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Sammandrag 

 

Denna studies övergripande syfte är att undersöka fyra stycken andraspråkelevers 

ordförståelse samt vistelsetidens inverkan på läsförståelse. För att svara på studiens 

fråga gjordes två stycken delundersökningar. Den första delundersökningen fokuserade 

på ordförståelse med en uppföljning och den tredje på läsförståelse. De två 

delundersökningarna ger material som kan ge insikt i vilken betydelse ordförståelsen 

har för andraspråkelevers förståelse av texter.  

 

I delundersökningen av ordförståelse lades fokus på att se huruvida det är icke-fackord 

eller kända ord som främst försvårar läsning av en läromedelstext samt om lässtrategin 

gruppsamtal om svåra ord är ett hjälpande verktyg för elevernas läsförståelse. I 

gruppsamtal om svåra ord fördjupades undersökningen med att även se hur gruppsamtal 

om svåra ord ser ut i en blandad grupp med första- och andraspråkelever. Fokus lades 

även på att se om ordförståelsen har betydelse för andraspråkelevers förståelse av texter. 

Uppföljningen av ordförståelseundersökningen gav material för att kunna analysera 

informanternas ordförståelse före och efter gruppsamtal om svåra ord. På 

delundersökningen av läsförståelsen lades fokus på att se om andraspråkselevers 

vistelsetid i Sverige hade en påverkan på deras läsförståelse.  

 

Metoden är kvalitativ där data insamlades genom ljudinspelning, observation av elevers 

samtal samt en analys av behärskningsuppgifter eleverna fick utföra. I studien deltog 

fyra stycken andraspråkselever som går på en högstadieskola i årskurs åtta. Information 

om elevernas ålder, kön och antalet år de varit bosatta i Sverige samlades in via samtal 

med eleverna själva.  Det material studien baserades på var texter, ord eleverna hade 

ringat in, gruppsamtal samt läsförståelseövningar. 

  

Det tydligaste resultatet i de två delundersökningarna var ordsamtalen och 

ordförståelsetestet. Resultaten på ordförståelsetestet och gruppsamtal om svåra ord visar 

att det är främst icke-fackorden som vinner på användningen av lässtrategin av att ha 

gruppsamtal om svåra ord. Uppföljningen på ordförståelseundersökningen visade en 

förbättring gällande antalet inringade ord vilka främst bestod av icke- fackord. 

Resultatet visar värdet av ordsamtal för andraspråkelevers förståelse av texter. 

Delundersökningen av elevernas läsförståelse visade att andraspråkelevernas vistelsetid 

i Sverige inte har någon betydelse för deras läsförståelse. 

  

 

 

 

 

 

  

Nyckelord: andraspråkselever, förstaspråkelever, ordförståelse, läsförståelse, lässtrategi, 

icke-fackord, kända ord, vistelsetid 
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Inledning 

 

Som vikarierande svensk- och engelsklärare för årskurs 7-9 har jag märkt att nyanlända 

vanligtvis får arbeta dubbelt så hårt i skolan som de svenskfödda eleverna. Stor del av 

undervisningen baseras på läroböcker vars texter består av ett ordförråd som kräver 

mycket goda ordkunskaper i det svenska språket.  

 

Förstaspråkselever tillägnar sig ca 3000 ord per år i skolan, ord som 

andraspråkseleverna inte möter förrän de har flyttat till Sverige och börjat i den svenska 

skolan.
1
 En fråga som då kan ställas är om andraspråkelevernas bristande ordförråd 

försvårar deras förståelse av läroböckernas texter. Har ordförståelsen betydelse för 

andraspråkelevers läsförståelse? 

 

Enligt Skolverkets rapport
2
  visades ett samband mellan ordförråd och läsförståelse. 

Men då rapporten var baserad på en kvantitativ studie ville jag fördjupa mig inom 

ämnet och istället utföra en kvalitativ studie. Genom att använda mig utav en kvalitativ 

studie kunde jag fördjupa mig i ämnet och även undersöka vilka typer av ord som 

främst försvårade elevernas läsförståelse samt huruvida det fanns ett samband mellan 

läsförståelse och antalet år andraspråkseleverna varit bosatta i Sverige.   

 

Golden och Hvenskilde (1983) har delat in ord i tre olika kategorier; icke-fackord, 

kända ord och fackord. I min studie lades fokus på de två ordtyperna icke-fackord och 

kända ord. I kategorin icke-fackord ingår ord som inte anses vara fackord eller 

vardagliga ord, det vill säga allmänt förekommande ord. Exempel på icke-fackord är 

därigenom, dessutom och behandla. Ordkategorin kända ord hör till de vanligaste 

funktionsorden i det svenska språket som består av ord som exempelvis; alla, människa 

och en. Valet att inte inkludera ordtypen fackord grundas på det faktum att de redan blir 

uppmärksammade på lektionerna. Enligt Nation (2001) förekommer och används 

fackord oftast bara i sammanhang som har med ett specifikt skolämne i undervisningen 

att göra. Lärarna ägnar därför stor del av undervisningen till att gå igenom och förklara 

dessa ord då de i allmänhet ses som nya för samtliga elever. Detta betyder att även 

andraspråkseleverna får dessa ord definierade och förklarade för sig på lektionerna. Då 

dessa ord redan blir uppmärksammade och förklarade är dess eventuella påverkan på 

läsförståelsen inte intressant. Därför finner jag det inte relevant för min studie att 

undersöka hur pass mycket fackord påverkar andraspråkelevernas läsförståelse. Mitt 

fokus i denna studie läggs därför enbart på icke-fackord och kända ord.  

 

Antalet nyanlända andraspråkselever har ökat explosionsartat i de svenska skolorna de 

senaste åren. Ökningen har skapat ett växande behov av och intresse hos lärarna, att 

finna verktyg som kan hjälpa andraspråkelevers språk- och kunskapsutveckling. Därför 

valde jag även att vidareutveckla min studie till att även undersöka huruvida lässtrategin 

interaktion kan vara ett hjälpande verktyg för andrapsråkseleverna när de möter nya ord 
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läromedlens texter.  Den lässtrategi som användes i studien var den sociokulturella 

strategin interaktion med fokus på gruppsamtal om svåra ord. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att dels undersöka andraspråkelevers förståelse av kända 

ord och icke-fackord i en läromedelstext i ämnet svenska. Ytterligare ett syfte är att 

undersöka om inlärarnas vistelsetid i Sverige påverkar deras läsförståelse av en 

åldersadekvat läromedelstext i ämnet svenska. 

 

Utifrån syftet utgår uppsatsen från följande fem frågeställningar; 

 

 

 Har ordförståelse betydelse för andraspråkelevers läsförståelse av de två texter 

som finns i den lärobok andraspråkseleverna arbetar med i ämnet svenska? 

 

 

 Är det icke-fackorden eller de kända orden i de två texter som finns i den 

lärobok andraspråkseleverna arbetar med i ämnet svenska som främst försvårar 

deras förståelse av texterna? 

