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Abstract 
 

In 2015, many students started the upper secondary school language introduction program. 
The purpose of the upper secondary school language introduction program is for the students 
to bring with them enough subject and language skills to move to a national program after 
completion of the introduction. In the language introduction program, there are several areas 
to develop and one of these areas is teaching about language development. The purpose of 
this study is to investigate how teachers at the upper secondary school`s language introduction 
work with reading comprehension and how they reflect about their teaching with reading 
strategies. Both a quantitative and a qualitative method was used. The material of the 
quantitative study consists of a questionnaire survey with 21 respondents. The material of the 
qualitative study consists of six interviews. 
 
The result show that the teachers use reading comprehension strategies to promote students 
reading comprehension.  The teachers work actively to develop the students reading 
comprehension and to activate pre-understanding. However, they do not name any specific 
reading strategy models. This study discusses whether it is the teachers’ presuppositions and 
experiences that make up their choice of reading strategies and methods to promote students’ 
development in reading comprehension. 
  
Keywords 
Language introduction program, teachers, reading comprehension, presuppositions, convince 

Sammanfattning 
 

År 2015 började många elever till gymnasieskolans språkintroduktion. Syftet med 
gymnasieskolans språkintroduktion är att eleverna ska få med sig efter avslutad introduktion 
tillräckligt med ämnes och språkkunskaper för att ta sig vidare till nationella program. Det 
finns områden att utveckla och ett av områdena är språkutvecklande undervisning. Syftet med 
denna studie är att undersöka hur lärare på gymnasieskolans språkintroduktion arbetar med 
läsförståelse och hur de reflekterar över sin undervisning i läsförståelse. I studien ingår det 
både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Materialet i den kvantitativa studien består 
av en enkätundersökning där 21 frivilla personer har svarat. Materialet i den kvalitativa 
studien består av intervjuer från sex olika lärare.  

Resultatet av studien visar att lärarna använder läsförståelsestrategier för att främja elevernas 
läsförståelse. Det framgår att lärarna arbetar aktivt för att på ett gynnsamt sätt utveckla 
elevernas läsförståelse samt aktivera deras förförståelse. Dock namnges inte några specifika 
lässtrategimodeller. I den här studien diskuteras det över om det är lärarnas antaganden och 
erfarenheter som utgör deras val av lässtrategier och metoder för att främja elevernas 
utveckling i läsförståelse. 
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1:1 Inledning 
 

 År 2015 togs det emot 70 000 asylsökande elever till våra svenska skolor. Majoriteten av de 
eleverna var i högstadie- och gymnasieåldern. Läsåret 2016/2017 var det 35 900 elever på 
gymnasieskolornas språkintroduktion, vilket var det fjärde största programmet på 
gymnasieskolan. Flera av eleverna hade lång skolbakgrund men många hade kort eller ingen 
skolbakgrund (Skolverket 2016). 
 
Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar, som inte har de betyg som krävs 
för en behörighet till ett nationellt program, en utbildning med tyngdpunkt på det svenska 
språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare till gymnasieprogram eller annan utbildning.  
Eleverna är 16-19 år gamla när de börjar på språkintroduktion. (Skolverket 2016) Gruppen 
nyanlända ungdomar är en heterogen grupp med varierande skolbakgrunder och erfarenheter. 
Några har lång skolbakgrund, andra har inga eller begränsade studieerfarenheter. Gemensamt 
för dem är att de är nybörjare i det svenska språket, vilket betyder att de måste lära sig ett nytt 
språk samtidigt som de ska tillägna sig nya kunskaper på det nya språket. Detta innebär stora 
utmaningar för gymnasieskolorna runt om i Sverige och det förutsätter ett målmedvetet arbete 
från skolan för att kunna möta ungdomarna på bästa sätt. (Skolverket 2013)  
 
Det finns många utvecklingsområden inom språkintroduktionen. Ett utvecklingsområde är hur 
man arbetar språkutvecklande i samtliga ämnen. Axelsson (2013) betonar att arbeta 
språkutvecklande innebär att ge eleverna goda möjligheter att hantera språk och begrepp som 
är meningsfulla och viktiga för deras kunskapsutveckling. Den föreliggande uppsatsen 
fokuseras på att undersöka läsförståelse bland flerspråkiga unga vuxna och ungdomar, men 
främst på hur lärare i ämnena svenska som andraspråk samt de samhällsorienterade och 
naturorienterande ämnena på språkintroduktionsprogrammen arbetar med läsförståelse.  
Program international student assessment (PISA (2015) visar att resultatskillnaden på elever 
med utländsk bakgrund (såväl om de är födda i landet eller födda utomlands) är större i 
Sverige än vad det är i andra OECD-länder. Detta gäller i alla tre kunskapsområden, 
matematik, läsförståelse och naturkunskap (Skolverket 2016). 
 
Lidberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) menar att kvaliteten på studierna ligger i  
lärarnas kompentens. Lidberg m.fl. fortsätter att belysa lärarutbildningens betydelse för 
kunskapsutveckling hos eleverna. Bristande ämneskompetens hos lärarna är en bidragande 
orsak till att svenska elever inte lyckas lika väl som sina jämnåriga i en del andra länder. Men  
att djupa ämneskunskaper inte är det enda som hjälper utan att det visar sig också att lärarens 
pedagogiska kompetens, teoretiska kunskaper om lärande och liknande kunskaper lutar åt att 
ge starkare utslag på elevers framgång än graden av ämneskunskaper.   
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1:2 Bakgrund 
Intresset för uppsatsämnet väcktes när jag under min egen verksamma tid som lärare på 
språkintroduktion, uppdagade elevernas problematik att nå godkända resultat inom 
läsförståelse på nationella proven och elevernas problematik att tillgodogöra sig de 
ämnestexter som finns i de övriga ämnen. Varför hade elever med relativt god skolbakgrund 
svårigheter att ta till sig ämnestexter? Hur skulle vi applicera språk och ny kunskap till elever  
med låg skolbakgrund och hur skulle de kunna lära sig att förstå det de läser i skolans texter? 
Hur ska vi lära dem att läsa ”mellan raderna”? Kuyumcu (2013) hävdar att en förutsättning för 
elevernas lärande är att de utvecklar sin läsförståelse för att förstå mer avancerade och 
informationstäta textgenrer som utformar skolans undervisning, samtidigt som de också 
utvecklar en adekvat muntlig och skriftlig förmåga att kommunicera om dessa företeelser.  
 
Intresset och engagemanget fick riktigt fotfäste när jag läste Langer (2011) Litterära 
föreställningsvärldar. Utifrån boken som inspirationskälla lät jag mina elever i svenska som 
andraspråk läsa en skönlitterär bok (Asaad 2011). Genom boksamtal efter varje kapitel 
diskuterade vi kapitlet och flera av eleverna kunde referera till egna erfarenheter utifrån mina 
frågeställningar gällande innehållet från kapitlet. Några av eleverna kunde efter varje kapitel 
göra egna inferenser. Även om boken är fullspäckad med idiom, metaforer och svåra begrepp, 
kunde eleverna läsa igenom boken med relativt god läsförståelse.  
 
 Ungdomar och unga vuxna elever kan gynnas av explicit undervisning i 
läsförståelsestrategier och att språkutvecklingen sker i dialog med andra, där 
meningsskapande är något man gör tillsammans. Kuyumcy (2013) menar att det explicita 
arbetssättet ger alla elever och i synnerhet de som ligger i riskzonen, större möjlighet att delta 
i den kunskapsutvecklande lärandeprocessen. Flera elever som har kort eller lång 
skolbakgrund har fått en annan typ av undervisning och ett annat sätt att lära sig läsa texter. 
Sättet att lära text utantill och att lära sig memorera långa stycken, utan reflektion av text är 
något flera elever har med sig från sin tidigare skolbakgrund i hemlandet. Det saknas ofta 
djup och förståelse för texters innehåll som krävs för att göra inferenser och läsa ”mellan 
raderna”. 
 
Det är en demokratisk strävan efter att kunna ta del av all information i samhället. En god 
läsförståelse skapar förutsättningar att förstå de värdegrunder och värderingar som det 
svenska samhället står för. Inte minst är det viktigt för elever som kommer från andra länder 
där förutsättningarna har sett annorlunda ut i jämförelse med Sverige. 
   

Om de unga inte lär sig att läsa på ett djupare sätt- tolka och reflektera över det 
lästa har de heller ingen möjlighet att kritiskt granska sin omvärld, påverka och 
försöka förändra den. Då är det inte mycket bevänt med vår demokrati. (Stensson 
2006,s.7)  

 
Samhällets krav på den egna individens ansvar ställer även krav på skolans ansvarsroll när det 
gäller att förbereda elevernas framtid. Enligt Skolverket (2011) framgår det att ”skolans 
uppdrag är att främja elevers utveckling för att kunna orientera sig i en komplex verklighet 
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med stort informationsflöde.” I Skolverkets kursplan i svenska som andraspråk år 7-9 
(centrala innehållet) framgår det att elever ska få ”lässtrategier för att förstå, tolka och 
analysera texter för att urskilja texters budskap, tema och motiv.”  Det kan kopplas till det 
som den föreliggande uppsatsen till stor del ska handla om.  
 

 

1:3 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med läsförståelse i de olika ämnen 
på gymnasieskolans språkintroduktion, i vilken utsträckning de arbetar med lässtrategier och 
hur de reflekterar kring sitt arbete med lässtrategier i skönlitteratur och sakprosatexter. 
 

1:4 Frågeställningar  
 
De frågeställningar som jag utgår ifrån är: 
1. I vilken utsträckning arbetar lärare på gymnasieskolans språkintroduktion med 

lässtrategier?  
2. Hur arbetar lärare i olika ämnen på språkintroduktion för att främja läsförståelse?  
3. Hur reflekterar lärare i olika ämnen kring sitt eget arbete med läsförståelse? 

2. Teoretiska utgångspunkter  
 

2:1 Sociokulturell teori 
 

Det sociokulturella perspektivet har spelat en väsentlig roll inom lingvistiken och inte minst 
inom andraspråksforskningen. Utgångspunkten från den forskningen om sociokulturell teori 
har hämtats från Vygotskij (Säljö 2011) Om man följer Vygotskijs idéer utvecklas alla barn 
relativt lika i olika delar av världen, men när barnet börjar utveckla en kommunikation med 
sin omgivning, kommer utvecklingen att bestämmas av sociokulturella faktorer. En avgörande 
faktor inom det sociokulturella perspektivet är språket. Genom språket blir barnet således en 
deltagare i en interaktiv miljö och utvecklar sociokulturella erfarenheter. Vidare om Vygotkij 
och den sociokulturella teorin är att människan är redskapsanvändare och att förmågan att 
utveckla redskap finns djupt biologiskt förankrat hos människan. Teorin skiljer på två olika 
redskap: fysiska och psykologiska. Att tänka och kommunicera är det psykologiska redskapet 
och Vygotskij menade att människan behöver redskap för att kunna tänka och kommunicera. 
Det viktigaste redskapet för människan är språket. Språket används för att förmedla 
sociokulturella erfarenheter och skapar interaktion mellan människor (Säljö 2011). Lindberg 
menar att ”istället för att se människors mentala aktiviteter som autonoma och individuella, 
ser man dem som ett resultat av möten mellan individer och i sociokulturella sammanhang.” 
(Lindberg 2013 s.491) 
 



4 
 

 Mediering är ett begrepp som står nära knutet till den sociokulturella teorin. Begreppet 
innebär att man förmedlar kunskap och information med hjälp av redskap. Lindberg (2013) 
menar att mediering kan ske i pedagogiska sammanhang. Det sker tillsammans med mer 
erfarna individer genom sociala och praktiska aktiviteter, med hjälp av artefakter eller 
verktyg. Mediering styr mot ett mer självständigt arbete som leder till att användandet av 
artefakter eller verktyg automatiseras. Det utvecklas genom att individen vid upprepade 
tillfällen får använda samtalet som ett redskap. Vidare säger Lindberg att i en diskussion av 
olika typer av mediering i den närmaste utvecklingszonen kan man även utvecklas med 
kunniga och erfarna kamrater.  

