – Hur eleverna väljer bänkbok 

Efter typ av bok 21/30 

Läser titeln 23/30 

Tittar på framsidan 25/30 
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Läser baksidestexten 13/30 

Tittar på hur svår texten är 22/30 

Tittar på hur mycket text det är 7/30 

Tar hjälp av en lärare 5/30 

Tar hjälp av en kompis 9/30 

 

Utifrån de svar elevenkäten gett kan vi se att 21 av eleverna väljer bok utifrån genre, 23 av 

eleverna läser titeln och 25 av eleverna tittar på framsidan. Av de 30 elever som svarat på 

enkäten anger även 22 att de tittar på hur svår texten är. Under övrigt har en elev skrivit att 

denne läser lite av texten. 

Av de elever som svarat på enkäten angav 12 stycken att de tycker att det är svårt att välja bok 

medan 18 stycken inte tycker att det är svårt. 

När eleverna fick ange tre saker som gör en bok till en bra bok framgår genre som det allra 

viktigaste. 12 elever har svarat att det ska vara skräck, 11 elever att de vill ha en spännande 

bok. Andra exempel som kommer upp är vänskap, rolig, fotboll, hästböcker, djurböcker och 

kärlek. Utöver genre har sex elever skrivit att det är viktigt hur mycket text boken har. En elev 

tycker att det är viktigt att boken är i bra skick och en elev skriver att det är viktigt att boken 

innehåller bilder.  

5.6 Sammanfattande analys 

En del av syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur lärares uppfattningar om 

skillnader i elevers läsvanor utifrån språklig bakgrund stämmer överens med elevernas egna 

uppfattningar. Lärarnas tolkning av elevers läsvanor har därför jämförts med de svar jag fått 

in i samband med elevenkäten.  

SVA-läraren nämner att hon uppfattar den elevgrupp hon undervisar nu som mycket ambitiös. 

De är både flitiga läsare och är positiva till att läsa hemma. Detta stämmer väl överens med 

enkätsvaren som visar att samtliga andraspråkselever har tillgång till böcker hemma. Den 
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uppfattning Lärare 2 har om att andraspråkselever sällan har böcker hemma skiljer sig där 

med mot det resultat som framgår av enkäten. Däremot stämmer enkätresultaten överens med 

den uppfattning Lärare 2 har om att andraspråkselever mer sällan får böcker lästa för sig 

hemma, även om skillnaden är liten. 

Lärare 1 anger att hon inte kan uttyda några skillnader i läsvanor hos eleverna utifrån vilket 

modersmål de har. Däremot kan hon se en skillnad baserad på var det kommer ifrån samt 

utifrån vilka hemförhållanden eleverna har. Lärare 1 menar att de elever som kommer från 

hem där föräldrarna är analfabeter och saknar skolbakgrund ofta har svårare med läsningen. 

Både Lärare 1 och SVA-läraren tycks vara överens om att föräldrarnas syn på skolan är det 

som har störst inverkan på elevernas läsvanor. 

En annan del av syftet har varit att undersöka om hänsyn tas till elevers skilda språknivå vid 

val av texter samt arbetet med lässtrategier i undervisningen. För att få syn på detta har jag 

främst utgått från respondenternas svar under de intervjuer som genomförts. 

När det gäller val av texter i undervisningen anger SVA-läraren att hon så långt det går 

försöker att låta SVA-eleverna möta samma texter som övriga klassen. Hon motiverar detta 

med att hon anser att det är viktigt att de vet att de går igenom samma saker som 

klasskamraterna. Däremot berättar hon om att hon har en särskild läxa med de SVA-elever 

som går i årskurs tre. Denna läxa är det bara SVA-eleverna som har och här har hon valt att 

utgå ifrån lättlästa böcker från Hegas förlag då dessa böcker har ett språk som ligger närmre 

”vardagsspråket” men fortfarande har ett rikt innehåll. Utifrån vad som framkommit under 

intervjun tolkar jag det som att SVA-läraren främst tar hänsyn till den språkliga nivån vid val 

av texter i undervisningen. 

Lärare 1 nämner att de följer en läsebok. Denna är vald utifrån att klassen ska ha en 

gemensam utgångspunkt vid exempelvis textsamtal. Övriga texter väljs ut så att de ska beröra 

samma tema som till exempel arbetsområdet i NO-undervisningen. Detta motiverar läraren 

med att det ger barnen en ”helhetskänsla”. 

Lärare 2 berättar att hon börjat jobba mer med genrepedagogik och att hon därför valt att 

beröra ett textområde i taget. Utöver detta lyfter Lärare 2 att hon tycker att det är viktigt att 

börja med texter som barnen känner igen eller tycker är viktiga. Hon försöker väva in 
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klassiska sagor med sådant som är elevnära för att ”ge alla en grund”. Lärare 2 nämner även 

att hon tittar på orden vid val av texter. De får varken vara för lätta eller för svåra. Jag tolkar 

detta som att Lärare 2 delar SVA- lärarens uppfattning om att den språkliga nivån är viktig att 

ta hänsyn till vid val av texter. Att hjälpa eleverna att hitta böcker på rätt nivå är även något 

samtliga lärare nämner vid diskussioner om elevers val av bänkbok. 