 

 Är lässtrategin gruppsamtal om svåra ord, ett hjälpande verktyg för fyra 

andraspråkselevernas förståelse av de två texter som finns i den lärobok de 

arbetar med i ämnet svenska? 

 

 Hur skiljer sig lässtrategin om svåra ord mellan elever som har svenska som 

första- och andraspråk?   

 

 Har antalet år bosatt i Sverige betydelse för andraspråkselevers förståelse av de 

två texter som finns i den lärobok andraspråkseleverna arbetar med i ämnet 

svenska?  
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Forskningsöversikt 
 

I detta kapitel beskrivs sex olika områden som anknyts till arbetets frågeställningar. De 

sex områdena är: skola med elever som andra språk, sambandet mellan ordförrådet och 

läsförståelse, interaktion, ordförråd samt lässtrategier.  

 

 

Skolan och elever med svenska som andra språk 

 

När elever med svenska som andra språk saknar tillräckligt med kunskap inom det 

svenska språket anses det ofta som en språklig brist. Det är dock viktigt att ta hänsyn till 

eventuella andra bidragande faktorer, såsom exempelvis elevens avsaknad av 

språkutveckling i sitt eget modersmål. Bergman, Bulow, Ljung och Sjöqvist (2009) 

diskuterar denna elevkategori. Elever som vanligtvis passar in på denna kategori är de 

som kommer till Sverige vid tidig ålder, har starka muntliga färdigheter men saknar det 

ordförråd som krävs för en mer avancerad nivå i den svenska skolan.  

 

Vidare diskuterar Bergman m.fl. (2009) om problematiken med hur dagens skola 

arbetar med elever som har svenska som andra språk. Eleverna möter nya utmaningar 

som skolan inte alltid förutser och eller har möjlighet att hantera. En inte alltför ovanlig 

situation i den svenska skolan är att ämnesundervisning och svenska som andra språk 

bedrivs skilda från varandra. I andraspråksundervisningen får nyanlända 

andraspråkselever träna på språket och det är inte ovanligt att de då får arbeta med 

material som innehåller ett enklare ordförråd baserad på saker de möter i sin vardag, 

såsom exempelvis hemmet. När dessa elever senare introduceras och får börja delta i 

ämnesundervisningen kan de mötas av ett språk vars ordförråd ligger på en avsevärt 

högre nivå. Vanligtvis när förstaspråkselever möter nya ämnesord kan de förknippa 

orden med ord de tidigare har mött då de har ett större ordförråd. Det ordförråd 

andraspråkseleverna lärde sig i andraspråksundervisningen kan, om det baserades på 

vardagliga ting, ligga på en alltför låg nivå för att de ska kunna förknippa ämnesorden 

med ord de tidigare har mött.  

 

 

Ordförråd och läsförståelse 

 

Den viktigaste faktorn för en god läsförståelse och för ett effektivt kunskapsinhämtande 

är ordförrådets omfång. 

 (Saville-Troike, 1984; Read, 2000; Hägerfeldt, 2006: 184). 

 

Att sambandet mellan ordförråd och läsförståelse är stort är flera forskare överens om. 

Ingegerd Enström (2013) förklarar i sin bok att om eleven är bekant med orden och inte 

behöver gissa dess betydelse ökar eleven sin läshastighet och på så sätt fördjupar sin 

läsförståelse. Saville-Troike (2013) förklarar att ordförrådets kvantitet är den viktigaste 

faktorn för att elevens läsförståelse och inhämtning av ny kunskap ska ökas. Men för att 

eleven ska kunna ha nytta av sitt ordförråd krävs det även att eleven vet ordens 

betydelse samt när de ska användas. Henriksen (1995) beskriver dessa som kvalitet och 
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kontroll, det vill säga alltså hur mycket eleven vet om orden samt när de kan och ska 

användas i kommunikationen.  

 

Läraren har i undervisningen en viktig roll i elevernas utvecklande/tillägnande av 

läsförståelse/läsförståelseutveckling. Westlund (2009) menar att det är via lärarens 

navigering som elevernas läsförståelse kan utvecklas åt rätt håll. Får eleverna både 

lämpliga utmaningar samt stöd i undervisningen utvecklas deras läsförståelse. 

Utmaningar i undervisningen kan exempelvis vara den typ av frågor som ställs om den 

text eleverna läst. Reichenberg (2008) menar att frågor som kräver eftertanke och att 

eleverna redogör för sin tankeprocess långsiktigt stärker deras läsutveckling. Olika typer 

av stöd läraren kan ge eleverna är bland annat användning av olika lässtrategier.   

 

 

Lässtrategi 

 

En vanlig strategi elever med svenska som andra språk använder sig av när det gäller 

förståelse av ord i texter, är memorering. Elever som använder sig av detta kallas av 

Bergman m.fl. (2009) för ”utantillelever”. När elever inte förstår en text på grund av för 

dem okända ord och när de känner att språkkunskapen inte räcker till brukar två olika 

strategier användas. Antingen ger eleven upp eller så försöker eleven att lära sig ordet 

utantill. Problemet med att lära sig utantill är att den djupare förståelsen av ordet 

försvinner och eleven inte vet hur och när ordet kan användas. För att elevens 

ordinlärning ska utvecklas och användas i korrekta sammanhang är det viktigt att eleven 

får lära sig strategier som hen självständigt kan använda vid möten med nya ord.  

 

En metakognitiv strategi är baserad på ett aktivt lärande där eleven är medveten om 

vilka strategier, tillvägagångssätt och tänkande som hen använder sig av när hen arbetar 

samt förutser sitt utförande på olika uppgifter. Eleven får lära sig att övervaka sin egen 

förståelse av texterna och vilka typer av strategier som ska användas för öka 

läsförståelsen. Bransford m.fl. (1999) förklarar att när eleven reflekterar över sitt eget 

arbets- och tankeprocess kan eleven själv se vad som brister kunskapsmässigt samt 

vilka åtgärder som behövs för att fylla detta. När eleven själv uppmärksammar vad hen 

behöver förbättra blir det lättare för eleven att veta vilken typ av åtgärd som behövs. 

Denna strategi blir ett hjälpande verktyg för eleven att ta kontrollen över sitt eget 

lärande och kunskapsmässiga utveckling. Ett lärosätt som använder sig av denna typ av 

strategi med fokus på läsförståelse är Reciprok undervisning. Reichenberg och 

Lundberg (2011) förklarar att lärandet i Reciprok undervisning består av att lära 

eleverna att utöva olika strategier för att utveckla och övervaka de nödvändiga stegen 

för ett självständigt lärande när de möter en text. De huvudsakliga stegen i Reciprok 

undervisning består av lärarinstruktioner och elevers utövande av strategier som hjälper 

eleverna av att följa sin förståelse av texten. Lärosättet engagerar eleverna till att bli 

aktiva deltagare i sitt lärande genom att fokusera på vad som är svårt och utvärdera 

deras egen utveckling av läsförståelsen och utövning av olika lässtrategier. I en studie 

av Palinscar och Brown (1984) fann de tecken på att elever kan verka som förebilder för 

varandra gällande lässtrategier och läsförståelse. De menade att elever som är svagare i 

läsförståelse även har svårt att veta vilka olika lästrategier de kan använda sig av när de 
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läser en text som är svår att förstå. Elever som däremot är starka inom samma område 

vet också vilka typer av lässtrategier som kan användas när man läser en text. 