2:2 Stöttning 
 

Stöttning eller scaffolding är en metafor som myntades av den nordamerikanske psykologen 
Jerome Bruner och hans kollegor (se t.ex. Woods, Bruner & Ross 1976) för att beskriva den 
hjälp och vägledning som kännetecknar samspelet i många typer av nybörjare-expert 
interaktioner. Lindberg (2013) menar att stöttning utgörs av ett stöd som succesivt avtar allt 
eftersom eleven utvecklar självständighet i sitt lärande. Detta bygger på Vygotskijs teori om 
den proximala utvecklingszonen. Denna zon än det som är mellan den kunskap individen 
befinner sig i för att självständigt finna lösning, till ny kunskap som ska förmedlas till 
individen.  I skolsammanhang är det främst läraren som ska förmedla denna nya kunskap med 
att stötta eleverna på olika sätt av nya begrepp och färdigheter. Stöttning kan ske genom en 
god planering av innehållet i undervisningen, ”genom val av relevanta aktiviteter såväl som 
genom en lyhörd och flexibel anpassning i interaktionen ”(Skolverket 2017). Lindberg menar 
att i ”undervisningssammanhang spelar läraren en avgörande roll för denna stöttning som kan 
betecknas som det temporära stöd som läraren tillhandahåller för att eleverna ska kunna 
utveckla nya begrepp, kunskaper och färdigheter.” (s. 494) Lindberg hänvisar till Maybin, 
Mercer och Stier (1992) som anger två kriterier för att en viss typ av hjälp ska kunna 
karakteriseras som stöttning. ”Dels måste man kunna visa att eleven har kunnat lösa uppgiften 
med lärarens hjälp, dels måste det framgå att eleven som ett resultat av detta har uppnått en 
högre grad självständig kompetens.”(s. 494)  
 
Lindholm (2016) tar upp detta med stöttning i sin studie där det tydligt visar hur lärarna 
stöttar meningsskapande genom att koppla undervisningen till elevernas tidigare kunskaper, 
kopplar undervisningen till elevernas tidigare liv och därigenom bekräftar elevernas identitet. 
Cummins (2015) menar att det är nödvändigt att undervisa explicit i de samtliga ämnen, 
genom hela grundskolan. Vidare säger Lindholm (2016) att ”det är alla lärares ansvar att lära 
ut sitt ämnes språk och detta bör ske i en ämneskontext och av en ämnesspecialist för att det 
ska fungera på bästa sätt”.   
 
Genom att undervisa lässtrategier ger man eleverna den stöttning som krävs för att eleverna 
ska kunna förstå och tolka skolans alla ämnestexter. Pearson & Gallagher (1983) presenterar 
en modell som heter Gradual release of responibility. Modellen går ut på att läraren visar hur 
en strategi kan användas. Därefter uppmuntras eleverna att använda strategin med stöttning av 
läraren. Genom att eleven använder strategin regelbundet blir eleven säkrare på hur den ska 
användas och efterhand kan lärarens stöttning succesivt minska. Denna process möjliggör att 
eleverna automatiserar strategierna på egen hand. 
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2:3 Lärares övertygelser 
 

Antagande och övertygelse är begrepp som framkommer i studier inom lärarvetenskapen. I 
Svenska akademins ordlista definieras antagande: ”tankemässig förklaring eller osäker 
förmodan som inte bekräftats av verkligheten (men kan el. ska prövas av nya fakta) I 
Nationalencyklopedin definieras övertygelse: det kan hålla (ngt)för (nästan) säkert eller vad 
som kan härledas ur kända fakta”. Flera forskare har belyst detta med lärares antaganden. 
Gilkijani & Sabouri (2017)  menar att lärarnas övertygelse har betydelse för inverkan på 
klassrumsprinciper, för hur det påverkar deras mål, val och interaktionsmönster i 
klassrummet.  De menar att lärarnas antaganden har betydelse för hur de förbereder och 
planerar sina ämnen. Övertygelse är en riktlinje för lärare hur de antar undervisningsstrategier 
för att hantera de utmaningar som de stöter på i sin undervisning. Det formar elevernas 
inlärningsmiljö, elevernas motivation och språkförmåga. Gilkijani & 
Sabouri hävdar att lärare tar med sig antaganden och övertygelser som har förvärvats från 
många års erfarenheter och det antaganden som de har fått med sig från tidigare 
lärarutbildningar. Kuzborska (2011) menar att lärares övertygelser påverkar även deras 
mottaglighet för alternativa perspektiv. Lärares reflektion över sina övertygelser kan hjälpa 
dem att bli mer mottagliga för alternativa perspektiv. Att öka lärares medvetenhet om deras 
övertygelse om läsning i undervisningen kan ytterligare uppmuntra till reflektion över hur en 
lärares kunskap formar det sätt de agerar i klassrummet. 

 

3. Forskningsöversikt 
 

3:1 Studier gjorda om flerspråkighet och läsförståelse 
 

Lindholm (2016) menar att det är begränsade studier gjorda om flerspråkighet och 
läsförståelse. Det finns även begränsad forskning på vilka modeller eller strategier som 
lämpar sig bäst för olika åldrar. Brantmeier (2002) har gjort en utvärdering om olika studier 
om hur andraspråkselever från gymnasieskolor och universitet använder lässtrategier. Syftet i 
studien är att belysa skillnaderna i forskningsmetoder. Det framkommer i studien att 
lässtrategier varierar i olika lässtrategimodeller och att vissa strategier kan vara mer 
användbara än andra. Flera svenska studier har gjorts i heterogena flerspråkiga 
klassrumsmiljöer. Bl.a. har Economou (2015) gjort en studie där resultatet visar att 
avancerade elever med svenska som andraspråk på gymnasiet är skickliga läsare, som kan 
reflektera över innehållet i de texter som läses självständigt och med hjälp från lärare. Nygård 
& Larsson (2011) har gjort en studie om lärande i flerspråkiga miljöer på gymnasiet, där 
resultatet visar att lärare arbetar med flera olika strategier i lärartexter för att utveckla 
elevernas kunskaper i ämnet biologi. Olvegård (2014) har gjort en studie om 
andraspråkselever på gymnasienivå och elevers möten med lärobokstexter i ämnet historia. 
 



6 
 

3:2 Hur lärare arbetar med läsförståelse 
 

Närmast redogörs för Progress in international reading literacy study (PIRLS 2016) 
undersökning om hur svenska lärare i årskurs 4 arbetar med läsförståelse. Här sammanställs 
det resultat från PIRLS rapport (2017), vilket har relevans till resultatet i avsnitt 5:1 och i 
avsnitt 5:1:2. Studien har visat att svenska elever får i högre grad undervisning i lässtrategier 
jämfört med förra undersökningen 2011. Svenska elever får i lägre grad utveckla lässtrategier 
i jämförelse med övriga EU-länder och OECD-länder. Det är vanligast att lärare i Sverige 
undervisar i läsning i helklass. 70 % av eleverna i undersökningen har lärare som gör det alltid 
eller ofta. Drygt en tredjedel av svenska elever har lärare som aldrig undervisar individuellt i 
läsning. Andelen svenska elever vars lärare låter dem arbeta med olika lässtrategier minst en 
gång i veckan presenteras nu närmast. 69 % av eleverna har lärare som låter dem förutsäga 
vad som kommer att hända härnäst i texterna. 53 % av eleverna har lärare som låter dem 
jämföra med tidigare texter de har läst. 67 % av eleverna har lärare som låter eleverna 
jämföra med egna erfarenheter. 79 % av eleverna har lärare som låter eleverna förklara den 
egna förståelsen av texter samt identifiera huvudbudskapet i texter. Andelen svenska elever 
vars lärare svarar att de har en viss nivå av säkerhet vad gäller att visa olika sätt att läsa och 
förstå texter, beroende på syftet med läsningen var: 35 % av eleverna har lärare som svarar 
mycket säker, 60 % av eleverna vars lärare svarar ganska säker. (Skolverket PIRLS 2017: 
51,55) 
 
Det finns flera kvalitativa studier på hur lärare arbetar med flerspråkighet och läsförståelse. 
Det är studier gjorda i lägre åldrar, låg och mellanstadiet. Närmast i uppsatsen presenteras 
några studier gjorda som har relevans till den föreliggande uppsatsen. 
 
Lindholm(2016) har gjort en studie där hon följde tre lärare med klassrumsobservationer och 
intervjuer. Syftet var att bidra med kunskap om hur lärare i en flerspråkig miljö kan arbeta 
med lässtrategier och sakprosatexter i olika ämnen på mellanstadiet. I studien framkom det att 
en väsentlig del av undervisningen var lärarstyrd, d.v.s. att läraren stod mycket för 
talutrymmet. De tre lärarnas undervisning genomsyrades också av att det får ta tid, att den är 
explicit och att repetition är väsentlig. Den strategin som användes mest i studien var reda ut 
oklarheter och att det har stor betydelse för andraspråkselevers läsförståelse. Lindholm menar 
på att det behövs mer än ordförståelse för att förstå orden i sitt sammanhang. Lässtrategier kan 
kompensera svårigheten att förstå enskilda ord. 
 
 Lindholms (2019) har studerat om flerspråkighet och läsförståelse. I en av 
forskningsfrågorna: ”Hur bedrivs lässtrategiundervisning i flerspråkiga mellanstadieklasser”, 
framkom det att lärare som har kompetensutvecklats i lässtrategierna i Reciprocal Teaching 
(RT), i huvudsak använde göra förutsägelser och reda ut oklarheter i arbetet med 
ämnestexterna. Vidare i Lindholms avhandling visar analysen att undervisningen till stor del 
följde principer för the Literacy Engament Framework (Cummins 2016) vilket innebär att 
lärarna stöttar meningsskapande, utvecklar språk, bekräftar identitet och aktiverar 
bakgrundskunskap.  En del elever utvecklar implicit goda färdigheter i läsförståelse genom att 
läsa olika typer av texter. Elever som inte har samma förutsättningar att utveckla läsförståelse 
kan explicit undervisning i läsförståelse vara till god hjälp för eleverna att i arbete med 
läsutveckling är det viktigt att läraren ”modellerar”. Läraren visar för eleverna hur han/hon 
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använder lässtrategier. Under läsningen övar eleverna strategierna vid flertal tillfällen, 
tillsammans med andra och sedan självständigt. 
 