Utifrån elevenkäten har jag kunnat jämföra lärarnas tankar om textval och elevnära texter med 

hur eleverna själva går tillväga när de väljer texter. Vid val av bänkbok anger de två 

klasslärarna att eleverna får välja fritt men utifrån vissa riktlinjer. Valet av bänkbok ska dock 

vara intressestyrt. Utifrån de svar elevenkäten gett tycks detta stämma: 21 av eleverna väljer 

bok utifrån genre, 23 av eleverna läser titeln och 25 av eleverna tittar på framsidan. Av de 30 

elever som svarat på enkäten anger även 22 att de tittar på hur svår texten är. Ett antagande 

skulle kunna vara att detta kan kopplas till det arbete lärarna säger sig ha lagt ner på att 

försöka stötta eleverna i att välja en bok på rätt nivå.  

Vad gäller elevnära texter tycks alla tre lärare vara överens om att innehållet ska vara sådant 

som ligger nära barnens tidigare erfarenheter. Här nämner Lärare 2 att det kan uppstå 

svårigheter med de nyanlända eleverna då både ord och innehåll i de texter som används i 

undervisningen kan vara nya för dessa elever och att hon här kan behöva stöd av SVA-läraren 

för att bemöta detta. Lärare 1 nämner att det kan vara svårt att hitta en text som är elevnära för 

hela klassen men hon berättar om hur de tillsammans stannar upp i texterna för att diskutera 

och på så vis göra texterna elevnära. Hon försöker även hitta sätt att dra paralleller mellan 

texterna och elevernas egna erfarenheter och känslor. Även SVA-läraren nämner hur samtalen 

runt böckerna som diskuteras i bokcirkeln gör att eleverna ges möjlighet att knyta innehållet 

till egna erfarenheter. 

Undersökningen har även innefattat hur lärare arbetar med läsprocesser och lässtrategier i 

undervisningen av elever med svenska som andraspråk respektive elever med svenska som 

modersmål. Något som tydligt framgår av intervjuerna är att lärarna starkt kopplar begreppen 

lässtrategier och läsförståelsestrategier till läsfixarna och En läsande klass. Detta innebär att 

de båda klasslärarna inte upplever sig arbeta med lässtrategier i samma utsträckning som de 

gjort med tidigare klasser. Något samtliga lärare tycks vara överens om är dock att det är 

viktigt att ge eleverna strategier att ta till när de inte förstår allt i texten. 
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Förförståelse av texter lyfter Lärare 1 som viktigt för att underlätta elevers förståelse av lästa 

texter. I samband med detta nämner hon som exempel vikten av bilder till de texter som 

används i undervisningen samt att de ibland ser en film som kan kopplas till innehållet i 

texten. Lärare 2 nämner läsfixaren spågumman och berättar att klassen, genom att leta 

ledtrådar i texten, försöker förutspå vad som kommer att hända längre fram i texten. Här 

nämner Lärare 2 att det blir märkbart vad eleverna har med sig kulturellt och språkmässigt 

men att samtliga elever i klassen gynnas av att man i undervisningen utgår ifrån att barnen 

inte har med sig så mycket förförståelse. SVA-läraren arbetar inte med förförståelse alls i den 

undervisning hon bedriver då hon upplever att tiden inte räcker till. Hon nämner även att det 

inte är alltid hon känner att det behövs. 

Gällande utvecklandet av elevers ordförråd i undervisningen anser SVA-läraren att det mesta 

sker naturligt och kommer in automatiskt. Hon betonar vikten av att det sker tillsammans med 

andra i ett meningsfullt sammanhang. Även Lärare 2 menar att arbetet med ordförråd sker 

situationsbaserat. Den skillnad i undervisning mellan första- och andraspråkselever som Lä-

rare 2 nämner är att hon upplever att hon kan behöva arbeta mer praktiskt med andraspråkse-

lever genom att visa på exempel. I övrigt arbetar hon mycket muntligt med utvecklandet av 

elevernas ordförråd. I undervisningen har de stort fokus på muntligt berättande och diskuterar 

även, som hon benämner det, skolord och vardagsord. 

I helklassundervisningen arbetar Lärare 1 ofta med ordförrådet genom att stanna upp i de tex-

ter som läses och låta eleverna förklara ord som kan upplevas som svåra. Hon nämner även att 

hon haft stor hjälp av språkstöd i klassrummet för att ge berörda elever en förklaring på deras 

modersmål då det behövs. Utifrån samtliga respondenters svar går det att uttyda att lärarna 

främst arbetar muntligt med att utveckla elevers ordförråd genom diskussioner. 

6 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares uppfattningar om skillnader i elevers 

läsvanor utifrån språklig bakgrund samt om dessa stämmer överens med elevernas egna 

uppfattningar. Undersökningen har även innefattat huruvida hänsyn tas till eventuella 

skillnader vid val av texter samt arbetet med lässtrategier i undervisningen. I detta kapitel 

kommer studiens resultat diskuteras i relation till tidigare forskning samt de teoretiska 
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utgångspunkter för lärande som ligger till grund för detta arbete. Detta sker utifrån tre rubriker 

baserade på undersökningens frågeställningar. Avslutningsvis reflekterar jag över valet av 

metoder samt den inverkan de kan tänkas ha på studiens resultat. 

6.1 Skillnader i läsvanor hos första- respektive 

andraspråkselever och hur dessa gestaltar sig 
 

Utifrån de intervjuer som genomförts visade det sig att både SVA-läraren och Lärare 1 tycks 

vara överens om att de skillnader i läsvanor som går att uttyda hos eleverna främst beror på 

den bakgrund eleverna har.  