 

De fyra mest grundläggande metakognitiva lässtrategierna har av Westlund (2009) fått 

namnen: upptäcksresanden, reportern, fröken detektiv och nyhetsuppläsaren. Som 

upptäcksresanden får eleven skapa sig en överblick om texten. Genom att granska 

textens titel, bilder, bildtexter etc. kan ett antagande göras om textens innehåll. När 

eleven sedan läser texten kan antagandena kontrolleras genom att se om de stämmer 

överens med texten. Som reporter ställer eleven frågor om texten. De antaganden som 

eleven ställde som upptäcksresande ifrågasätts och frågor ställs om textens innehåll. 

Genom att ställa frågor testar eleven sin egen förståelse kring textens innehåll. Som 

detektiv söker eleven efter oklarheter i texten. Oklarheterna kan vara både ord, förlopp 

eller händelser och när dessa uppmärksammas av eleven kan de redas ut och göra texten 

förståelig. Som nyhetsuppläsare fokuserar eleven på att sammanfatta texten. Genom att 

ringa in eller sammanfatta innehållet med egna ord skapas en djupare förståelse av 

texten.  

 

 

Interaktion 

 

När läsförståelse utvecklas med hjälp av samtal och samarbete utförs en lässtrategi vid 

namn interaktion. Lässtrategin grundas på samarbetsinlärning där eleverna hjälper 

varandra att reflektera kring och reda ut oklarheter i texten. När eleverna muntligt 

medvetandegör sina tankeprocesser inför sina klasskamrater kan deras återkoppling 

fördjupa förståelsen av texterna. Genom ett kommunikativt samarbete kan elevernas 

kunskap utvecklas då de tillsammans reflekterar och stödjer varandra (Gibbons, 2002).  

 

Interaktion som grund för lärande baseras på ett sociokulturellt perspektiv vilket 

grundas på Vygotskijs teori att lärandet utgår från det sociala samspelet. Han menar att 

individens lärande och utveckling går hand i hand och baseras på samspel med andra 

individer (Lindberg, 2013). Den kunskap och erfarenhet varje individ bär med sig förs 

vidare när denne för en dialog med en annan individ. I dialogen utbyts individernas 

sociokulturella erfarenheter vilket i sig utvecklar både språket och tänkandet hos de två 

deltagarna.  

 

Innan en person har kontroll över sin kunskap och kan använda den självständigt är 

denne beroende av olika typer av stöd, även kallat mediering. Mediering grundas på att 

utveckling av lärandet sker genom socialt deltagande med stöttning av en mer kunnig 

och/eller olika verktyg (Lindberg, 2013) Samtidigt som personen själv deltar i 

utförandet har denne ett stöd på vägen. Själva inlärningen via stöttning kan te sig i tre 

olika former; instruktionsinlärning, imitationsinlärning samt samarbete. En person kan 

utveckla sin kunskap med hjälp av en mer kunnig person genom att antingen få och 

följa instruktioner, imitera eller att helt enkelt samarbeta. Den avgörande faktorn i det 

hela är samtalet mellan de två personerna (Dysthe, 1996). Dock kan utveckling endast 

ske genom att individen utmanas att agera utöver sin kompetens, det vill säga att 

individen överstiger den nivå hen redan har uppnått utan stöttning. Denna form av 
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utveckling kallas av Vygotskij (1999) för den närmaste utvecklingszonen. Zonen utgör 

området inom en individs kunskap som successivt utvecklas och slutligen överstiger den 

nivå individen började på. Sylvén (2004) menar att en ökad kontakt med 

målspråkstalare i samma ålder som inläraren är mycket betydelsefull för 

språkutvecklingen. 

 

 

Ordförråd 

 

Lundberg (2001) menar att anledningen till att många svaga läsare har ett mindre 

ordförråd är för att de saknar nödvändiga lässtrategier samt att de läser för lite utanför 

skolan. Ordförrådet i det svenska språket är stort och man vet än idag inte hur pass 

många ord som används av den enskilde individen.  

 

När andraspråkseleverna börjar i de svenska skolorna behöver de bygga upp både ett 

basordförråd samt de nya ord deras jämnåriga kamrater lärt sig per skolår. Viberg 

(1993) redogör för basen såsom den språkbehärskning eleverna nått innan de börjar i 

grundskolan. De delar som inkluderas i basen är bland annat grammatik, uttal och 

ordförråd. Dessa delar har eleverna lärt sig i sociala sammanhang både hemma och i 

förskolan.  När eleverna väl börjat i grundskolan byggs dessa delar på och en så kallad 

utbyggnad sker på språket med olika typer av ord.  

 

En fråga Enström (2013)  tar upp är vilka ord elever med svenska som andra språk 

främst behöver kunna för att lyckas i skolan. I ett norskt projekt vid namn 

Læreboksspråk undersöktes ordförrådet i 40 olika läromedel i grundskolan av de norska 

forskarna Golden och Hvenekilde (1983). Samtliga ord var indelade i tre olika 

kategorier vid namn fackord, icke-fackord och kända ord. Fackorden bestod av de olika 

ämnenas facktermer. Icke- fackorden bestod av svårare ord som kunde sammankopplas 

med ämnena men fortfarande inte såg som facktermer och slutligen de kända orden som 

ansågs vara ord eleverna redan kunde. Undersökningen visade att den ordkategori elever 

med svenska som andra språk främst kämpade med var icke-fackorden. Orsaken till 

detta var att lärarna förmodligen, på grund av att de planerar sin undervisning utifrån ett 

förstaspråksperspektiv, inte såg dessa som svåra och därmed inte ägnade tid åt att 

förklara dessa ords betydelse. 

 

Ett annat projekt som fokuserar på skolrelaterade ord tog plats i Sverige och hade 

namnet Ord i läroböcker4
. Syftet med projektet var att undersöka vilka ord som främst 

användes i den svenska grundskolans läroböcker och därmed få reda på läroböckernas 

lexikala krav. Metoden gick ut på att dela upp texternas ordförråd i fyra olika 

kategorier; allmänna högfrekventa ord, allmänna skriftspråkliga ofta abstrakta ord, 

ämnesrelaterade ord samt fackord och facktermer. Resultatet visade att de ord elever 

med svenska som andra språk främst behöver kunna är de allmänna högfrekventa orden 

och de allmänna skriftspråkliga ofta abstrakta orden. Anledningen till detta är att dessa 

två kategorier är de ord elever med svenska som andra språk inte är särskilt vana med. 