Westlund(2009)  menar att elever måste få vetskap om vad som förväntas av dem själva. Hon 
beskriver att eleverna måste känna att de klarar av individuella mål som ställs i 
läsundervisning och att de ska succesivt lära sig ta ansvar för sin egen läsutveckling och  
övervaka sin läsförståelse. Vidare tar Westlund upp detta med metakognition som innebär 
förmågan att medvetet reflektera över sina tankeprocesser, som medvetet utvecklar 
läsförståelse. Individen ska kunna ändra sina tankegångar när man har misslyckat i sin 
läsförståelse. I skolsammanhang är det viktigt att läraren förklarar varför han/hon lär ut vissa 
lässtrategier, det ska kopplas till metakognition. I arbete med läsutveckling är det viktigt att 
läraren ”modellerar”. Läraren visar för eleverna hur han/hon använder lässtrategier. Under 
läsningen övar eleverna strategierna vid flertal tillfällen, tillsammans med andra och sedan 
självständigt. 
 
Cummins (2016) menar för att uppnå läs och skrivkompetens, behövs det från lärarnas sida att 
explicit arbeta med både språk och innehåll i texterna genom att stötta meningsskapande, 
bekräfta identitet hos eleverna och att de får möjlighet att koppla texterna till deras liv. Det 
krävs ett stort engagemang från lärarnas sida att undervisa på detta sätt. Att stötta 
meningsskapande spelar stor roll för elevernas litteracitetsutveckling.  
  
Det finns modeller framtagna för att främja elevernas läsförståelse. Den mest kända modellen 
är Reciprocal teaching (RT-baserad undervisning) Den här modellen är framtagen av 
Palincsar och Brown (1984).  De menar att eleverna kan tränas i att kontrollera sin 
läsförståelse genom att lärare undervisar om regler och strategier och syftet med modellen är 
att elever som inte har utvecklat läsförståelse på egen hand ska kunna utveckla läsförståelse 
genom lässtrategier. Palincsar och Brown kom fram i sin studie att använda sig av 4 olika 
strategier gav en omfattande djup, bredd och hållbarhet i läsförståelsen. De fyra 
huvudstrategierna i RT baserad undervisning är: Att förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor 
och sammanfatta. De fyra strategierna ska samspela med varandra i diskussioner om texter. 
Läraren stöttar eleverna till en början av processen men efter att eleverna har tränat på 
lässtrategierna lämnar läraren mer fritt talutrymme åt eleverna i klassrummet.  Målet är att 
läsaren ska bli medveten om sitt eget lärande och tänkande.  
 

3:4 Lärarens samarbete med kollegor 
 

”Kollegialt lärande beskrivs idag som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och 
det vetenskapliga stödet för effekterna framhålls som starkt” (Skolverket 2016). 
Westlund (2009) menar att lärare som använder likartade metoder och läsförståelsestrategier 
och samma begrepp förenklar lärandet för elever. Westlund hävdar att om elever får 
lässtrategier att arbeta ämnesövergripande, kommer de vidare i läsprocessen och når en bättre 
läsförståelse av olika texter. Lärare behöver metoder som kopplas till teorier om inlärning för 
att kunna undervisa på ett effektivt sätt. 
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3:5 Lärares uppfattning om sitt eget lärande 
 

I en studie av Sjöholm och Qerimaj (2015) framkom det bland de intervjuade lärarna att de 
med lång erfarenhet visade större självsäkerhet i att använda olika lässtrategier och även att de 
kunde växla mellan olika strategier och skapa egna efter deras tidigare erfarenheter och 
kunskaper.  
 
Flera forskare som (Gilakjani & Sabouri 2017, Kuzborska 2011, Riley 2009) har kommit fram 
till att lärares övertygelser och antaganden anses ha stor betydelse för hur de formar sitt 
arbete, vilket är viktigt för att förstå undervisningsmetoder och beslut som tas i klassrummet. 
Enligt Gilakjani och Sabouri (2017) är lärarnas antaganden en signifikant del av hur man kan 
förstå hur lärarna formar sitt arbete, vilket är viktigt för att förstå deras undervisningsmetoder 
och deras beslut i klassrummet. Lärarnas antaganden har varit ett intressant ämne för forskare 
på grund av inputen lärarna levererar för att förbättra undervisning och lärande. Lärarnas 
övertygelser har en djup inverkan på sina klassrumsprinciper. Lärarnas övertygelser påverkar 
vad de uppnår i sitt klassrum, deras attityder och elevernas övertygelser.  
 
Kuzborska (2011) säger att lärarnas uppfattning påverkar deras mål, rutiner, val av material, 
klassrumsinteraktionsmönster, deras roller, elever och de skolor de arbetar i. Kuzborska 
hänvisar till Rickards och Rodgers (2001) som menar att lärarna har antaganden om språk och 
språkinlärning och att dessa utgör grunden för ett visst förhållningssätt till 
språkundervisningen. Lärare bör uppmuntras att reflektera över sina egna övertygelser som 
kan hjälpa dem att bli mer mottagliga för alternativa perspektiv, och vara beredd att ändra sin 
kunskap och sitt arbete på ett sätt som överensstämmer med deras utvecklade synpunkter och 
forskningsbaserade standarder, menar Rickards och Rodgers.  
 
Riley (2009) tar upp detta med lärarnas reflektion och menar att reflektion gör att lärare kan 
göra noggranna överväganden om vad deras erfarenhet handlar om och att skapa en vana att 
kontinuerligt lära av sina egna erfarenheter genom att utforma praktikproblem och 
omformulera problem i bredare perspektiv. 
 

4. Metod 
 

Jag valde att använda mig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Lindstedt (2017)  menar 
att de båda angreppssätten inte ska konkurrera med varandra utan de ska ge svar på de frågor 
vi har för att kunna undersöka och analysera verkligheten på olika sätt. I studien behövdes de 
båda angreppssätten för att identifiera både förekomster av lässtrategier i undervisningen och 
för att identifiera reflektioner från informanterna över lärarnas arbete med läsförståelse.  
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4:1 Kvantitativa delen av studien 
 

Enligt Denscombe (2017) ger den kvantitativa forskningen svar på hur man ska ta itu med 
frågor som hur många (som baseras på räkning av antalet saker), hur ofta (som baseras på 
förekomsten av saker), hur stor (som baseras på sakers storlek). Frågeställningen i studien ” I 
vilken utsträckning arbetar lärare på gymnasieskolans språkintroduktion med lässtrategier?” 
kan kopplas med frågan” hur ofta.” Studiens frågeställning vill få svar från informanterna på 
förekomster av lässtrategier i undervisningen i läsförståelse. 
 
I studien styrs en del av resultatet av en kvantitativ studie. Materialet har samlats in från svar 
utifrån ett frågeformulär med fasta frågor med flera olika svarsalternativ. Denscombe (2017) 
menar att den typen av kvantitativ datainsamling som sker inom en viss yrkesgrupp eller 
andra grupper av människor kallas för nominaldata. I studien har data samlats från lärare som 
arbetar inom gymnasieskolans språkintroduktion. Det föreligger intresse att möjliggöra svaret 
på förekomster av lässtrategier i undervisningen på språkintroduktion. 
 
Det var 21 pedagoger som svarade på enkätens fasta frågor. Pedagogerna kommer från nio 
olika kommuner runt om i Sverige. 16 av de 21 respondenterna uppger att de har arbetat 
längre än tre år på språkintroduktion och fem av respondenterna uppger att de har arbetat 
kortare än tre år på språkintroduktion. 20 av 21 respondenter uppger att de är behöriga lärare. 
De samtliga respondenterna svarade på de öppna frågorna. 
 
Enligt Denscombe (2017)  kan de kvantitativa data frångå forskarens egna värderingar och 
hens subjektiva tolkningar. Det är exakta och objektiva mätningar som lyfts fram. I den här 
studien lyfts mätningarna fram genom cirkeldiagram som finns i Googles egna 
formulärverktyg. Cirkeldiagrammen presenterar de olika förekomster av lässtrategier i 
respondenternas undervisning. De egentliga diagrammen presenteras i resultatet. 

Denscombe (2107) menar att det finns en risk att forskaren använder sitt omdöme för att 
påverka resultaten. Forskaren kan göra vissa val i analysen av kvantitativ data och beslutet 
kan påverka forskningsfyndet. I den här studien analyseras resultatet från diagrammen genom 
att beskriva vad det ser ut att vara i procentenheter, hur många som arbetar med den specifika 
lässtrategin och hur ofta det inträffar genom att analysera förekomster av lässtrategier. Det 
kan förklaras hur förekomster av lässtrategier kan hänga samman med andra svar i formuläret. 

 

4:2 Kvalitativa delen i studien 
 
En kvalitativ forskning ger svar på människors åsikter, uppfattningar och reflektioner som 
lämpar sig bäst genom intervjuer som metod. Enligt Denscombe (2017) har den övervägande 
delen av den kvalitativa forskningen samlat in data i form av ord. Det vanligaste är att spela in 
intervjuer som sedan överförs till skriftlig text. I denna studie har denna metod gets möjlighet 
till svar på hur lärare arbetar i olika ämnen på språkintroduktion för att främja läsförståelse 
och hur lärare reflekterar kring sitt eget arbete med läsförståelse. 
 
Informanterna var fem lärare från två olika skolor i Mellansverige och de intervjuades vid 
fyra olika tillfällen. Intervjuerna utfördes i två olika skolor, i lokaler utvalda av lärarna själva. 
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Två respondenter valde att intervjuas som par. Varje intervju tog 15-30 minuter att utföra. 
Frågeställningarna handlade bland annat om vilka utmaningar de ser när de undervisar i 
läsförståelse samt vad de anser är det viktigaste i sin undervisning för att eleverna ska nå sina 
mål. 
 
För att fånga upp diskussionen på ett korrekt sätt, spelades informanterna in med hjälp av 
mobiltelefonens inspelningsfunktion. ”Det för att undvika förvrängningar och ofullständig 
information som lätt kan bli när man dokumenterar enbart med det mänskliga 
minnet.”(Denscome 2017; 284) Med hjälp av ljudupptagning kunde jag få god ögonkontakt 
med informanterna och därigenom kunde jag koncentrera mig på frågeställningarna och på 
informanterna som skulle intervjuas. För att genomföra detaljerade undersökningar och 
jämförelse transkriberades inspelningarna. Jag transkriberade hela intervjuer för att få fram 
”underliggande strukturer och underförstådda innebörder i intervjuerna.” (Ibid) 
 
Det transkriberade materialet är det textmaterial som jag har använt mig av för analys av text. 
Material har även hämtats från svaren i enkätundersökningens öppna frågor. De har hanterats 
på samma sätt som textmaterialet till transkriptionen.  För att få fram vad som finns i 
textmaterialet och vad som eventuellt har utelämnats har jag använt mig av innehållsanalys.  