SVA-läraren uppfattar den elevgrupp hon undervisar nu som mycket ambitiös. Eleverna är 

främst arabisktalande och SVA-läraren gör ett antagande att föräldrarnas syn på skolan 

påverkar barnens prestationer. Hon jämför med de elever från Somalia som hon har undervisat 

där föräldrarna varit analfabeter. Dessa elever har inte haft samma positiva inställning till 

skolan. Nauclér (2013, ss. 461, 464) nämner hur ett antal studier under de senare åren visat på 

en betydande variation i språklig socialisation mellan olika kulturer samt hur dessa 

socialisationsskillnader ofta går att koppla till hur man ser på barn, inlärning och kunskap. 

Detta påverkar i sin tur de krav som ställs på barnets deltagande i olika sociala aktiviteter 

(ibid.). Kanske kan detta, i alla fall delvis, förklara den skillnad SVA-läraren sett mellan 

somaliska och persisktalande elever med föräldrar som är analfabeter? SVA-läraren själv 

reflekterar över om det kan vara så att eleverna påverkas av att de själva inte riktigt förstår 

vikten av att gå i skolan. En möjlig anledning skulle kunna vara att skolan spelar en större roll 

i de länder där de persisktalande eleverna kommer ifrån även om varken de eller deras 

föräldrar själva har haft möjlighet att gå i skolan.  

Som Persson (2016, s. 107) nämner har svenska barn redan innan de börjar skolan klart för sig 

att förmågan att läsa är viktig om man ska kunna klara sig i samhället. Ett antagande är att 

förståelsen för varför förmågan att läsa är viktig har en inverkan på motivationen till att lära. 

Lärare 1 nämner exempelvis att hon utöver att se en tydlig skillnad i läsvanor utifrån ursprung 

även kan se en skillnad utifrån föräldrarnas utbildningsnivå. Även här kan ett antagande göras 

om att föräldrarnas syn på skolan har en inverkan på elevernas resultat. 
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De skillnader i Läsvanor som lärare 2 tycker sig kunna uttyda är att elever med annat 

modersmål än svenska sällan har böcker hemma. Detta stämmer dock inte överens med 

resultatet från elevenkäten i denna studie där samtliga andraspråkselever angav att de hade 

tillgång till texter hemma. Deltagarna i denna studie har dock varit relativt få vilket gör att det 

inte går att dra en allmän slutsats utifrån mina resultat. Lärarens uppfattning om att 

andraspråkselever inte i lika stor utsträckning får sagor lästa för sig överensstämmer däremot 

med enkätresultaten. Det är här som den största skillnaden i läsvanor mellan elever med 

svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk att uttyda.  

6.2 Lärares val av litteratur för undervisningen och vad dessa 

val baseras på 
 

Som tidigare nämnts anger läroplanen att möten med olika typer av elevnära texter ska ge 

eleverna förutsättningar för att utveckla inte bara sitt språk, utan också sin egen identitet och 

förståelse av sin omgivande värld (Skolverket, 2016, ss. 247, 259). Schmidt (2013b, s. 101) 

diskuterar hur individens elevnära texter inte behöver vara de samma som kollektivets. Hon 

menar att de olika texter som används i undervisningen ska relateras till elevens dagliga liv 

(Schmidt, 2013b, s. 96).  Men vad är det egentligen som utgör en elevnära text? Och på vilket 

sätt ska texten kunna relateras till elevens dagliga liv? 

I kursplanerna för både svenska och svenska som andraspråk anges att varje elev ska kunna 

föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texter och relatera detta till egna 

erfarenheter (Skolverket, 2016, ss. 252, 265). Lärare 1 nämner att hon reflekterat mycket över 

begreppet elevnära texter. Hon upplever det som svårt att hitta en text som är elevnära för hela 

klassen. Detta stämmer väl överens med det dilemma Schmidt (2013b, s. 101) diskuterar 

gällande att individens elevnära texter inte alltid är de samma som kollektivets. Schmidt 

(2013b, s. 113) diskuterar även hur det elevnära ger möjlighet att relatera de egna 

erfarenheterna till texten och börja göra egna associationer och kopplingar mellan texten och 

sitt eget liv. Lärare 1 visar på att hon reflekterat över detta genom att nämna hur de 

tillsammans i klassen stannar upp och diskuterar texterna för att göra dem mer elevnära. Hon 

berättar även om hur hon försöker hitta olika sätt för att göra det möjligt för eleverna att hitta 

kopplingar mellan texten och egna erfarenheter.  
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Lärare 2 är av en annan uppfattning än Lärare 1 när det kommer till att välja texter som ska 

passa hela klassen. Lärare 2 menar att det är lättare att hitta texter för gruppen. Hon kan då 

välja texter som inte alla känner till eftersom hon vet att några i gruppen sitter inne med 

förkunskaper. Detta kan kopplas till det Björk och Liberg (1996, s. 61) skriver om att det 

sociala samspelet är en viktig del av lärandet. De menar även, precis som Gibbons (2010, s. 

26), att undervisningen bör beröra sådant som barnen ännu inte kan men som är möjligt att 

utveckla tillsammans, det som Vygotsky benämner zonen för närmaste utveckling. En fråga är 

dock hur den del av eleverna som sitter inne med förkunskaper gynnas av detta arbetssätt. 