Fackorden är ord även förstaspråkare är ovana med och därför redan uppmärksammas 

av lärarna.   
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Ordinlärning 

 

Enström (2013) berättar att två vanliga inlärningssätt gällande uppbyggnaden av ett 

utökat ordförråd är implicit- och explicit inlärning. En implicit inlärning av nya ord 

betyder att det är eleven själv som lär sig nya ords betydelser. Den vanligaste formen av 

denna typ av inlärning är att eleven gissar ordets ungefärliga betydelse med hjälp av 

olika ledtrådar i texten. Dessa ledtrådar brukar bestå av omgivande ord, kontexten, den 

grammatiska strukturen samt morfologin. Dock försvåras denna typ av inlärning för 

elever med svenska som andra språk då metoden kräver goda baskunskaper i det 

svenska språket.  I Enströms bok (2013) beskrivs en studie gjord av Laufer (1997a:31). 

I studien visade det sig att i en text, bestående av 70 okända ord var det bara 13 stycken 

ord som gav tillräckligt med ledtrådar för att läsaren skulle kunna gissa ordens 

betydelser. Använder sig då en elev med svenska som andraspråk av denna strategi kan 

resultatet bli felaktigt och betydelsen av ordet kan bli fel.  För att strategin ska lyckas 

bör eleven stöta på ordet minst 12 gånger i olika kontexter innan ordets betydelse 

förstås vilket kräver att eleven ofta läser en stor mängd olika texter.  

 

En explicit ordinlärning betyder att eleven på olika sätt får hjälp av en lärare med att 

bygga upp sitt ordförråd.  Den vanligaste typ av målsättning för denna inlärning är att 

läraren hjälper eleven att öka sin språkliga medvetenhet och lära sig effektiva 

ordinlärningssätt. Då mångfalden av ord är stor behöver eleven få hjälp med att veta hur 

denne självständigt kan hantera och arbeta när främmande ord stöts på.  De viktigaste 

verktygen för att en elev självständigt ska kunna lära sig nya ord är att förstå vikten av 

ett rikt ordförråd, behärska olika gissningsstrategier, ha kunskap om ett ords lexikala 

struktur gällande innehåll och uttryck samt dess relation med tidigare inlärda ord och 

nya ord.  
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Metod 

 

I detta kapitel beskrivs metodval, genomförandet av studien, urval av informanter, 

material, metodkritik samt etiska aspekter. 

 
Metodval 

 

Syftet med denna studie är att undersöka ordförståelsens betydelse för 

andraspråkselevers läsförståelse av läromedelstexter.  Denna undersökning omfattade 

två stycken delundersökningar. Fokus lades på att undersöka andraspråkelevernas 

ordförståelse, därefter gjordes en uppföljning av ordförståelseundersökningen och 

slutligen elevernas läsförståelse. Huvudresultatet för denna studie är ordförståelse.  

 

För att finna svaren på arbetets frågeställningar samt få en djupare förståelse för vilken 

betydelse ordförståelsen har för andraspråkelevernas läsförståelse valdes ett kvalitativt 

angreppssätt. 

 

Som datainsamlingsmetod valdes en kombinerad metod bestående av: ljudinspelning, 

läs- och skrivuppgifter samt data. Ljudinspelning användes för att spela in elevernas 

samtal under tiden dem utövade lässtrategin gruppsamtal om svåra ord. 

Behärskningsuppgifter bestående av läs- och skrivuppgifter utformades för att kunna 

analysera; elevernas läsförståelse, huruvida det var icke- fackord eller kända ord som 

främst skapade oklarheter samt utvärderingen av elevernas vistelsetid i Sverige. Data 

om informanternas kön, ålder och antalet år de varit bosatta i Sverige samlades in från 

eleverna själva. Valet att använda kombinerade metoder grundades på att avgränsa 

studiens breda område och skapa en möjlighet att fördjupa mig inom respektive 

frågeställning.   

 

Eleverna fick först bearbeta en text utifrån sin ordförståelse.  

Ordförståelseundersökningen byggde både på enskilt arbete samt interaktion mellan 

eleverna. Vid undersökningen satt eleverna tillsammans i samma rum. Undersökningen 

gick till så att eleverna läste två texter enskilt, ringade in de ord de inte förstod och 

därefter tillsammans diskuterade de svåra orden. För att hålla diskussionen levande gav 

läraren först stöd via instruktioner. Eleverna ombads då att delge varandra vilka ord de 

ringat in, vad de trodde att orden betydde samt att de därefter skulle hjälpa varandra 

med att definiera ordens betydelse. Samtalet fick ta max tio minuter och spelade in ljud 

med en Iphone. Det material som senare analyserades var de inringade orden och 

elevernas samtal om de svåra orden.  Vid uppföljningen av ordförståelseundersökningen 

undersöktes återigen elevernas ordförståelse. Vid tillfället fick informanterna återigen 

läsa de två texter de tidigare läst och nu ringa in de ord de fortfarande inte förstod. Detta 

genomfördes utanför skoltid och de lämnade in texterna med de inringade orden dagen 

efter att de lämnats ut. Det material som senare analyserades från detta tillfälle var de 

inringade orden i de två texterna.  Materialet användes för att se om samtalen om de 

svåra orden hjälpte elevernas ordförståelse, om de svåra orden främst bestod av icke-

fackord eller kända ord samt huruvida vilken av de två ordkategorierna som eleverna 
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mest ökat sin förståelse av. Vid ett senare tillfälle samma vecka fick eleverna delta i 

ytterligare en delundersökning, den här gången med fokus på läsförståelse. Denna 

delundersökning byggde helt på enskilt arbete även om informanterna satt tillsammans i 

samma rum. Informanterna läste återigen de två texterna och besvarade nu totalt åtta 

stycken läsförståelsefrågor.  Det material som senare analyserades var elevernas svar på 

de åtta läsförståelsefrågorna. 

 

 
Urval av informanter 

 

Informanterna utgörs av fyra stycken elever i årskurs åtta på ett mindre högstadium i ett 

mindre samhälle som ligger i södra Norrland. Samtliga är 14 år gamla och läser ämnet 

svenska tillsammans med sina jämngamla förstaspråkskamrater.   

 
Tabell 1. Urval 

         Sv2*      Ålder     Kön   År bosatt i Sverige 

Elev 1            Sv2           Kille               3 år 

Elev 2            Sv2            Kille               3.5 år 

Elev 3            Sv2           Tjej               4 år 

Elev 4            Sv2            Kille               5.5 år 

 

*elever med svenska som andraspråk 

 

De fyra elever med svenska som andra språk valdes ut efter de kriterier undersökningen 

krävde. Då denna studie har fokus på andraspråkslever var det viktigaste urvalskriteriet 

att eleverna hade svenska som andraspråk och inte var födda i Sverige. Ett annat 

kriterium var att eleverna pratade relativt flytande svenska så att de kunde förstå 

kortfattade instruktioner samt varit integrerade med de svenska klasserna. På grund av 

att lässtrategin gruppsamtal om svåra ord har sitt främsta fokus på samtal krävdes det 

att dess utövare, det vill säga informanterna, kunde prata relativt flytande svenska. 