 
Enligt Denscombe (2014)  sker tillvägagångssättet av innehållsanalys att texten bryts ner till 
mindre enheter för att utarbeta relevanta kategorier för analys av material. Genom att koda 
enheterna kan det urskiljas om det överensstämmer med kategorierna. Textmaterialet i min 
studie har delats upp i mindre enheter utifrån min studies frågeställningar. Det har utarbetats 
kategorier med hjälp av intervjufrågorna som sedan omformulerats till rubriker i resultatdelen. 
Kodning av enheter har gjorts för att urskilja om det överensstämmer med kategorierna. 
Utifrån svaren från informanterna har jag markerat med färgpennor i textmaterialet för att 
identifiera underliggande mönster som är relevant för studien och det som överensstämmer 
med studiens syfte. Innehållsanalysens syfte är att lyfta fram hur lärare arbetar och reflekterar 
över sitt arbete med läsförståelse på Gymnasieskolans språkintroduktion.  

4:3 Metodologisk ansats och urval 
 

För att möjliggöra svar på hur förekomster av lässtrategier i undervisningen på 
gymnasieskolans språkintroduktion har det gjorts ett urval av lärare som undervisar på 
språkintroduktion runt om i hela Sverige. Det gällde lärare i svenska som andraspråk och 
lärare från de naturorienterande samt samhällsorienterade ämnena.  Det är lärare som möter 
ämnestexter i sitt vardagliga arbete samt möter flerspråkiga elever i sina klassrum. 

Inför den kvantitativa studien har frågeformulär valts som metod för datainsamling. I den här 
studien har frågeformuläret utformas för att samla in data som handlar om lässtrategier i 
undervisning. Formulärfrågorna är identiska för alla respondenter. Frågorna är utformade för 
att få ut den informationen som är intressant för studien från den direkta källan.  

För att få svar på i vilken utsträckning lärare använder lässtrategier i sin undervisning 
behövdes ingen dialog med de utvalda lärarna. Respondenterna har svarat på frågorna när de 
har ansett att det passade dem och i sin egen takt. De har varit helt oberoende av mig och min 
närvaro. 
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De fasta frågorna i formuläret är strukturerade med svarsalternativ som passar inom området 
skola, språkintroduktion och lässtrategier. De frågor som utgår ifrån skola och 
språkintroduktion har både fasta och öppna svarsalternativ. De frågor som utgår ifrån 
lässtrategier fasta frågor med har fyra olika svarsalternativ 

Det har skapats öppna frågor i formuläret. Enligt Denscombe (2017) är fördelen med öppna 
frågor att respondenterna får möjlighet att uttrycka sig med egna ord. De öppna frågorna som 
respondenterna har svarat på har varit en intressant del i studiens resultat. Svaren från 
enkätens öppna frågor lyfter fram reflektioner över deras arbeten med läsförståelse som kan 
kopplas till den kvalitativa delen av studien. Ett urval data från de öppna frågorna har gjorts 
för att kunna koppla det som har framkommit i intervjuerna.  
 
För att få så många svar som möjligt till enkätundersökningen söktes respondenter via 
Nationellt centrum (NC)för svenska som andraspråk. Enligt Nationellt centrum (NC 2007) 
svenska som andraspråk verkar de i hela Sverige för att elever ska erbjudas goda 
förutsättningar att klara sina studier. Frågeformuläret länkades via Nationellt centrums 
Facebookssida. 
 
En pilotstudie gjordes för att i förväg testa hur bra formulärfrågorna fungerade. Deltagarna i 
pilotstudien var mina egna arbetskollegor. En enkät med frågor utifrån syftet och 
frågeställningar formulerades men hjälp av frågeundersökningar från Progress In 
International Reading Literacy Study (PIRLS 2016) Utifrån resultatet från pilotstudien valdes 
frågeställningar som ansågs vara mest relevanta utifrån syftet och mina frågeställningar. 21 
frågor valdes utifrån pilotstudiens resultat. Det valdes 18 fast frågeställningar med flera 
svarsalternativ, varav nio av dessa 18 frågor ställdes utifrån PIRLS(2016) internationell studie 
om lässtrategier (Resterande 9 av 18 frågor finns presenterade i bilaga 1:1) Fyra öppna frågor 
ställdes.  
 
För att ta del av lärarnas egna reflektioner har ett subjektivt urval gjorts för min studie och 
intervjuer har gjorts med fem olika lärare inom språkintroduktion från två olika skolor. Det är 
lärare som möter flerspråkiga elever i sin undervisning och de möter olika ämnestexter som 
delges till eleverna och arbeta med att främja eleverna läsförståelse. 

I ett subjektivt urval görs urvalet för att få den bästa informationen av det ämne som studien 
utgår ifrån. Det väljs informanter som anses vara mest erfarna av ämnet. I det här urvalet har 
både respondenter och informanter mer än tre års erfarenhet av att arbeta med elever på 
gymnasieskolans språkintroduktion. 

Intervjumetoder lämpar sig bra för djupgående och detaljerad data. Det skapas värdefulla 
insikter och djupgående information ifrån informanternas kunskap. Utifrån förberedda 
intervjufrågor gjordes semistrukturerade personliga intervjuer. I en semistrukturerad intervju 
behöver inte intervjufrågorna komma i ordning utan omständigheterna och informanternas 
tankar styr ordningsföljden på frågorna med öppna svarsalternativ. Informanternas 
reflektioner över frågorna gav många relevanta svar till min studie. Mitt intresse för de svar 
jag fick gjorde att det var svårt att selektera vissa delar från materialet. Därför blev 
resultatdelen omfattande i uppsatsen. 

En risk med intervjuer är att forskaren kan befinna sig i en maktposition och att risken finns 
att informanten svarar på frågor den anser att forskaren förväntar sig av informanten. ”De 
infriar förväntningar som de upplever att forskaren har” (Denscombe 2017 s.277). En sådan 
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situation kan uppstå om samtalet styrs från början till slut av forskaren. Frågorna bör vara 
öppna så att det möjliggörs en dialog mellan forskare och informant. En medvetenhet om att 
en maktsituation kan uppstå motiverar forskaren att utveckla intervjufrågor så att informanten 
inte behöver känna obehag i intervjun.  I intervjuerna var jag medveten om att informanterna 
kunde ha känt en rädsla för att jag skulle ifrågasätta deras arbetssätt med läsförståelse. Därför 
var intervjufrågorna formade så att de inte verkade ifrågasättande utan att det var mer öppna 
frågor som ledde till dialog. 

4:4 Validitet och tillförlitlighet 
 

Enligt Denscombe (2017) finns det risker med självadministrerade frågeformulär för att det 
inte ger forskaren möjlighet att kontrollera sanningshalten i svaren och därför kan det vara av 
vikt att jämföra med andra källor. I den här studien är samtliga undervisande lärare på 
gymnasieskolans språkintroduktion. Deras svar i studien både i enkäter och i intervjuer kan 
utgöra en validitetsaspekt, då flera av lärarna beskrev samma erfarenhet med undervisning i 
läsförståelse. Svaren från de slutna frågorna har jämförts med svaren från de öppna frågorna i 
enkäten och svaren från intervjuerna. Då det finns en enighet i samtliga svaren finner jag 
deras svar trovärdiga. 
 

4:5 Forskningsetiska föreskrifter 
 
 Forskningsetiska överväganden har gjorts utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002).  Jag är medveten om att det är mitt ansvar för agerande, insamling av material samt 
förvaring av insamlat material.  Enligt informationskravet har alla personer i undersökningen 
informerats om undersökningens syfte och frågeställningar. De har informerats om att inga 
värderingar läggs i uppsatsen, att undersökningen är baserad på fakta och tidigare forskning. 
De har informerats om frivilligheten och rättigheten att avbryta deltagandet. Enligt 
samtyckeskravet innebär det att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan. Det 
betyder att de som medverkar i undersökningen har rätt att om, hur länge och på vilka villkor 
de vill delta. Samtycke har inhämtats muntligt från samtliga deltagare i undersökningen. 
Studien utgår från ett lärarperspektiv, ansökan från föräldrar har då inte behövts. Enligt 
konfindentialitetskravet har alla uppgifter i undersökningen behandlats med konfidentialitet. 
Uppgifterna har förvarats så att inga obehöriga kan ta del av dem. Samtliga deltagare i 
intervjuerna är avidentifierade med fingerade namn på skolorna samt namn på deltagarna. 
Enligt nyttjandekravet har alla uppgifter som samlats in för studien används bara för detta 
ändamål. E-post adresser har raderats efter studiens avslut. Nyttjandekravet säger att det går 
att överlåta uppgifter till andra forskare, som då har samma ansvar som jag gentemot den som 
lämnat uppgiften.   
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5. Resultat 
 

Resultatredovisningen är uppdelad i tre delar. I den första delen presenteras resultatet från 
frågorna i enkäten. Här identifieras svaret på frågeställningen i vilken utsträckning arbetar 
lärare med läsförståelsestrategier på gymnasieskolans språkintroduktion. I den andra delen 
ligger fokus i de öppna frågorna. Här identifieras och beskrivs lärarnas syn på sin egen 
undervisning och läsförståelse samt hur de arbetar med läsförståelse i sin undervisning. Jag 
utgår från de frågeställningar som finns med i enkätens öppna frågor. I den tredje delen 
sammanställs intervjuerna i den kvalitativa undersökningen. 
 
Ambitionen är att resultatet ska svara på mitt syfte i uppsatsen, vilket är att se hur lärare 
arbetar med läsförståelse i de olika ämnen på gymnasieskolans språkintroduktion, i vilken 
utsträckning de arbetar med lässtrategier och hur de reflekterar kring sitt arbete med 
lässtrategier i skönlitteratur och sakprosatexter. 
 

5:1 Läsförståelsestrategier i undervisningen 
 

I kapitel 5:1 presenteras nio diagram med resultat från enkäten där tjugoen deltagare har 
svarat på enkäten som delvis handlar om lässtrategier. Deltagarna är lärare från nio olika 
kommuner över hela landet. De flesta lärare som har svarat på enkäten undervisar i svenska 
som andraspråk, engelska och samhällsorienterade ämnen. Endast en deltagare uppger att hen 
undervisar i matematik. Ingen av deltagarna undervisar i andra naturorienterande ämnen. Jag 
väljer att presentera resultaten i cirkeldiagram. Det skapar ett mer visuellt intryck om 
förekomster av lässtrategier.  
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Figur 5:1:1 Diskutera texter i helklass 
 

  
 
I figur 5:1:1 presenteras resultatet på frågan om hur ofta diskuterar ni texter i helklass.  Det 
visar att det är 38,10 % av respondenterna som nästan alltid diskuterar texter i helklass.  
Det är 57,10 % av respondenterna som uppger att de ofta diskuterar texter i helklass.  Det är  
4,80 % av respondenterna som svarar att de sällan diskuterar texter i helklass. 
 