Damber (2013, s. 668) menar även att förförståelsen är extra viktig i de fall det finns barn med 

annan kulturell bakgrund i barngruppen. Detta är en förutsättning om alla barn ska hänga med 

i texten på lika villkor.  

Liberg (2001, s. 14) nämner som exempel på detta att genom att få läsa texter med kulturellt 

känt innehåll ger det möjligheter att överkomma andra språkliga hinder. Ett antagande utifrån 

detta skulle kunna vara att framförallt lärare som undervisar och är utbildade i ämnet svenska 

som andraspråk bör ta större hänsyn till att de texter som används i undervisningen har ett, för 

eleverna, kulturellt känt innehåll. Under intervjun med SVA-läraren kommer emellertid texter 

med kulturellt känt innehåll aldrig på tal. SVA-läraren nämner att hon så långt det går försöker 

att låta SVA-eleverna möta samma texter som resten av klassen. Hon menar att det är viktigt 

att dessa elever vet att de går igenom samma saker som de elever som är kvar i klassrummet. 

Däremot nämner läraren, när det gäller övriga texter hon använder i undervisningen, att det är 

viktigt att hitta texter som har en rik handling men där språket ändå inte ligger allt för långt 

ifrån elevernas eget ”vardagsspråk”.  

Liberg (2001, s.3) nämner fyra huvuddrag i texter som hon anser är viktiga att ta hänsyn till ur 

ett andraspråksperspektiv. De fyra huvuddragen är: hur komplexa sats- och 

meningskonstruktionerna är, sammanbindningsmarkörer, hur läsaren engageras av och dras in 

i texten samt vad texten handlar om. Vid samtliga lärarintervjuer ledde diskussionerna in på 

frågan om det finns några huvuddrag i texter som de anser viktiga att ta hänsyn till när det rör 

andraspråkselever. SVA-läraren anser att det är viktigt att veta att eleverna kan ta till sig 

texten på något sätt samt att texten inte får vara för svår. Vad som utgör en för svår text 

framgår dock aldrig. Lärare 1 menar att det är viktigt att det finns bilder till texten. Genom 

bilderna kan alla elever få en viss förförståelse av vad texten kommer att handla om. Lärare 2 
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tycks lägga större fokus på orden. Texterna får inte innehålla för många långa och 

ljudmotstridiga ord eller ord som ligger för långt ifrån vardagsspråket. Några få ord som 

utmanar eleverna och som de inte känner igen menar Lärare 2 att texterna bör innehålla. 

Damber (2016, s.75) menar att texterna bör ligga på en språklig nivå som är möjlig att uppnå 

men som ändå kräver viss ansträngning från elevernas sida. Möjligtvis är det detta Lärare 2 

har i åtanke när hon nämner att texten bör innehålla några få ord som utmanar eleverna. 

Utifrån de intervjuer som genomförts tycks dock samtliga lärare dela Schmidts (2013b, s. 

108) syn på att sökandet efter en elevnära text innebär ett sökande efter sådant som är 

välbekant och som eleverna kan känna igen sig i. Skulle inte då en elevnära text kunna vara 

alla typer av texter som utgår ifrån elevers tidigare erfarenheter och intressen? Schmidt 

(2013b, s. 101) lyfter ett exempel på detta där hon beskriver en elev med svenska som 

andraspråk som ofta ser på filmerna om Star Wars. För denna elev torde exempelvis texter 

som handlar om rymden eller Star Wars kunna ses som elevnära då filmerna om Star Wars 

utgör en stor del av elevens dagliga liv. 

6.3 Lärares föreställningar om skillnader i undervisning av 

lässtrategier rörande första- och andraspråkselever 
 

Läsförståelsestrategier är framförallt vad läsaren tar till när denne går in i en text, antingen för 

att komma ihåg den och kunna redogöra för den eller för att kanske uppleva något som går 

bortom här och nu. Exempel på läsförståelsestrategier är: läsa om ett visst avsnitt, ta aktiv 

hjälp av sammanhanget för att förstå ett ord, tolka, läsa mellan raderna, skapa inre bilder och 

koppla till egna erfarenheter (Persson, 2016 s. 105). Att undervisa eleverna i lässtrategier 

torde således vara all typ av undervisning där man lär eleverna att ta till ovanstående strategier 

för att förstå en text.  

Samtliga lärare som ingått i denna studie förknippar dock direkt läsförståelsestrategier med 

arbetet med läsfixarna och En läsande klass, det vill säga den studiehandledning som nämnts 

tidigare vilken innehåller lektionsplaneringar samt tillhörande övningstexter för årskurs 1-6. 

Varför det ser ut på detta sätt är svårt att säga. Men då projektet En läsande klass startade år 

2012 var syftet att föra upp vikten av läsförståelse samt att tillhandhålla verktyg för att 

underlätta för lärare att arbeta med läsförståelsestrategier och i sin tur bidra till bättre 

läsförståelse hos eleverna (http://www.enlasandeklass.se). Ett antagande är att skolan där min 
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undersökning genomförts valt att satsa extra på detta arbetssätt när det var nytt vilket bidragit 

till att det sitter djupt rotat hos de intervjuade lärarna. Något samtliga lärare tycks dela åsikt 

om när det gäller undervisning i läsförståelse är ändå att det är viktigt att ge barnen strategier 

för hur de tar sig fram i en text då de inte förstår allt. 