Strategin utgick från ett muntligt samarbete elever emellan och för att testets samtal 

skulle flyta på utan större språkliga svårigheter valdes elever med relativt starka 

muntliga färdigheter i det svenska språket. Huruvida eleverna hade starka eller svaga 

muntliga färdigheter baserades på min egen uppfattning då jag dagligen kommunicerade 

med eleverna som deras engelskalärare.  En annan viktig del av kriterierna var förståelse 

av uppgifternas instruktioner. Instruktionerna delades ut skriftligt och återberättades 

muntligt vid samma tillfälle som uppgifterna skulle utföras. De skriftliga instruktionerna 

var skrivna på klassrummets white-board och hade förberetts innan eleverna klev in i 

klassrummet. De skriftliga instruktionerna användes sedan som grund när de muntliga 

instruktionerna gavs ut till eleverna samt som stöd när eleverna väl utförde uppgifterna. 

För att undvika eventuella missförstånd fick de skriftliga instruktionerna stå kvar på 

tavlan som stöd för eleverna när de väl utförde proven. Kriteriet att andraspråkseleverna 

skulle gå med och vara integrerade i de svenska klasserna baserades på det faktum att 

eleverna skulle kunna behärska undersökningens textmaterial. Det faktum att eleverna 

varit integrerade med de svenska klasserna visade att skolan ansett att elevernas 

språkbehärskning var tillräckligt hög för att kunna förstå läroböckernas texter. Det 
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visade även att de var bekant med det språk som användes i läroböckerna och därmed 

även undersökningens textmaterial.  

 

 

Urval av informanter med svenska som förstaspråk  

 

När analysen om hur gruppsamtal om svåra ord ser ut i en blandad grupp med första- 

och andraspråkselever användes två stycken förstaspråkselever som informanter. 

Förstaspråkeleverna var båda 14 år gamla, födda i Sverige och var flicka respektive 

pojke. De två förstaspråkseleverna deltog i gruppsamtalet för att se hur samtalen om 

svåra ord skulle se ut med två elever som har växt upp med det svenska språket sedan 

den dag de föddes. Även de fick läsa och ringa in ord tillsammans med 

andraspråkseleverna. Anledningen till att även förstaspråkseleverna fick läsa och ringa 

in de ord de inte visste dess betydelse baserades på två olika anledningar. Den första 

anledningen var för en avslappnad gruppdynamik och den andre för att 

förstaspråkeleverna skulle få samma förutsättningar som andraspråkseleverna. Hade 

förstaspråkseleverna endast deltagit i delen att samtala om de inringade orden fanns det 

en stor risk att andraspråkseleverna hade känt sig underlägsna. När förstaspråkseleverna 

fick vara med från första början skapades en större chans till att gruppen skulle känna en 

samhörighet med varandra. Den andra anledningen var för att förstaspråkseleverna 

skulle få samma förutsättningar som andraspråkseleverna. Om de inte hade fått läsa 

texterna under samma tid som förstaspråkseleverna hade de inte heller fått se i vilket 

sammanhang orden användes. Informanterna valdes ut efter deras prestation och 

kunskap inom ämnet svenska. Valet av de två eleverna gjordes efter att ha rådgjort med 

deras svenskalärare. Eleverna skulle inte vara särskilt högpresterade men inte heller vara 

svaga inom ämnet. Grunden till detta var att de två förstaspråkeleverna skulle 

representera en svenskfödd förstaspråkselevs ordförråd och läsförståelse i ämnet 

svenska. De skulle i arbetet med studiens uppgifter därför inte vara alltför överlägsna i 

jämförelse med andraspråkeleverna och inte heller vara alltför svaga i språket. 

 

 

Genomförande 

 

Genomförandet tog plats på en mindre högstadieskola i ett litet samhälle där antalet 

elever med svenska som andra språk växt de senaste 10 åren. Anledningen till att denna 

skola valdes var det faktum att arbetet med undersökningen underlättades då jag arbetar 

på skolan som engelskalärare. Möjlighet att utföra testerna underlättades då jag redan 

hade ett nära samarbete med den lärare som undervisar eleverna i ämnet svenska.  Att 

finna tid för undersökningarna var problematiskt då undersökningarna var tvungna att 

ske under skoltid och eleverna var tvungna att anpassa sig efter skolskjutsens tider. 

Även det faktum att eleverna gick i olika klasser med olika scheman krävde att 

tillfällena var tvungna att ske när eleverna hade samma ämne vid samma tid. 
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Genomförande av ordförståelseundersökningen 
  

Den första delundersökningen tog plats vid det första mötet med eleverna och bestod av 

att undersöka ordförståelse. Fokus låg på att undersöka gruppsamtal om svåra ord, hur 

gruppsamtal ser ut mellan första- och andraspråkelever samt om huruvida det var icke-

fackord eller kända ord som främst hade negativ påverkan på andraspråkelevernas 

läsförståelse. 

 

Först undersöktes det huruvida lässtrategin gruppsamtal om svåra ord var ett hjälpande 

verktyg för elevernas läsförståelse. För att undersöka detta fick eleverna utföra tre 

uppgifter per text med hjälp av lässtrategin. Undersökningen bestod av att eleverna först 

enskilt fick läsa två olika texter, därefter ringa in de ord de inte förstod i texterna och 

slutligen samtala om dessa ord tillsammans i grupp. Eleverna fick först enskilt 

uppmärksamma de ord de inte förstod i texterna. Detta utfördes genom att de fick ringa 

in de ord i texten som de inte förstod eller var osäkra på. De ord som eleverna hade 

ringat in i texterna granskades och kategoriserades efter huruvida de var icke- fackord 

eller kända ord. Efter att orden delats upp enligt den kategori de tillhörde räknades varje 

ord per kategori samman. Det antal ord respektive kategori innehöll, jämfördes sedan 

med varandra för att få ett resultat. När uppgiften var klar fick de därefter i grupp 

tillsammans samtala om de inringade orden för att klargöra de inringade ordens 

definitioner. Lässtrategin utfördes genom att en elev i taget fick berätta för gruppen om 

de ord hen ringat in. Därefter fick eleverna tillsammans som grupp diskutera dessa ord 

för att kunna klargöra ordens betydelse. Efter att lässtrategin utförts samlades de texter 

eleverna arbetat med in, för att användas som analysmaterial. Valet att inte medverka i 

elevernas samtal om orden grundades på Reichenbergs (2008) förklaring att lärare inte 

alltid ska förklara alla svåra ord för eleverna. Genom att låta eleverna i grupp samtala 

om orden kan de genom interaktion finna lösningar på hur de kan identifiera ordets 

betydelse. Uppföljningen av ordförståelseundersökningen skedde en vecka efter att ord- 

och läsförståelseundersökningarna hade tagit plats. Uppföljningen på den undersökning 

som beskrevs ovan tog plats hemma hos eleverna efter skoltid. Vid uppföljningen fick 

eleverna möta texterna en tredje gång.  De fick likadana två texter de hade arbetat med 

vid den första undersökningen och skulle nu återigen ringa in ord de fortfarande var 

osäkra på och inte visste dess betydelse. Texter, pennor och muntliga instruktioner 

lämnades ut till eleverna och de fick en dag på sig att utföra testet. Inlämningen av de 

två texterna skedde dagen efter och samtliga texter var inlämnade i tid. 