 

Figur 5:1:2 Diskutera texter i grupp 
 

          
 
   
I figur 5:1:2 presenteras resultatet på frågan hur ofta låter du eleverna diskutera texter i grupp. 
Det visar att det är 19 % av respondenterna som uppger att de nästan alltid låter eleverna 
diskutera texter i grupp. Det är 47,60%  av respondenterna som svarar att de låter eleverna 
ofta diskutera texter i grupp. Det är 33,30 % av uppger att de sällan låter eleverna diskutera 
texter i grupp.  

38,10%
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4,80%
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Nästa alltid

Ofta
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Figur 5:1:3 Sammanfatta muntligt texters innehåll 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
I Figur 5:1:3 presenteras resultatet på frågan hur ofta låter du eleverna sammanfatta muntligt 
texters huvudsakliga innehåll. Det är 38,10 % av respondenterna som uppger att de nästan 
alltid låter eleverna sammanfatta muntligt texters huvudsakliga innehåll. Det är 42,90 % av 
respondenterna som uppger att de ofta låter eleverna sammanfatta muntligt texters 
huvudsakliga innehåll medan 19 % av respondenterna uppger att de sällan låter eleverna 
sammanfatta muntligt texters innehåll.  
 

Figur 5:1:4 Sammanfatta skriftligt texters innehåll                                                                                                        
 

 
           
   
 

 

 

 

 

 
I Figur 5:1:4 presenteras resultatet på frågan hur ofta låter du eleverna sammanfatta skriftligt 
texters huvudsakliga innehåll uppger 38,10 % av respondenterna att de sällan låter eleverna 
sammanfatta skriftligt. Det är 57,10 % av respondenterna som uppger att eleverna ofta arbetar 
skriftligt med att sammanfatta texters huvudsakliga innehåll medan 4,80 % av respondenterna 
som uppger att de nästan alltid låter eleverna sammanfatta skriftligt texters huvudsakliga 
innehåll.                                                                 
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 Figur 5:1:5 Beskriva och förklara det lästa 

 

 
 
I Figur 5:1:5 presenteras resultatet på frågan hur ofta låter du eleverna beskriva och förklara 
det de har läst. Här uppger 38,10 % av respondenterna att de nästan alltid låter eleverna 
beskriva och förklara det de har läst. Det är 47,60%  av respondenterna som uppger att de ofta 
låter eleverna beskriva och förklara det de har läst, medan 9,50 % av respondenterna uppger 
att de sällan låter eleverna beskriva och förklara det de har läst och 5 % av respondenterna 
uppger att de nästan aldrig låter eleverna förklara och beskriva det de har läst.  
 

Figur 5:1:6 Jämföra det lästa med egna erfarenheter 
 

         

                                                                                 
I Figur 5:1:6 presenteras resultatet på frågan hur ofta låter du eleverna jämföra det de har läst 
med egna erfarenheter. Här svarar 33,30 % av respondenterna att de nästan alltid låter 
eleverna jämföra texter med egna erfarenheter. Det är 57,10 % av respondenterna som uppger 
att de ofta låter eleverna jämföra texter med egna erfarenheter, medan 9,50 % av 
respondenterna svarar att de sällan låter elever jämföra texter med egna erfarenheter. 
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Figur 5:1:7 Jämförelser med tidigare lästa texter 
 

         
 

 
I figur 6:1:7 presenteras frågan hur ofta låter du eleverna göra jämförelser med texter de har 
läst tidigare. Här uppger 23,80 % av respondenterna att de nästan alltid låter eleverna jämföra 
texter med det de tidigare har läst. Det är 52 % av respondenterna som svarar att de låter 
eleverna ofta jämföra texter med det de tidigare har läst, medan 19 % och 4,80 % av 
respondenterna svarar att de sällan eller nästan aldrig låter eleverna göra jämförelser med 
texter de har läst tidigare. 
 

Figur 5:1:8 Göra förutsägelser i texter 
  

 

      
                                                                                                                                                                   
I figur 5:1:8 presenteras resultatet på frågan hur ofta låter du eleverna göra förutsägelser om 
vad som kommer att hända härnäst i texten. Här visar resultatet att 23,80 % och 47, 60 % av 
respondenterna låter eleverna nästan alltid göra förutsägelser, medan 23,80 % och 4,80 % av 
respondenterna låter eleverna sällan eller nästan aldrig göra förutsägelser om vad som 
kommer att hända härnäst i texter.  
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Figur 5:1:9 Reda ut oklarheter i texten 
 

 
 

 
 I figur 5:1:9 presenteras resultatet på frågan hur ofta reder du ut oklarheter i texter 
tillsammans med eleverna uppger 85,70 % av respondenterna att de nästan alltid låter 
eleverna reda ut oklarheter. Det är 14,30 % av respondenterna uppger att de ofta reder ut 
oklarheter i texter. 
 

5:2 Lärarnas syn på sin egen undervisning i läsförståelse 
 

På den första öppna frågeställningen vilka andra strategier/modeller du använder när du 
arbetar med läsförståelse, svarade 8 deltagare. En respondent svarar att hen arbetar med RT 
och STI modellerna. Övriga respondenter uppger att de arbetar med gruppdiskussioner, reder 
ut ord, begrepp och innehåll, arbetar multimodalt och låter eleverna jämföra med egna 
erfarenheter.  
 
På den andra frågeställningen om hur man ser på sin egen kompetens att utveckla elevernas 
läsförståelse, svarade 13 av respondenterna att de anser sig ha god kompetens för det. En 
respondent uppger att den känner sig förtrogen med några lässtrategier. En respondent tycker 
att dennes kompetens kan variera men tycker att den utvecklas hela tiden.  
 
Den tredje frågeställningen handlar om deltagarna arbetar kollegialt med läsförståelse. Sex av 
respondenterna uppger att de sällan eller aldrig arbetar kollegialt med läsförståelse. En 
respondent uppger att de arbetar med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och där ges 
tips och teori kring läsförståelse. Samma respondent uttrycker en önskan om att utveckla 
kollegialt arbete med de lärare som inte är svenska som andraspråksutbildade för att ge mer 
stöttning hur man arbetar med läsning och läsförståelse. En respondent uppger att de är på 
gång med kollegialt lärande men upplever att det är svårt att motivera andra ämneslärare. En 
respondent berättar att de arbetar med tvålärar-system där en av dem ger förförståelse av den 
aktuella texten och sedan går de tillsammans genom texten. Därefter går de runt till så många 
elever de hinner och får återkoppling på texten och ser om de har förstått innehållet och 
budskapet med texten. Andra respondenter i enkäten uppger att arbetslagen arbetar med 
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Skolverkets läslyft1, de arbetar med språkinriktad ämnesundervisning, samplanerar samt tipsar 
varandra och delar texter i arbetslagsmöten. 
 
Den fjärde och sista frågeställningen handlar om vilka svårigheter deltagarna upplever att 
eleverna har när de läser ämnestexter. Majoriteten av respondenterna svarar att de upplever 
svårigheter hos eleverna i ämnesspråk och ordförståelse när de läser ämnestexter. Några av 
respondenterna upplever att svag eller ingen skolbakgrund, förförståelse och 
kulturerfarenheter samt svag eller ingen omvärldskunskap är bidragande orsak till elevernas 
svårigheter att förstå ämnestexter. Tre av respondenterna nämner elevernas svårigheter att läsa 
mellan raderna, sammanfatta och dra egna slutsatser. En respondent redogör sitt svar utförligt:  
 

De har för litet ordförråd och när de översätter är orden nya på modersmålet för 
dem. Dessutom den kulturella kontexten, det är många dimensioner i en text som 
ska förstås. Läsa mellan raderna och förstå metaforer är svårt. 

 

5:3 Intervjuer 
 

Intervjuerna gjordes i två olika skolor i Mellansverige. Skolornas namn är fingerade och 
samma gäller lärarnas namn. I Björkdalens skola skedde de tre intervjuerna individuellt i 
enskilda rum. I Aspvikens skola intervjuades respondenterna gemensamt i ett rum. I 
Björkdalens skola finns Erik, Emma och Lisa. Erik, svenska som andraspråkslärare har inte 
behörighet men har arbetat i 11 år som lärare. Emma, biologilärare har arbetat som lärare i tre 
år efter att hon fick sin behörighet. Lisa, geografilärare har arbetat i 25 år som behörig lärare. 
I Aspvikens skola finns Mona och Viktor. Båda är behöriga. Mona har arbetat som lärare i 
19 år och Viktor har arbetat som lärare i 29 år. 
 

5:3:1 Reflektion och arbete med ämnestexter 
 

Björkdalens skola  

 Erik berättar att han arbetar med multimodala resurser för att eleverna ska få en 
helhetsuppfattning och förståelse. Erik menar att eleverna gärna vill sitta och slå upp ord för 
ord ”Det gör ju inte att läsförståelsen blir bättre” Han fortsätter att det samtalas mycket kring 
texter och eleverna och läraren läser text tillsammans högt och tittar på ordens betydelse. Att 
slå upp ord har stor betydelse för eleverna. Emma upplever att läsförståelse är svår i biologi 
för att det är ett ämne med många begrepp med så många olika namn för samma sak. Hon har 
arbetat väldigt olika och har erbjudit väldigt många olika digitala tjänster och hjälpmedel på 
elevernas egna modersmål samtidigt som eleven använder svenska. Emma menar att det är 
olika från individ till individ vad som fungerar bäst.  

Lisa berättar att hon har en väldigt heterogen grupp som dessutom läser olika mycket 
geografi. Hon fortsätter att det är svårt att planera undervisning när det ser ut som det gör. De 
får arbeta mycket självständigt ur läroboken på grund av att de är så olika och då går hon runt 

                                                 
1 Skolverkets modul för kompetensutveckling för alla lärare att kollegialt fördjupa sin kunskap om språk, läs och 
skrivutveckling. 
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och stöttar individuellt. Lisa menar att de som har det svårast med språket är betjänta av 
muntlig undervisning och genomgångar. Eleverna har hjälpmedel såsom inläsningstjänst med 
studiehandledning på sitt eget modersmål. Hon upplever det som en bra hjälp för eleverna. 
Det blir betydligt bättre än om de försöker läsa texten själv på svenska. Lisa säger att eleverna 
inte har arbetat så systematiskt med språkförståelse utan att hon går runt och förklarar ord, 
ingen medveten strategi direkt, menar hon. 

 
Aspvikens skola 
Mona säger att det är lite olika hur hon arbetar med läsförståelse. Hon undervisar i en 
nybörjargrupp där de arbetar med konkreta texter utifrån SFI B. Eleverna lär sig ord och 
texter utantill. Hon menar att läsförståelse handlar om att hitta information i texter och att 
skriva av den. Det fungerar bra med nyanlända elever. De lär sig utantill menar hon. ”Är det 
explicit eller implicit, jag vet inte riktigt” säger hon 
 
Mona fortsätter berätta att de ställer frågor till texten, eleverna svarar på frågorna skriftligt 
och repeterar samma text och svarar på samma frågor för att eleverna ska befästa texten. Hon 
menar att detta är ett effektivt sätt att arbeta med läsförståelse på nybörjarnivå. Hon hävdar att 
det är att lägga en grund i språket både när det gäller grammatik, ordförråd och 
meningsbyggnad.  Mona påpekar att när eleverna kommer vidare och blir säkrare på språket 
då har eleverna automatiserat sin läsning.  
 