Vygotskij betonar vikten av interaktion vid inlärning och ser dialogen som ett sätt att skapa 

möjligheter till tänkande (Gibbons, 2010, s. 36). Barnen måste stimuleras till att ”tänka högt”. 

När det gäller att bygga ut och fördjupa ordförrådet anger Damber (2016, s. 220) 

litteraturläsningen som en viktig del i undervisningen. Denna syn stämmer överens med hur 

Lärare 1 arbetar med att utveckla elevernas ordförråd. Hon berättar hur de vid högläsning 

stannar upp i texten för att gemensamt diskutera ordens betydelse. Lärare 1 nämner även 

förförståelsen som en viktig del i att underlätta elevernas förståelse av lästa texter. Detta är 

något som Liberg (2001, s. 9) lyfter då hon menar att läsarens förkunskaper är något som kan 

överskugga både välkonstruerade texter och en utvecklad lingvistisk förmåga.  

Då andraspråkelevers förförståelse för de texter som används i den svenska skolan kan antas 

vara något sämre än förförståelsen hos de elever som har svenskan som modersmål kan det 

tyckas att även SVA-läraren bör ha detta arbetssätt i åtanke. SVA-läraren tycks dock inte 

reflektera över detta. Dels nämner hon att tiden inte räcker till för att arbeta med elevers 

förförståelse. Men hon tycker heller inte alltid att det behövs beroende på hur undervisningen 

läggs upp. I en studie av Liberg, 2010 (refererad till i Schmidt, 2013b, s. 106) framhåller hon 

emellertid förförståelsen av texten som en viktig första utgångspunkt för de strategier som 

läsförståelse kräver.  

Lärare 2 nämner att hon vid arbetet med förförståelse kan märka vad eleverna har med sig 

kulturellt och språkmässigt. Hon menar även att det gynnar alla elever då man i 

undervisningen utgår ifrån att eleverna inte har med sig så mycket förförståelse. Heaths (1986, 

s. 121) undersökning visar på hur sociokulturella förutsättningar avgör vilka förväntningar 

läraren har på sina elever, något som i sin tur påverkar hur barnen klarar sig i skolan. Om jag 

tolkar Lärare 2 rätt menar hon att genom att sänka förväntningarna på gruppen som helhet ger 

hon alla elever samma förutsättningar. Om detta gynnar hela gruppen går dock att ifrågasätta 

då det sedan tidigare är väl känt att lärares förväntningar kan associeras till elevernas 

prestationer (Håkansson & Sundberg 2016, s. 231). Något som istället skulle gynna de 

flerspråkiga barnens språkutveckling är att ta tillvara på elevernas tidigare erfarenheter i 
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undervisningen (Damber, 2013, s. 666). Detta är något som Skolverket (2010) betonat då de 

lyft fram vikten av att utgå från elevers skilda erfarenheter i syfte att åstadkomma en likvärdig 

utbildning i svenska och svenska som andraspråk (Schmidt, 2013b, s. 113). 

Lärare 2 berättar hur klassen vid arbetet med förförståelse av texter samtalar ihop om vad de 

tror kommer att hända genom att de tillsammans letar ledtrådar i texten. Nauclér (refererad till 

i Damber, 2016, s. 221) lyfter aktivt deltagande i textsamtal som betydelsefullt för barnens 

gryende utveckling av läsförståelsestrategier. Textsamtal är något samtliga lärare nämner att 

de använder sig av i arbetet med läsförståelse men på skilda sätt. Som tidigare nämnts 

använder sig Lärare 1 av samtal runt ord i texter för att utveckla barnens ordförråd. SVA-

läraren har tillsammans med elever i årskurs tre en bokcirkel där eleverna läser samma bok för 

att sedan diskutera innehållet. Under diskussionerna tillåts eleverna även att dra paralleller till 

egna erfarenheter. Schmidt (2013b, s. 114–115) menar att det är viktigt med en undervisning 

som stödjer eleven i att dra enkla slutsatser utifrån olika typer av texter och där eleven erbjuds 

att tolka och relatera texter till sitt eget liv och egna erfarenheter, vilket eleverna tycks få stöd 

i att göra i den bokcirkel SVA-läraren nämner. Dialog och interaktion är viktigt för att en elev 

tillsammans med andra, och så småningom på egen hand, ska kunna röra sig i olika typer av 

texter (Schmidt, 2013b, s. 116).  

Levlin, 2014 (refererad till i Persson, 2016, s. 115) beskriver hur ett antal studier visar att 

begränsningar i ordförråd kan vara en bakomliggande orsak till svårigheter i läsförståelse. 

Barns språk- och läsförståelseutveckling handlar mycket om ett interaktivt och gemensamt 

arbete med såväl mening som form. Inte minst handlar det om att barnen tillägnar sig mindre 

frekvent förekommande ord som måste uppmärksammas, användas i olika sammanhang och 

diskuteras av eleverna (Damber, 2013, s. 664). Som tidigare nämnts beskriver Lärare 1 hur 

hon arbetar med att stanna upp i texter och diskutera ords betydelse med eleverna för att deras 

ordförråd ska utvecklas. Hon nämner även att hon upplever ett stort stöd i att ha en resurs i 

klassrummet som fungerar som språkstöd åt de arabisktalande eleverna. Detta kan vara till 

stor fördel för de elever som har svenska som andraspråk då dessa elever blir stärkta om de i 

undervisningen får möjlighet att utveckla ett nytt språk och samtidigt behålla och utveckla 

förstaspråket (Axelsson, 2013, s. 551).  Lärare 2 och SVA-läraren tycks vara överens om att 

arbetet med ordförråd sker situationsbaserat och att det ofta uppstår situationer där man får 

arbeta med detta. Lärare 2 nämner även hur de i undervisningen lägger stort fokus på muntligt 
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berättande och diskuterar vad som är skolord och vad som är vardagsord. Den skillnad Lärare 

2 diskuterar när det gäller elever med svenska som andraspråk är att man där kan vara 

tvungen att vara mer konkret i sin förklaring och ”ta det praktiskt”. 