 

 

Genomförande av läsförståelseundersökning 

 

Vid ett senare tillfälle samma vecka som ordförståelseundersökningen tog plats fick 

eleverna delta i ytterligare en delundersökning. Denna gång lades fokus på läsförståelse 

samt analys av huruvida det fanns ett samband mellan elevernas läsförståelse och antalet 

år de varit bosatta i Sverige.  

 

Delundersökningen byggde helt på enskilt arbete även om informanterna satt 

tillsammans i samma rum. Informanterna läste återigen de två texterna och besvarade nu 
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totalt åtta stycken läsförståelsefrågor. Vid tillfället fick eleverna som uppgift att med 

texterna till hands, skriftligen svara på totalt åtta stycken frågor, det vill säga fyra frågor 

per text. Frågorna var baserade på texternas innehåll.  Det material som senare 

analyserades var elevernas svar på de åtta styckena läsförståelsefrågorna. De uppgifter 

eleverna fick utföra visade deras ord- och läsförståelse.   

 

 

Textmaterial 

 

Det textmaterial som valdes ut och användes för undersökning av elevernas läsförståelse 

var två olika faktatexter hämtade från den lärobok eleverna arbetar med i ämnet 

svenska. (Eklund m.fl. 2005). Valet grundades på Reichenbergs (2008) förklaring att det 

är främst i faktatexter eleverna möter ett stort antal nya begrepp och ord. De två texterna 

är en sida lång med storlek 12. Text 1 har titeln Samiska – urbefolkningens språk vars 

innehåll baseras på fakta om det samiska folket. Text 2 bär titeln Vem talar vad var och 

varför? och handlar om historiken kring hur de mest använda språken spreds ut över 

världen. Anledningen till att just dessa två texter valdes ut var, de båda var helt nya för 

eleverna och innehållet hade inte bearbetats tidigare, de innehöll både icke-fackord och 

kända ord samt att de var jämlika gällande längden.  För att kontrollera att eleverna 

ännu inte hade arbetat med texterna rådgjorde jag först med elevernas svensklärare. 

 

 

Läsförståelsefrågor 

 

De frågor eleverna svarade på bestod av öppna reflektionsfrågor som var kopplade till 

textens innehåll och som krävde att eleven djupläste texten. Inspiration till frågorna 

hämtades från de två texterna i läroboken (Eklund med flera (2005) samt från 

Westlunds (2012) och Reichenbergs (2008) böcker där fokus låg på att ställa frågor som 

utmanar elevernas tankeförmågor. 

 

 

Frågor om text 1: ”Vem talar vad var- och varför?” 

 

1. Vad tror du författaren vill säga med texten? 

2. Varför talas spanska, portugisiska och engelska i flera länder? 

3. Hur? (se fråga 2) 

4. Sammanfatta det du tycker är viktigast att veta om det engelska språket. 

 

 

Frågor om text 2: ”Samiska- urbefolkningens språk.” 

 

1. Vad tror du författaren vill säga med texten? 

2. Hur skulle samerna försvenskas i början på 1900- talet? 

3. Varför? (se fråga 2) 

4. Sammanfatta det du tycker är viktigast att veta om de samiska orden. 
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Valet att använda dessa typer av frågor var att elevernas svar på frågorna lättare 

synliggjorde huruvida de förstod textens innehåll eller inte. I Reichenbergs (2008) bok 

var exemplen hämtade från Palinscar & Brown (1984) och visar olika exempel på 

samtalsmodeller som tog plats i en amerikansk skola för elever i årkurs 7. Samtliga 

samtalsmodeller baserades på att läraren använde sig utav en reciprok undervisning 

vilket baseras på en vägledd diskussionsteknik där lärare och elever turas om att vara 

samtalsledare i mindre grupper. Referatet nedan visar en av dessa samtalsmodeller som 

utfördes mellan elever och lärare där A, B, C, K och L var elever och *T läraren. 

Eleverna och läraren diskuterar tillsammans en text de har läst som handlar om ämnet 

salt och dess historiska betydelse för människan.   

 

C: Min fråga är: Vad kallas de främsta människorna? 

L: Jordens salt. 

C: Varför? 

L: Därför att saltet och människan har varit sammanbundna så länge. 

*T: Chris, vill du tillägga något? OK. I själva verket handlar det inte om att 

de har varit sammanbundna så länge, det har med något annat att göra. 

Brian? 

B: (Läser från texten.) ”På ett eller annat sätt har människan och saltet varit 

intimt förknippade med varandra. Men aldrig är bandet så tydligt och 

starkt…” 

*T: Alright, men när vi använder uttrycket ”den människan är jordens salt” så 

menar vi att det är en god människa. Hur vet vi det? 

B: Därför att vi värderar salt lika högt som guld? 

 

Det var elev C och läraren som i samtalet ställde följdfrågor på de övriga elevernas svar. 

Frågorna hjälpte eleverna att reda ut oklarheter, ställa egna frågor, redogöra sitt 

tänkande samt att kort sammanfatta vad de läst. Det vill säga, lässtrategier som 

långsiktigt stärker deras läsutveckling. 

 

Elevernas svar på dessa frågor bedömdes sedan med hjälp av en bedömningsmodell.  

Bedömningsmodellen användes sedan som grund för att kunna bedöma varje elevs 

kunskap och utveckling inom delen läsförståelse. Bedömningsmodellen fokuserade på 

att se vilket steg eleverna låg på i sin kunskapsutveckling inom läs- och textorienterad 

läsförståelse.  Då studien innefattade två texter och dessa testades vid två olika tillfällen 

bidrog bedömningsmodellen till totalt fyra olika resultat. För att få ett tydligt resultat 

slogs de fyra resultaten samman och utifrån dessa skapades ett genomsnitt för varje 

enskild elevs resultat.  

 

Analysen av huruvida det fanns ett samband mellan elevernas läsförståelse och antalet 

år de varit bosatta i Sverige baserades på jämförelse av data och resultat. Det material 

som användes för detta hämtades från data om informanternas vistelsetid samt resultatet 

från test av läsförståelse som beskrevs ovan. En jämförelse mellan respektive elevs 

vistelsetid i Sverige gjordes med det steg respektive elev låg på i sin läsförståelse. 