Viktor tar hjälp av språkstöd för att låta eleverna få förståelse för textens innehåll på sitt 
modersmål. Därefter får eleverna tillhörande frågor att svara på samt hörövningar. Han 
berättar att de har haft ett litet bokprojekt men menar att det inte har fungerat så bra med 
hemläxor. De har läst lite ur samma bok varje dag. Han menar att det är viktigt att man väljer 
böcker som innehåller kulturkontext med hög igenkänningsfaktor.  I SO arbetar Viktor med 
en bok med tillhörande läsförståelsefrågor. De arbetar mycket med att repetera texten med ord 
och begrepp. Eleverna kan på det sättet förstå begreppen. Han fortsätter berätta att de 
använder mycket filmer för att illustrera det de läser.  
 
Mona menar att det är svårt att förutsätta att eleverna kan förstå texterna. Hon menar att det 
finns stora utmaningar för eleverna med begrepp och ordförståelse i de texter som ges till 
eleverna. Stora delar av undervisningen används för att repetera ord. Hon fortsätter med att 
berätta om en annan grupp elever som hon undervisar. De arbetar med lättläst skönlitteratur 
med böcker för unga vuxna. Undervisningen går ut på att eleverna lär sig att läsa ”mellan 
raderna” och att eleverna får använda sina egna tankegångar. Eleverna läser självständigt och 
svarar på frågor från boken. Mona påpekar att eleverna vill ha bekräftelse att de har förstått 
texterna och då låter hon eleverna göra sammanfattningar efter varje kapitel. Detta menar 
Mona är ett bra sätt att arbeta med läsförståelse.  
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5:3:2 Utmaning eleverna möter i ämnestexter 
 

Björkdalens skola 
 
Erik menar att utmaningen för eleverna är att samla information och förstå den samt att 
eleverna ska uttrycka tankar och åsikter om den. Eleverna möter svårigheter över att reflektera 
och analysera den kunskapen som ges i skolan. Han påpekar att det även gäller elever med 
skolbakgrund. Emma menar att den stora utmaningen hos eleverna är att de inte förstår 
vardagsspråket. Det är många vardagsord eleverna inte klarar av och begrepp i texter som 
läraren tar för givet men som är svåra för eleven. Lisa säger att det är ordförståelsen som 
brister och så finns det problem med att ”knyta ihop” orden till fullständiga och begripliga 
meningar. Hon berättar att om eleverna har förkunskaper i geografi sedan tidigare har 
eleverna stora möjligheter att klara av sina mål.  
 
Aspvikens skola 
 
Mona menar att utmaningen ligger i begrepp och ordförståelse. Viktor berättar att när 
eleverna ska läsa andra typer av text känner eleverna en frustration över att det tillkommer så 
många nya ämnesord. Han berättar att han brukar lägga ut filmer och PowerPoint till eleverna, 
en typ av lärplattform för att få en variation på ord och begrepp. Eleverna har svårigheter att 
känna igen orden på sitt modersmål. Mona berättar att hon undervisar en grupp nyanlända 
elever i matematik. Hon påpekar att begreppslära är av stor vikt för eleverna även för de som 
har goda förkunskaper i matematik. Viktor säger att en del av  utmaningen ligger i att få 
eleverna att lära sig hur man lär.  

 5:3:3 Kollegialt arbete med läsförståelse 
 

Björkdalens skola. 
 
Emma berättar att arbetslaget arbetar med läslyftet men på grund av tidsbrist har hon avböjt 
från att delta på det. Lisa deltar i läslyftet. 
 
Aspvikens skola 
 
Både Mona och Viktor instämmer att de arbetar tillsammans med resten av arbetsgruppen. 
Viktor säger att han samarbetar med svenska som andraspråksläraren och NO som undervisar 
de elever han har i sina so-ämnen. Mona menar att det är viktigt att samarbeta över ämnena 
för att ge eleverna förförståelse. De arbetar med ett material som heter ”Språkvägen” och 
texterna handlar ofta om vardagliga saker, de tar upp olika ämnesområden som berör skolans 
alla ämnen. Mona berättar om att de läser nyhetstexter och att även det berör skolans alla 
ämnen.: 
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5:3:4 Det viktiga i undervisningen 
 
 Erik på Björndalens skola menar att det viktiga är att eleverna utifrån grundtext får uppleva 
och levandegöra det man läser samt att man får jämföra med egna erfarenheter. Det är viktigt 
att eleverna ges möjlighet till diskussioner om texter och från andra medier, att det ges 
vardagsexempel för att öka förståelsen hos eleverna. Mona på Aspvikens skola säger att 
förförståelsen är viktig för att eleverna ska ta sig igenom det svenska skolsystemet. Eleverna 
ska lära sig ny information på ett nytt språk. Emma berättar om vikten att ge eleverna 
förkunskaper genom att visa en kort film som handlar om innehållet i texten. Därefter låter 
hon eleverna återge det som eleverna har sett för att försäkra sig om att eleverna har förstått 
innehållet i filmen. Hon fortsätter berätta att efter att de har tittat på film, går hon vidare med 
att läsa texten tillsammans med eleverna. Emma menar på att de måste arbeta mycket med 
det visuella för att skapa förståelse hos eleverna. Emmas egna ord: 
 

 Jag försöker så mycket som möjligt skapa en bild i hjärnan samtidigt. Som i höstas 
när vi pratade om vatten i biologi och mikroorganismer så har vi slagit upp ett glas 
med kranvatten sen har vi varit ut och hämtat rinnande vatten som stått i flera 
månader med regal algväxt i. Bilden kommer inte förrän långt senare. Det skapar 
ändå en bättre förståelse. 

 

5:3:5 Sammanfattning av resultatet 
 

Enkätundersökningen visar att 12 av 21 deltagare uppger att de använder samtliga nio 
strategier som anges på enkäten. Fem deltagare uppger att de använder fem till sex strategier i 
sin undervisning och fyra deltagare uppger att de använder tre till fyra strategier som anges i 
enkäten. 
 
I avsnitt 5:2 presenteras de öppna frågeställningarna från enkäten. På den första 
frågeställningen, vilka andra strategier/modeller du använder när du arbetar med läsförståelse, 
svarar endast åtta av respondenterna att de arbetar med olika strategier. Endast en respondent 
namnger två olika modeller. På den andra frågeställningen om hur man ser på sin kompetens 
att utveckla elevers läsförståelse svarar flertalet av respondenterna att de anser sig ha god 
kompetens för det. Några nämner att de vill utveckla sin kompetens i 
läsförståelseundervisning. Andra respondenter uppger olika strategier och metoder de 
använder i sin undervisning. Den tredje frågeställningen om de arbetar kollegialt med 
läsförståelse framkommer det att sex av respondenterna sällan eller aldrig arbetar kollegialt 
med läsförståelse. De övriga svarar att de arbetar kollegialt i olika former. Den fjärde 
frågeställningen, vilka svårigheter respondenterna upplever att eleverna har när de läser 
ämnestexter. Det framgår att de flesta av respondenterna upplever att ämnesspråk och 
ordförståelsen är de svårigheter de möter hos eleverna.    
 
 I avsnitt 5:3–5:3:4 presenterades resultatet av intervjuerna. De fem respondenterna i 
intervjuerna är lärare i svenska som andraspråk, samhällskunskap, biologi och geografi som 
berättar om deras arbete i läsförståelse utifrån intervjufrågorna. I kapitel 5:3:1diskuterar 
lärarna om hur de undervisar eleverna för att de ska utveckla förståelse i ord och begrepp i 
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sina ämnen och vilka strategier, metoder och material de anser lämpar sig bäst i deras 
undervisning. I kapitel 5:3:2 diskuterar lärarna att ord och begrepp är en stor utmaning för 
eleverna i deras ämnen. Några lärare diskuterar att utmaningen ligger i hur eleverna kan  
reflektera och analysera texter samt hur man lär sig för att lära. I kapitel 5:3:3 diskuterar 
lärarna hur de arbetar kollegialt med läsförståelse. Några av lärarna tar upp vikten med att 
arbeta ämnesöverskridande för att skapa förförståelse för skolans alla ämnen. I kapitel 5:3:4 
diskuterar lärarna att visualisera, skapa förförståelse och levandegöra texter med att jämföra 
med sina egna erfarenheter är viktigt för att eleverna ska nå kunskapskraven.  
    
7. Analys och diskussion 

 

7:1 Lärarnas arbete med läsförståelse 
 

Det går att urskilja från studien att både lärare i enkäten och i intervjuerna arbetar aktivt med 
läsförståelse och lässtrategier. Detta kan kopplas till Lindholm (2016) som hävdar att 
undervisningen i hennes studie följde principer för The Literacy Engagement Framework 
(Cummins 2016) där lärarna stöttar meningsskapande, utvecklar språk, bekräftar identitet och 
aktiverar bakgrundskunskap. Även Nygård & Larssons (2011) studie visar att lärare i 
flerspråkiga miljöer arbetar med flera olika lässtrategier. Brantmeier (2002) menar att vissa 
lässtrategier kan vara mer användbara än andra. Studien visar att några av strategierna 
används mer regelbundet. Det kan reflekteras över om det är beroende på var i 
språkutvecklingen eleverna befinner sig som lärarna i studien undervisar. Economous (2015) 
studie visar att avancerade elever med svenska som andraspråk på gymnasiet är skickliga 
läsare som kan reflektera över innehållet och att de kan läsa självständigt eller med hjälp av 
lärare. På gymnasieskolans språkintroduktion är klasserna heterogena med elever som har 
olika förmågor, skolbakgrunder och erfarenheter.  
 