6.4 Reflektion över metoder och tillvägagångssätt 

En styrka med kvalitativa intervjuer är att den som intervjuas gavs möjlighet att utveckla och 

motivera sina svar. Då jag upplevde något som oklart fanns också möjligheten att ställa 

följdfrågor vilket ledde till ett större djup i svaren än vad som möjliggörs genom exempelvis 

enkäter. 

En av de allvarligaste svagheterna med kvalitativa intervjuer är något som Johansson och 

Svedner (2010, s. 40) kallar förväntningseffekter. Detta innebär att intervjuaren, utan att själv 

märka det, uttrycker sina förväntningar och värderingar och därmed påverkar den intervjuades 

svar. Den provintervju som genomfördes syftade till att motverka detta. Innan intervjuerna 

genomfördes reflekterade jag även över min egen förförståelse vilken jag försökte att bortse 

från så långt som möjligt under intervjuernas genomförande. 

Enkäten valdes utifrån att det många gånger kan upplevas lättare att besvara frågor som kan 

upplevas känsliga om man tillåts vara anonym. Som tidigare nämnts är det vanligt att barnen 

påverkas av varandra vid val av bänkbok. Utifrån detta gjorde jag ett antagande att det samma 

skulle kunna inträffa vid svar på frågor om läsvanor om möjligheten att vara anonym inte 

fanns. 

En av de vanligaste svagheterna som lyfts när det gäller enkäter är brist i frågekonstruktionen. 

Det är bland annat viktigt att frågorna är tydliga och väl preciserade (Johansson& Svedner, 

2010, s. 24). Då eleverna i min undersökning var så pass unga upplevde jag detta som svårt då 

det även är viktigt att enkäten inte innehåller för mycket text. Jag valde därför att ta hänsyn 

till råd ur Johansson och Svedners (2010) metodbok Examensarbetet i lärarutbildningen vid 

utformning av enkäterna. En annan svaghet är att enkäter inte heller tillåter lika utförliga och 

innehållsrika svar som en intervju. Men då syftet med enkäten var att använda den som 

komplement till lärarintervjuerna fyllde den sin funktion. En jämförelse kunde göras mellan 

respondenternas utsagor och svaren från de enkäter som samlats in.  
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Under undersökningens gång kom insikten att det kanske finns fler grupper som borde ha 

varit med. Som Thomsson (2002, s. 56) skriver så kan ålder vara något som påverkar de 

erfarenheter man har. Både de lärare som intervjuades och de elever som besvarade enkäten 

ligger relativt nära varandra i ålder vilket kan tänkas ha en viss inverkan på resultatet. En 

praktisk svårighet med att ha lärare som respondenter i undersökningen var dock den brist på 

tid för att boka in intervjuer som signalerades från dem, samt att den tid som de hade att tillgå 

var relativt begränsad.  Utöver detta hade det varit intressant att jämföra resultat från olika 

skolor. Genom att ta med lärare och elever från flera olika grupper kan hända att resultatet nått 

större variation och motsättningar.   

Trots att min studie är något begränsad ger den emellertid kunskap om just denna skola och 

hur dessa elever och lärare arbetar. Studien ger även kunskap om hur lärarnas arbetssätt svarar 

mot den tidigare forskning som gjorts, framförallt inom området svenska som andraspråk, då 

resultaten från undersökningen diskuteras i relation till min forsknings- och 

litteraturgenomgång. 

7 Avslutning 

Utifrån min studie stämmer lärares uppfattningar om elevers läsvanor inte alltid helt överens 

med den uppfattning eleverna själva har. Exempelvis har en av lärarna fått uppfattningen att 

de andraspråkselever hon undervisar sällan har böcker hemma. Utifrån svaren på elevenkäten 

går det dock uttyda att samtliga andraspråkselever som undervisas i de klasser där de 

intervjuade klasslärarna är verksamma anger att de har tillgång till böcker i hemmet. Jag kan 

heller inte uttyda att några betydande skillnader görs vid val av texter eller undervisning av 

lässtrategier vare sig utifrån elevers läsvanor eller utifrån lärares föreställningar om elevers 

läsvanor. De texter som används i undervisningen är främst läseboken samt texter som 

stämmer överens med de arbetsområden som berörs i bland annat NO-undervisningen. Ingen 

av lärarna nämner att de tar hänsyn till elevers olika kulturella bakgrund vid val av texter. 