Undersökningens resultat baserades på jämförelsen mellan respektive elevs vistelsetid 

och resultat i läsförståelsen.    
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Bedömningsmodell  
 

Analysen av informanternas läsförståelse grundades på en bedömningsmodell hämtad 

från Skolverket.
3
 Skolverkets modell fokuserar främst på kartläggning av 

språkutveckling inom området läsförståelse. 

 

Skolverkets bedömningsmodell är ett bedömningsstöd för läraren att använda vid 

bedömning av nationella prov och utgår från de kunskapskrav som beskrivs i 

kursplanen för ämnet svenska samt i svenska som andraspråk. Modellen underlättar 

lärarens arbete med att kartlägga elevernas språkutveckling då kunskapskraven tydligare 

synliggörs och utvecklingen kan följas i olika tabeller. Tabellerna är baserade på 

matriserna i ämnet svenska och är uppdelade efter de specifika aspekterna: samtala, 

skriva, läsarorienterad läsförståelse samt textorienterad läsförståelse. I varje tabell har 

kunskapskraven för respektive matris sammanfattats och tydliggjorts där elevens 

kunskapsutveckling synliggörs via fyra olika steg. Varje steg visar vilken kunskapsnivå 

elever ligger på där steg 1 utgör den huvudsakliga kunskapen inom området och steg 4 

den högsta kunskapsnivån. Då syftet med min undersökning fokuserar på läsförståelse 

användes enbart den del av modellen som utgick från de två delarna; läsarorienterad och 

textorienterad läsförståelse. Även i dessa två delar valdes specifika kunskapskrav ut då 

undersökningens tester endast berörde vissa delar av läsförståelsens kunskapskrav.  

 

Användningen av de två matriserna delades upp efter vad för typ av fråga som ställdes. 

Då fråga 1 på de två texterna var riktad mot matrisen läsorienterad läsförståelse mättes 

elevernas svar med hjälp av just den specifika matrisen. Elevernas svar på fråga 2 och 3 

mättes med hjälp av matrisen textorienterad läsförståelse.  

 

I matrisen läsarorienterad läsförståelse (LL) användes de två kunskapskrav som mätte: 

 Läsarens förhållande till texten där man granskar vad eleven fastnar för och 

lägger märke till i texten.  

 Läsarens rörelser i texten där man granskar hur eleven tänker om textens 

innehåll gällande; vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska 

hända sedan samt vad som ligger bakom och utanför texten.  

 

I matrisen textorienterad läsförståelse (TL) användes de två kunskapskrav som mätte 

elevens förmåga att: 

 Återberätta och sammanfatta där man tittar efter hur eleven återberättar och 

sammanfattar texten. 

  Jämföra och relatera där man undersöker hur eleven uttrycker sig om skillnader 

och likheter mellan personer, miljöer, handlingar, tankar, idéer och åsikter inom 

en text och mellan olika texter 

 

 

Metodkritik 

 

Det tänkta urvalet var att könen på informanterna skulle vara jämlika med antingen tre 

av manligt kön och tre av kvinnligt kön eller att samtliga informanter skulle vara av 
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samma kön. Dock var urvalet relativt snävt då antalet elever som uppfyllde kriterierna 

var få. För att uppfylla kriterierna krävdes det att eleven skulle vara i den ålder som 

tillhörde årskurs åtta, att hen kunde förstå instruktioner, samtala på svenska samt läsa en 

text hämtad från en ålderadvekata lärobok. På skolan var de flesta elever med svenska 

som andra språk nyanlända och hade ännu inte uppnått en tillräckligt hög språknivå för 

att kunna utföra testerna. Därför blev det tänkta urvalet ändras och anpassas efter 

kriterierna.  

 

På grund av det begränsande antalet urval så skiljde sig elevernas vistelsetid i Sverige 

med endast några få år. Detta kan ha varit en bidragande faktor till varför samtliga 

informanter låg på en snarlik nivå gällande läs- och ordförståelse.  

 

Valet av bedömningsmall kan ha haft en påverkan på resultatet gällande huruvida 

andraspråkelevernas vistelsetid i Sverige hade en påverka på deras läsförståelse. Detta 

för att den bedömningsmodell som användes inte var förfinad nog för att kunna finna 

mindre skillnader. 

 

Valet att jag inte deltog aktivt i elevernas textsamtal kan ha orsakat brister gällande 

samtalens längd och innehåll. Efter att eleverna diskuterat alla de ord som ringats in 

avstannade samtalen och deras ögon riktades frågande mot mig om vad de skulle göra 

härnäst. När jag då pekade mot de instruktioner som stod skrivna på whiteboard- tavlan 

började de prata lite smått men samtalen stannade av lika snabbt.  

 

Det faktum att jag var samtliga elevers engelska lärare kan möjligtvis ha haft både en 

positiv och negativ påverkan på studien. En undersökning som kan ha påverkats 

negativt av denna faktor är det antal ord eleverna ringade in. De kan ha ringat in färre 

ord för att göra ett gott intryck på mig. Något som kan ha haft en positiv påverkan av 

faktorn var att eleverna kände mig och därmed kände sig trygga när de utförde 

delundersökningarna. Då de kände mig vågade de ställa frågor när de var osäkra vilket 

gjorde att de förstod hur och varför testerna skulle utföras.   

 

Beslutet att undersökningen av läsförståelsen skulle ske före att uppföljningen av 

ordförståelsen undersöktes kan ha påverkat studiens antal inringade ord. Resultatet från 

uppföljningen av ordförståelseundersökningen visade som förväntat ett förbättrat 

resultat. En faktor som dock bör tas i beaktande för resultatet är att delundersökningen 

av läsförståelsen skedde innan uppföljningen av ordförståelseundersökningen tog plats. 

Detta betydde att eleverna hade fått arbeta med texterna en andra gång innan 

uppföljningen tog plats.  Huruvida ett annat resultat hade visats om uppföljningen hade 

tagit plats innan läsförståelseundersökningen är något som endast kan spekuleras i. 
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Etiska aspekter 

 

Undersökningens etiska aspekter grundades på Vetenskapsrådets (2011) fyra allmänna 

krav vid arbete med vetenskapliga arbeten. De fyra principerna; konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet, informationskravet samt nyttjandekravet grundas alla på sekretess 

gällande vetenskapliga arbeten. 

 

Information gällande informanterna grundades på konfidentialitetskravet vilket betyder 

att informanterna i denna undersökning inte går att identifiera. I beskrivningen av 

informanterna uppgavs endast ålder, kön, antal år bosatt i Sverige samt huruvida eleven 

hade svenska som första- eller andra språk. För att läsaren ska kunna särskilja de sex 

informanterna i texten blev deras namn ersatta av en siffra. Gällande ljudinspelningen 

förklarade jag för eleverna att det var endast jag som hade tillgång till materialet och att 

det var endast min handledare som skulle få lyssna på samtalen. Radering av materialet 

skulle utföras när min undersökning slutförts.  