 Lärarna i studien använder flera av lässtrategierna utifrån den RT-baserade modellen. När 
läraren visar eleverna hur lässtrategier kan användas förmedlar läraren kunskap och 
information med hjälp av verktyg. Det kan kopplas till den sociokulturella teorin som menar 
att människan är redskapsanvändare. I undervisningssammanhang i läsförståelse kan 
lässtrategier ses som redskap för att utveckla läsförståelse. Westlund (2009) menar att i arbete 
med läsutveckling är det viktigt att läraren ”modellerar” för eleverna hur hen använder 
lässtrategier. Under läsningen övas strategierna vid flera tillfällen tillsammans med resten av 
klassen och därefter ska eleverna självständigt arbeta med lässtrategier. En koppling kan göras 
till Lindberg (2013) som tar upp detta med mediering. Mediering sker tillsammans med mer 
erfarna människor genom sociala och praktiska aktiviteter. Det styr mot att eleverna kan efter 
upprepade tillfällen med lässtrategier automatisera lässtrategierna. Lärarna i studien visar att 
de undervisar aktivt med lässtrategier för att främja elevernas läsutveckling med hjälp av 
stöttning. Det kan kopplas till Bruner m.fl. (1976) som använde begreppet stöttning för att 
beskriva hur lärare kan hjälpa och vägleda genom att skapa en interaktiv miljö mellan 
nybörjare- expert. Det kan reflekteras över om lärarnas undervisningsmetoder som presenteras 
i studien kan möjliggöra till självständigt läsande med god läsförståelse. Pearson & Gallagher 
(1983)  menar att läraren visar hur strategier används med hjälp av stöttning och att när 
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eleverna använder strategier regelbundet blir eleverna säkrare på hur de ska använda 
strategierna och att läraren kan stegvis kan minska stöttning 
  
I enlighet med den sociokulturella teorin visar resultatet att respondenterna låter eleverna 
diskutera texter i grupp eller i helklass. Det skapas en interaktiv miljö där eleverna får känna 
sig som deltagare. Det kan reflekteras över om detta möjliggör att eleverna kan samtala med 
varandra och utvecklas med kunniga klasskamrater. Det kan kopplas till Lindberg (2013) som 
menar att det finns olika typer av mediering och en typ av mediering är att elever kan lära av 
mer kunniga och erfarna klasskamrater. Det finns skillnader i resultatet hur respondenterna 
låter eleverna diskutera texter i helklass eller i grupp. De flesta svara att de diskuterar texter i 
helklass. En koppling till detta kan göras till (PIRLS 2016) undersökning som visar att det är 
vanligast i Sverige att lärarna undervisar läsning i helklass. Det kan även reflekteras över att 
det kan vara beroende på hur stora elevgrupper respondenterna har i undersökningen.  
 
Några av informanterna påpekar vikten av det muntliga för att förstå innehållet i texterna. 
Lärarnas sätt att arbeta muntligt i undervisningen med läsförståelse kan kopplas med det 
sociokulturella perspektivet.  Ur ett sociokulturellt perspektiv ses språket som en viktig faktor 
för barnet. I den här studien får vi se ”barnet” som den flerspråkiga nyanlända eleven som är i 
början av sin språkutveckling. Det talade språket används för att förmedla sociokulturella 
erfarenheter och som skapar interaktion mellan människor (Säljö 2011).  I enkätfrågorna hur 
de låter eleverna sammanfatta muntligt eller skriftligt texters huvudsakliga innehåll är det fler 
lärare som låter eleverna sammanfatta skriftligt än muntligt. Det kan möjligen reflekteras över 
om det beror på hur långt eleverna har kommit i sin språkutveckling. Har eleverna blivit 
säkrare på språket i den skriftliga produktionen kan det gynna elevernas skrivutveckling att 
låta eleverna skriva sammanfattning av texten. 
 
Respondenterna uppger att de nästan alltid eller ofta låter eleverna jämföra texter med egna 
erfarenheter. Någon av informanterna nämner vikten av att hitta texter som är knutna till 
elevernas kulturkontex för att skapa en lustfylld läsning. Cummins (2016)  påpekar att det är 
det betydelsefullt för elevernas kunskapsutveckling att få bekräfta sin identitet och att 
eleverna därigenom stöttas meningsskapande. Elever på språkintroduktion kommer från olika 
kulturer och att möjliggöra jämförelser med egna erfarenheter med det de läser möjliggör 
utveckling av kunskap och språk. Flera av respondenterna uppger att de nästan alltid eller ofta 
låter eleverna göra jämförelser med tidigare texter de har läst. I enlighet med Cummins 
möjliggör lässtrategin sammanhang när olika texter jämförs och tolkas, utifrån elevernas egna 
erfarenheter och kunskaper vad gäller övriga ämnestexter som ges i skolans alla ämnen.  
 
Lässtrategin reda ut oklarheter skiljer sig signifikant från de övriga lässtrategier som 
respondenterna uppger. Samtliga respondenter i undersökningen svarar att de nästan alltid 
eller ofta låter eleverna använda lässtrategin. Det framkommer även i de öppna frågorna  
i enkäten att eleverna möter svårigheter i ämnesord nominaliseringar, metaforer och idiom i 
texter. Samtliga av informanterna belyser problematiken av ordförståelse ämnestexter. Det 
överensstämmer med Lindholms studie (2016) där reda ut oklarheter var den strategin som 
användes mest och att det har en stor betydelse för andraspråkselevers läsförståelse. Dock 
hävdar Lindholm att de övriga lässtrategierna är av vikt för att eleverna ska förstå orden i ett 
sammanhang och att lässtrategier kan kompensera svårigheten att förstå enskilda ord. 
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Mona på Aspvikens skola hade en intressant metod och en lässtrategi som finns i den RT-
baserade modellen. Hon berättar att de ställer frågor till texten och eleverna svarar skriftligt på 
frågorna och de repeterar samma text och svarar på samma frågor för att eleverna ska befästa 
texten. Det kan reflekteras över om eleverna kan automatisera lässtrategin ställa frågor till 
texten när läraren undervisar stöttande med repetitionsövningar. Mona påpekar att detta är ett 
bra sätt att undervisa eleverna som är på nybörjarnivå. Det kan kopplas till Lindholm (2019) 
som menar att elever som inte har samma förutsättningar att lära sig att utveckla implicit goda 
färdigheter i läsförståelse kan explicit undervisning vara till god hjälp. Att visa för eleverna 
hur lässtrategier används är ett sätt att modellera för eleverna. Eleverna övar strategierna vid 
ett flertal tillfällen. 
 
En viktig aspekt som flera av respondenter och informanter tar upp i studien är elevernas 
förförståelse av innehållet i skolans texter. De uppger att det är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för att eleverna ska lyckas i skolan. Det ska appliceras  ny kunskap på ett 
nytt språk. Det kan reflekteras över om det möjligen skulle öka elevernas förutsättningar för 
att lyckas i skolan om all undervisning i skolans ämnestexter skulle undervisas i de olika 
lässtrategierna enligt RT modellen. I enlighet med Lindholms (2019) påpekande om att elever 
som inte har samma förutsättningar att utveckla läsförståelse implicit, kan explicit 
läsförståelse var till hjälp. I dialog med eleverna kan läraren använda lässtrategier som reda ut 
oklarheter, ställa frågor och jämföra med egna erfarenheter i texter där det finns utebliven 
förförståelse.  Flera av lärarna använder sig av olika medier för att skapa förförståelse. 
Lässtrategier kan användas i samband med rörliga bilder i undervisningen.  
 
Andra svårigheter som lärarna belyser i studien är kulturella företeelser i texterna.  Detta kan 
göras en koppling till elevernas förförståelse som belyses i stycket ovan. Lärarna i studien 
använder andra uttrycksformer som bilder och video för att skapa förståelse för olika 
kulturella företeelser. Någon av informanterna påpekar att eleverna har svårigheter att 
uttrycka åsikter och tankar kring texter. Med utgångspunkt från de lässtrategier som har 
presenterats i studien kan elevernas åsikter och tankar möjliggöras i öppna dialoger mellan 
elever och lärare om de texter som läses i skolans ämnen. 
 
 Flera av lärarna i enkätundersökningen namnger inga lässtrategimodeller. Lärarna i 
intervjuerna namnger heller inga specifika modeller. Däremot är det flera av respondenterna 
och informanterna som påpekar att de använder lässtrategier i likhet med den RT- baserade 
lässtrategimodellen. I enlighet med Gilkijani och Sabouris (2017) påpekande om hur lärares 
övertygelser formar sin undervisning kan lärares övertygelse ligga till grund för hur lärarna i 
studien planerar och använder strategier. Lindholm (2019) påpekar att medveten användning 
och kunskap av någon modell möjligen kan hjälpa lärare att forma en explicit undervisning av 
läsförståelse där läraren modellerar och demonstrerar hur en viss strategi ska användas för att 
förstå en text.  
 
Några av respondenterna och även informanterna påpekar att eleverna har svårigheter att 
medvetandegöra sitt eget lärande. Erik nämner att det finns svårigheter för eleverna att 
analysera och reflektera över de kunskaper som ges i skolan. Viktor påpekar elevernas 
svårigheter att lära sig hur man lär. Eleverna är vana vid att memorera och reproducera texter 
istället för att analysera och reflektera över det lästa. Lärare ställs inför stora utmaningar att 
arbeta med läsförståelse och även medvetandegöra för eleverna hur de kan reflektera över sina 
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tankeprocesser. Westlund (2009)  belyser detta om metakognition som innebär förmågan att 
reflektera över sina tankegångar och att kunna ändra sina tankegångar när man har 
misslyckats. 
 
Flera av både respondenterna och informanterna i studien uppger att de arbetar kollegialt med 
läsförståelse. Några uttrycker önskan om att arbeta kollegialt. Studien visar att lärarnas arbete 
kollegialt ter sig olika. Flera av lärarna arbetar med Skolverkets läslyft. En del av lärarna 
arbetar ämnesöverskridande. En del av både respondenter och informanter i studien belyser 
vikten av ämnesöverskridande arbete för att skapa förförståelse hos eleverna. Någon av 
respondenterna uttrycker önskan om att arbeta kollegialt med de lärare som inte är svenska 
som andraspråkslärare för att ge mer stöttning hur man arbetar med läsning och läsförståelse. 
Det överensstämmer med Westlund (2009) som påpekar att lärare inom ett arbetslag eller 
kollegium som använder likartade metoder och läsförståelsestrategier förenklar lärandet för 
eleverna. 
 

7:3 Lärarnas reflektioner över sin egen undervisning med 
läsförståelse 

 

Respondenterna i enkätundersökningen i studien visar att de har en god syn på sin egen 
undervisning i läsförståelse.  Lässtrategier som reda ut oklarheter, diskuterar texter i helklass 
samt sammanfatta texters innehåll används regelbundet. De använder strategier som att 
jämföra med egna erfarenheter, jämföra den lästa texten med andra texter samt andra metoder 
som de anser är viktigt för eleverna läsutveckling. Men fåtalet av lärarna namnger 
lässtrategimodeller.  Det kan reflekteras över om det är lärarnas antaganden och erfarenheter 
som styr om hur läsförståelseundervisning ska genomföras på bästa sätt för att främja 
elevernas utveckling i läsförståelse.  
 
Informanternas reflektion över sin undervisning, kan urskiljas i intervjufrågan vad lärarna 
anser är det viktigaste i sin undervisning. De nämner flera tillvägagångssätt som liknar de RT-
baserade lässtrategierna som betydelsefulla för att utveckla elevernas läsförståelse, men de 
nämner inte att de undervisar efter RT-baserade lässtrategimodellen. Det framkommer även i 
studien om lärarnas val av olika material och metoder för att utveckla läsförståelse hos 
eleverna. De använder multimodala metoder i form av bilder, filmer och PowerPoint. Digitala 
tjänster som inläsningstjänst används och studiehandledning och språkstöd. De använder olika 
texter från ämnesböcker och skönlitterära böcker utifrån elevernas egna förmågor och 
intressen. 
 