Däremot lägger lärarna fokus på den språkliga nivån i de texter som används i 

undervisningen. Lärarna gör även vissa anpassningar i undervisningen för att alla elever ska 

ges liknande förutsättningar. Exempelvis nämner Lärare 1 ett hur hon arbetar med texter för 

att göra dem elevnära. Samtliga lärare nämner även hur de arbetar med textsamtal vilket 

tillåter eleverna att på olika sätt dra paralleller till sina egna erfarenheter. Den tydligaste 
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skillnad som framgår i undervisningen rör utvecklandet av ordförråd. Här nämner Lärare 2 

hur hon får förklara en del ord ”mer praktiskt” för andraspråkseleverna genom att använda 

konkret material. 

Det finns idag omfattande forskning om hur skolor kan hantera språklig och kulturell 

mångfald och bli en skola för alla. Trots detta syns fortfarande en skillnad mellan forskningen 

om flerspråkiga barns språkutveckling och lärande och den utbildning de erbjuds (Axelsson, 

2013, s. 547). Utifrån min undersökning går det att uttyda viss obalans mellan tidigare 

forskning och den undervisning respondenterna beskriver. Denna obalans gäller främst bristen 

på arbete med förförståelse av texter i SVA-undervisningen. Förförståelse är emellertid något 

som, enligt den forskning jag tagit del av, visat sig vara extra viktigt att uppmärksamma då det 

finns barn med annan kulturell bakgrund i barngruppen. Något annat som enligt forskning 

skulle gynna andraspråkselevernas förståelse av texter är ett kulturellt känt innehåll. 

 Att det påverkar elevers prestationer positivt då läraren har höga förväntningar är väl känt. 

Trots detta menar en av lärarna att det gynnar alla elever om hon utgår ifrån att eleverna inte 

har med sig så mycket förförståelse. Både detta och det faktum att en av lärarna utgår ifrån att 

elever med svenska som andraspråk sällan har böcker hemma skulle kunna visa på att 

resultatet från Heaths undersökning fortfarande är aktuellt. Detta resultat visar på hur 

sociokulturella förutsättningar avgör vilka förväntningar läraren har på eleverna, något som i 

sin tur påverkar hur barnen klarar sig i skolan. Två av lärarna menar även att det går att se en 

tydlig skillnad i läsvanor utifrån ursprung samt vilken utbildningsnivå föräldrarna har. Det här 

är något jag finner intressant med tanke på att Skolverket (2017) pekar på en skillnad i 

prestationer mellan elever med gynnsam socioekonomisk bakgrund och elever med mindre 

gynnsam socioekonomisk bakgrund. Denna skillnad kvarstår trots att de senaste resultaten 

från PISA och PIRLS i övrigt visar på en ökning i läsförståelse hos elever i den svenska 

skolan. Om vi gör ett antagande att lärarens förväntningar påverkas utifrån elevers 

sociokulturella förutsättningar, och att detta i sin tur påverkar elevernas prestationer, är en 

slutsats som kan dras utifrån denna studie hur viktigt det är att ständigt reflektera över den 

egna förståelsen. Det är inte en självklarhet att lärarnas uppfattningar stämmer överens med 

de uppfattningar eleverna själva har. Det är därför viktigt att vi reflekterar över om, och i så 

fall hur, våra föreställningar påverkar de förväntningar vi har på eleverna. 
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Då min studie är för begränsad för att ge en allmängiltig bild skulle det vara önskvärt att 

genomföra en mer omfattande studie av mina frågeställningar. Denna undersökning skulle då 

fokusera på en större grupp lärare med spridning över hela landet. Skolinspektionen har som 

tidigare nämnts funnit stora brister i en undersökning som visat att pedagoger och lärare i 

förskola och skola, till följd av okunnighet om de flerspråkiga barnens erfarenheter och 

kunskaper, inte förmår anpassa verksamheterna efter de flerspråkiga elevernas behov 

(Damber, 2013, s. 664). Hur ser man på detta inom skolan? Och hur ser förutsättningarna ut i 

ordinarie skolverksamheter för att i praktiken svara upp mot vad forskningen lyfter fram som 

viktigt? Detta är ytterligare frågor som skulle kunna besvaras i en kommande studie.  
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Bilaga 1. Missivbrev intervju 

Hej! 

Jag studerar Grundlärarprogrammet f-3 vid Karlstad universitet och är nu inne på min sista 

termin vilket innebär att skriva ett examensarbete på 30 hp. Mitt valda ämne är svenska med 

inriktning på textval och lässtrategier och jag undrar om Du skulle kunna tänka dig att med-

verka i en studie som berör detta. 

Studien kommer att genomföras genom intervjuer samt elevenkäter under vecka 14 och 15 

2018. Om Du kan tänka dig att delta i studien kommer en intervju att genomföras hos dig på 

arbetsplatsen valfri dag och tid under någon av veckorna 14 och 15. Intervjun beräknas ta max 

60 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsprinciper. Detta 

innebär att deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. Den information som Du lämnar kommer att behandlas anonymt och 

inga obehöriga kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att 

ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att redovisas i form av ett examensarbete. 

När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas, DiVA portal. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänd. 

Du kommer, om önskemål finns, att ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en 

kopia av arbetet. 

Meddelande om deltagande kan ske via e-post: xxxxxxx@hotmail.com 

eller på telefon: 070-XXXXXXX 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig. 

Med Vänliga hälsningar: 

Therese Johansson 

mailto:xxxxxxx@hotmail.com


 

 

 

Bilaga 2. Missivbrev enkät 

Hej! 

Jag studerar Grundlärarprogrammet f-3 vid Karlstad universitet och är nu inne på min sista 

termin vilket innebär att skriva ett examensarbete på 30 hp. Mitt valda ämne är svenska med 

inriktning på textval och lässtrategier och jag undrar om eleverna i din klass skulle kunna 

tänka sig att medverka i en studie som berör detta. 

Studien är en elevenkät som berör läsvanor hemma och i skolan. 

Syftet med denna enkät är att kartlägga elevers läsvanor samt hur de går till väga när de väljer 

litteratur. Ett annat syfte med enkäterna är att se om det går att uttyda några skillnader i 

läsvanor utifrån språklig bakgrund. 

Jag har läst igenom Vetenskapsrådets riktlinjer och upplever inte att frågorna i enkäten är av 

etiskt känslig karaktär. Detta innebär att samtycke kan inhämtas via företrädare för 

undersökningsdeltagarna vilket i detta fall kan vara läraren. Detta innebär att det räcker att få 

ett godkännande av dig som lärare under förutsättningen att elevenkäten kan besvaras inom 

ramen för ordinarie lektionstid. Eleverna kommer innan elevenkäten delas ut informeras 

muntligt om undersökningens syfte, hur den information som samlas in kommer att användas, 

att deltagandet sker anonymt samt att deltagandet är helt frivilligt. 

Jag undrar därför om jag kan få tillåtelse att komma ut i din klass och dela ut enkäten vid 

något tillfälle under vecka 15. 

Meddelande om deltagande kan ske via e-post: xxxxxxx@hotmail.com 

eller på telefon: 070-XXXXXXX 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig. 

Med Vänliga hälsningar: 

Therese Johansson           

  

mailto:xxxxxxx@hotmail.com


 

 

 

Bilaga 3. Intervjumall 

Textval och lässtrategier i undervisningen 

Bakgrund 

- Ge en kort beskrivning av dig själv (ålder, år som aktiv lärare, erfarenheter från andra 

skolor/lärmiljöer etc.). 

- Hur kommer det sig att du valde att bli lärare? 

- Vad uppskattar du med yrket och vad är svårt? 

- Har det kommit att förändras? I så fall hur? 

Val av litteratur 

- Vad är viktigt när du väljer texter i undervisningen? Varför? 

- Finns det några huvuddrag i texterna som du anser vara viktiga att ta hänsyn till? Vilka 

är de och varför är det viktiga? 

- I läroplanen används begreppet ”elevnära texter”, vad innebär begreppet för dig? 

- Hur tänker du angående elevnära texter individuellt respektive kollektivt? 

- Hur tänker du angående läroplanens skrivelse om att eleven ska kunna föra enkla re-

sonemang om texter och koppla till egna erfarenheter? Hur gör du praktiskt i under-

visningen? Ge exempel! 

- Vilka svårigheter respektive möjligheter ser du inom det här området? 

Skillnader i läsvanor hos första- respektive andraspråkselever 

- Hur och i vilken omfattning väljer eleverna själva texter? (ex. bänkbok) 

- Märker du någon skillnad i hur eleverna närmar sig texter beroende på exempelvis 

språklig- och/eller kulturell bakgrund? Annat? Vilka skillnader kan du se? Kan du ge 

något exempel? 

- Kan du uttyda skillnader i elevernas förståelse av texter? Hur märker du det? 

- Vilka svårigheter respektive möjligheter ser du inom det här området? 

 

Undervisning av lässtrategier 

- Vilka aspekter anser du kan inverka på läsförståelsen/utvecklingen av läsförståelsen? 

Utveckla gärna! 



 

 

 

- Hur tänker du angående elevers förförståelse när det gäller texter? Arbetar ni något 

runt detta? Hur/Vad gör ni då? 

- Kan du behöva anpassa arbetet utifrån elevers språkliga och/eller kulturella bakgrund? 

På vilka sätt? Ge exempel! 

- Hur arbetar ni med utvecklandet av barnens ordförråd? Beskriv! 

- Vilka svårigheter respektive möjligheter ser du inom det här området? 

Övrigt 

- Är det något du vill tillägga som vi inte pratat om men som du tycker är viktigt i sam-

manhanget? 



 

 

 

Bilaga 4. Elevenkät        

Läsvanor hemma och i skolan 

Jag är…     Kille  _      Tjej  _ 

Modersmål:  Svenska  _      Annat  _   

Om annat, vilket? (frivilligt) ____________ 

 

Hur ofta läser du på din fritid?  

Aldrig  _                       1-2ggr/vecka  _      

3-4ggr/vecka  _            5ggr/vecka eller mer  _ 

Har du tillgång till böcker hemma? 

Ja  _              Nej  _ 

Brukar någon hemma läsa högt för dig? 

Ja  _              Nej  _ 

Brukar du läsa tillsammans med någon hemma? 

Ja  _               Nej  _ 

Om du läser hemma, vad brukar du läsa? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________



 

 

 

____________________________________________

Hur väljer du bänkbok i skolan? (kryssa i alla alternativ som 

stämmer) 

Efter typ av bok  _ 

Läser titeln  _ 

Tittar på framsidan  _ 

Läser baksidestexten  _ 

Tittar på hur svår texten är  _ 

Tittar på hur mycket text det är  _ 

Tar hjälp av en lärare  _ 

Tar hjälp av en kompis  _ 

Annat: ___________________________________ 

 

Tycker du att det är svårt att välja bok? 

Ja  _               Nej  _ 

 

Skriv tre saker som gör en bok bra: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 