Både  respondenterna och informanternas reflektioner över sitt arbete kan kopplas till 
Gilakjani och Sabouris studie (2017) som menar att erfarenhet skapar en övertygelse eller 
antagande på hur undervisning ska genomföras, vilka riktlinjer en lärare har i sin 
undervisning. I enkätundersökningen och i intervjuerna har de flesta lärare mer än tre års 
erfarenhet av läraryrket. Det går att koppla till Sjöholm & Qerimajs (2015)  påpekande att 
lärare med lång och beprövad erfarenhet använder strategier och skapar egna strategier i sitt 
lärande.  
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 Det kan reflekteras över om det går att  koppla till Kuzborska (2011) som hävdar att lärares 
övertygelse påverkar deras mål, rutiner, val av material och mönster i klassrumsinteraktionen. 
Läsförståelse är en del i den språkutvecklande undervisningen som bedrivs på 
gymnasieskolans språkintroduktion och det kan reflekteras över om det går att koppla till 
Rickards & Rodgers (2001) som menar att lärarna har antaganden om språk och 
språkinlärning, vilket de menar utgör ett visst förhållningssätt till hur lärarna bedriver 
språkundervisning.  
 

7:4 Avslutande diskussion 
 
 Informanternas långa yrkeskarriär samt erfarenheter, skapar deras övertygelser och kunskaper 
om vad som anses viktigt i undervisningen. Deras förklaringar på vad som är grundläggande i 
deras undervisning, tyder på en god syn och självsäkerhet på vad som anses vara det viktiga 
för elevernas kunskapsutveckling.  Lisa förklarar att hon låter eleverna arbeta självständigt 
och att hon går runt och hjälper eleverna individuellt. Lisa stöttar eleverna individuellt och det 
möjliggör att diskussion uppstår mellan lärare och elev i sådana situationer. Eleverna får en 
förklaring på det som Lisa anser vara den viktigaste kunskapen i sin undervisning för att 
eleverna ska nå kunskapskravet. Lisas långa yrkeserfarenhet och naturliga tillvägagångssätt 
att stötta meningsskapande visar en självsäkerhet i undervisningen.  
 
Viktor nämner vikten av att arbeta ämnesöverskridande för att skapa förförståelse hos 
eleverna och Mona flikar in på Viktors påstående om förförståelsen som en framgångsfaktor 
för att eleverna ska ta sig igenom skolsystemet. Deras förklaringar visar på yrkesprofession, 
att de har en lång och beprövad erfarenhet i yrket. Det ger en bild på att lärarna har en god syn 
på sin egen undervisning och läsförståelse. 
 
Några av lärarna arbetar kollegialt med läsförståelse. Det kan reflekteras över om kollegialt 
arbete möjliggör till reflektion över sin övertygelse om hur undervisning i läsförståelse ska 
bedrivas. Det kan även reflekteras över om det går att koppla till Kuzborskas (2011) 
påstående att lärarnas möjlighet att uppmuntras till reflektion över sina egna övertygelser kan 
hjälpa dem att bli mer mottagliga för alternativ. Lärare får utbyta tankar och funderingar kring 
sin undervisning om läsförståelse och det möjliggör för eventuella förändringar i sin planering 
inför undervisning i läsförståelse.   
 
De heterogena elevgrupperna lärarna möter på gymnasieskolans språkintroduktion gör att 
lärarna stöter på stora utmaningar i undervisningen. Det krävs god planering för att möta de 
olika förutsättningarna eleverna har. Gilkijani & Sabouri (2017) menar att övertygelse är en 
riktlinje för hur de antar undervisningsstrategier för att hantera de utmaningar de stöter på i 
sin undervisning. Flera av lärarna både i intervjuer och i enkäten använder lässtrategier utan 
att nämna någon särskild modell. Det kan tyda på att det är flera års erfarenhet i läraryrket 
som utgör deras val av lässtrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. De har under åren 
som lärare använt olika metoder för att främja elevernas läsförståelse och det kan tyda på att 
det är omständigheter i undervisningen som har möjliggjort för lärarnas egna reflektioner över 
sin egen undervisning. Det kan kopplas till Riley (2009) som menar att reflektioner gör att 
lärare kan göra noggranna övervägande om deras erfarenheter och att skapa en vana att 
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kontinuerlig lära av sina egna erfarenheter genom att utforma praktikproblem och 
omformulera problem i bredare perspektiv. 

 

8. Fortsatta studier.  
 
Flera av deltagarna i enkäten och respondenterna i intervjuerna framhäver problematiken med 
ord och ordförståelse och att det är reda ut oklarheter som alla deltagare och respondenter i 
studien använder regelbundet. Elevernas svårigheter med att förstå ord även på sitt eget 
modersmål framkommer hos flera av deltagarna i enkäten samt hos respondenterna i 
intervjuerna. ”De har för litet ordförråd och när de översätter är orden nya för dem.” Genom 
att använda flera lässtrategier för att främja ordförståelse, tydliggörs de enskilda ordens 
betydelse och därigenom” kompenseras svårigheter med orden i texter”(Lindholm 2016).  
 I en fortsatt studie skulle det vara intressant att undersöka huruvida unga vuxna och vuxna 
elever kan lära sig nya ord och begrepp med hjälp av lässtrategier med utgångspunkten från 
den RT- baserade modellen. 
 
Lärare som har flera års erfarenhet av att arbeta på gymnasieskolans språkintroduktion har 
med åren införskaffat sig ny och användbar kunskap om lärandet av nyanlända elever. År 
2015 kom det många elever till gymnasieskolans språkintroduktion runt om i hela Sveriges 
kommuner och lärare undervisade i stora, heterogena elevgrupper. Lärare har mött elever från 
olika kulturer med olika skolbakgrunder. Det kan ha möjliggjort att lärarna på 
gymnasieskolans språkintroduktion har införskaffat sig ny kunskap inom det 
språkutvecklande lärandet och den nya kunskapen kan vara av intresse för vidare studier för 
att utveckla teorier och modeller inom språkutvecklande undervisning.    
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev 
Skickat till Nationellt centrum för Svenska som andraspråks Facebook-sida: 

 

Hej 

Jag studerar mot Karlstads universitet i Svenska som andraspråk och just nu skriver jag min c-
uppsats. Uppsatsen handlar om flerspråkighet och läsförståelse. Min undran är om det finns 
någon i gruppen som skulle vilja svara på en enkät om ämnet hur man arbetar med 
läsförståelse i sin undervisning. Enkäten riktar sig mot lärare inom gymnasieskolans 
språkintroduktion. Filen till enkäten bifogas nedan. Svaren visas anonymt. 

 

Elektroniskt brev skickad till rektorer i två olika skolor i Mellansverige. 

 
Hej  
Mitt namn är Ann-Kristin Blank och jag studerar mot Karlstads universitet på distans i ämnet 
Svenska som andraspråk (90 högskolepoäng) 
 
Jag gör mitt examensarbete just nu. Det kommer att handla om läsförståelse och 
flerspråkighet och fokusgruppen kommer att vara lärare inom språkintroduktion. Därför söker 
jag frivilliga lärare inom språkintroduktion som skulle kunna tänka sig ställa upp på intervju. 
Jag söker ämneslärare, en av varje samhällsorienterade, naturorienterande och svenska som 
andraspråk. 
Finns det några av dina medarbetare som skulle kunna tänka sig ställa upp på detta? 
 
Vidare skapades kontakt med intresserade lärare för intervju. Syftet och frågeställningarna till 
studien skickades via mail till respektive lärare.  
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Bilaga 2 

 

Studiefrågorna i den kvantitativa undersökningen. 

 

 
I vilken utsträckning arbetar lärare på gymnasieskolans språkintroduktion med lässtrategier? 
 
E-postadress (Respondenterna skriver e-postadress) 
 
1. Vilket kön är du? 
Man 
Kvinna 
Annat 
 
2. Vilken kommun arbetar du i? (Öppen fråga) 
 
3. Hur länge har du arbetat på språkintroduktion? 
Kortare än tre år. 
Längre än tre år 
 
4. Vilket/vilka ämnen undervisar du i? (Öppen fråga) 
 
5. Är du behörig lärare i de ämnen du undervisar? 
Ja 
Nej 
Annat 
 
6. Hur många högskolepoäng i Svenska som andraspråk har du? 
0 

30 

60 

90 

7. Hur många elever undervisar du i klassrummet? 

0-10 

10-15 

15-20 
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20 eller fler 

 

8. Hur ofta diskuterar ni texter i helklass? 

Nästan alltid  

Ofta 

Sällan 

Nästan aldrig 

 

9. Hur ofta diskuterar ni texter i grupp? 

Nästan alltid 

Ofta 

Sällan 

Nästan aldrig 

 

10. Hur ofta låter du eleverna sammanfatta muntligt texters huvudsakliga innehåll? 

Nästan alltid 

Ofta 

Sällan 

Nästan aldrig 

 

11. Hur ofta låter du eleverna sammanfatta skriftligt texters huvudsakliga innehåll? 

Nästan alltid  

Ofta 

Sällan 

Nästan aldrig 

 

12. Hur ofta låter du eleverna förklara och beskriva det de har läst? 

Nästan alltid  

Ofta 

Sällan 

Nästan aldrig 

 

13. Hur ofta låter du eleverna jämföra med tidigare texter de har läst? 
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Nästan alltid  

Ofta 

Sällan 

Nästan aldrig  

 

14. Hur ofta låter du eleverna jämföra texter de har läst med egna erfarenheter? 

Nästan alltid  

Ofta 

Sällan 

Nästan aldrig 

 

15. Hur ofta låter du eleverna göra förutsägelser om vad som kommer att hända härnäst i 
texter? 

Nästan alltid  

Ofta 

Sällan 

Nästan aldrig 

 

16. Hur ofta reder du ut oklarheter i texter tillsammans med eleverna? 
Nästan alltid 

Ofta 

Sällan 

Nästan aldrig 

 

17. Använder du andra strategier eller modeller när du arbetar med läsförståelse? (Öppen 
fråga) 

 

18. Hur ser du på din egen kompetens för att utveckla elevernas läsförståelse i ditt eget ämne? 
(Öppen fråga) 

 

19. Arbetar ni kollegialt med läsförståelse och i så fall ur arbetar ni då? (Öppen fråga) 

 

20. Vilka svårigheter upplever du att eleverna har när de läser ämnestexter? (Öppen fråga) 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågorna inför den kvalitativa undersökningen. 
 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Hur länge har du arbetat på språkintroduktion? 
3. Har du andra erfarenheter vad gäller andraspråkselever? 
4. Vilka ämnen undervisar du i? 
5. Är du behörig lärare och vilka ämnen är det? 
6. Hur tänker du kring läsförståelse i ditt ämne och hur arbetar du med texterna i ditt 
ämne? 
7. Vilka utmaningar möter du hos eleverna i dina ämnestexter? 
9. Vad anser du är det viktigaste i din undervisning för att eleverna ska nå kunskaps-
kraven? 
10. Arbetar ni kollegialt med läsförståelse? 