 

Samtyckeskravet grundas på att alla informanter i det vetenskapliga arbetet ska ge sitt 

samtycke innan forskningen påbörjas samt ha förmånen att avbryta sin medverkan när 

de helst vill. I mitt fall började jag med att kontakta skolans utvecklingsledare för att 

både informera om min undersökning samt vilka elever jag tänkt ha som informanter. 

Då arbetet varken rörde privata eller känsliga frågor kontaktades inte informanternas 

vårdnadshavare då undersökningen skulle ske på skoltid och ansvaret för eleverna 

fortfarande låg hos skolan. Efter samtalet sökte jag upp informanterna. Samtliga 

informanter gav sitt samtycke efter att ha fått förklarat för sig att de omöjligt kunde 

identifieras av utomstående. Jag underströk även att deras medverkan var frivilligt och 

att de kunde ändra sitt samtycke även efter att undersökningen utförts.  

 

Informationskravet grundas på att informera undersökningens deltagare om 

undersökningens syfte, genomförning samt att de närsomhelst kan avbryta sin 

medverkan. Kravet uppfylldes när jag informerade informanterna om undersökningens 

syfte samt detaljerat förklarade hur den skulle genomföras. Jag tydliggjorde att deras 

medverkan var helt frivilligt och att de även efter undersökningen kunde välja att inte 

vara med i studien, samt informerades om deras roller i undersökningen och hur de på 

ett konfidentiellt sätt skulle beskrivas i arbetet. 

 

Nyttjandekravet uppfylls då all insamlad material endast kommer att användas till 

arbetet och inte användas för icke- vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk.   
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Resultat och analys 
 
I detta kapitel redovisas resultaten på de undersökningar som utfördes för att svara på 

studiens frågeställningar. Först redovisas en beskrivning av respektive delundersökning 

och därefter resultaten. Även en analys för respektive resultat presenterades.  

 
Resultat av ordförståelse  

 

Undersökningen av ordförståelsen skedde under en timme på förmiddagen i ett av 

skolans klassrum. Skolbänkar och stolar var arrangerade så att alla elever kunde ha 

ögonkontakt när de skulle samtala om orden i texten. Innan uppgifterna påbörjades fick 

eleverna en genomgång av de tre momentens instruktioner både muntligt och skriftligt 

på en white-board samt förklarade för eleverna hur och varför lässtrategin skulle 

användas. Vid tillfället fick eleverna använda sig av lässtrategin och genomföra två 

moment för varje text.  Eleven fick först arbeta på egen hand i femton minuter. De fick 

då läsa text 1 och ringa in de ord de inte förstod i texten. Efter att ha genomfört det 

första momentet fick de alla tillsammans diskutera de ord de ringat in. Diskussionen 

grundades på interaktion. Då samtalet skulle ske utan min medverkan och strategin 

utföras endast elever emellan krävdes tydliga instruktioner.  För att samtalet skulle flyta 

på och inte avstanna efter att eleverna berättat om vilka ord de ringat in skrev jag på 

tavlan vilka ämnen som skulle tas upp. I samtalet skulle eleverna berätta vilka ord som 

ringats in, vad de trodde att orden betydde samt hjälpa varandra med att definiera ordens 

betydelse. För varje samtal fick eleverna en tidsgräns på tio minuter per text. 

 

Uppföljningen av ordförståelseundersökningen skedde hemma hos eleverna efter skoltid 

där de fick arbeta med texterna ensamma. Vid detta tillfälle fick eleverna återigen ringa 

in de ord de fortfarande var osäkra på och inte visste dess betydelse. Texter, pennor och 

muntliga instruktioner lämnades ut till eleverna en vecka efter att tillfälle 1 och 2 

utförts. Eleverna hade förberetts om detta vid mötet för den första undersökningen och 

de fick en dag på sig att utföra testet. Inlämningen av de två texterna skedde dagen efter 

och samtliga texter var inlämnade i tid. 

 

 

Icke-fackord eller kända ord 

 

Resultatet på huruvida det var icke-fackord eller kända ord som var svårast för 

andraspråkseleverna visade att det var icke-fackorden som dominerade i antalet. Antalet 

icke-fackord skiljde sig mellan elevernas första möte med texterna i jämförelsen med 

antalen vid uppföljningen.      
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Tabell 2 och 3 nedan visar resultatet för antalet ord som eleverna inte förstod i text 

nummer 1 respektive text nummer 2 samt efter uppföljning.                          

 

Vid det första mötet med texten var det i text 1 totalt 17 icke-fackord och i text 2 totalt 6 

icke-fackord. Vid uppföljningen var det i text 1 totalt 7 icke-fackord och i text 2 totalt 3 

icke- fackord.            
 

Tabell 2.  Sammanfattning: ordförståelse: antal icke- fackord vid första mötet och vid uppföljning i de båda 

texterna 

Ordförståelse Icke- fackord Icke- fackord uppföljning 

Text 1 17 7 

Text 2 6 3 

 

 

Antalet kända ord skiljde sig mellan elevernas första möte med texterna i jämförelse 

med antalen vid uppföljningen. Vid det första mötet med texterna var det i text 1 totalt 6 

kända ord och i text 2 totalt 2 kända ord, som var inringade. Vid uppföljningen var 

antalet kända ord i text 1 totalt 3 stycken och i text 2 totalt 0 stycken. 

    
Tabell 3. Sammanfattning: ordförståelse: antal kända ord vid första mötet och vid uppföljning i de båda 

texterna 

Ordförståelse Kända ord Kända ord uppföljning 

Text 1 6 3 

Text 2 2 0 

 

 

Gruppsamtal om svåra ord  
           
Resultatet gällande gruppsamtal om svåra ord visade att lässtrategin gruppsamtal om 

svåra ord är ett hjälpande verktyg för elevernas förståelse av texter. 

Vid elevernas första möte med texterna var antalet ord eleverna inte förstod i text 1 

totalt 23 ord och text 2 totalt 8 ord. Vid uppföljningen hade antalet minskat i båda 

texterna. I text 1 var det totalt 8 ord de inte förstod och i text 2 totalt 3 ord. 
 

Tabell 4. Sammanfattning: antal inringade ord per text 

       Text 1 Text 2 

Ordförståelse           23      8  

Uppföljning           8      3  
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Samtal om svåra ord i en blandad grupp med första- och andraspråkselever 

 

Undersökningen av hur samtal om svåra ord i en blandad grupp med första- och 

andraspråkelever visade ett positivt resultat. Studien visade tydligt att 

förstaspråkseleverna blev ett hjälpande verktyg för andraspråkselevernas förståelse av 

ord. 

 

Under diskussionen om orden utvecklades samtalet från att förstaspråkeleverna endast 

klargjorde ordens betydelse till att förklara när och hur orden användes. När 

andraspråkseleverna berättade de ord de inte förstod klev förstaspråkseleverna in och 

förklarade ordens betydelser samt hur och när orden användes. Även de tillfällen då 

andraspråkseleverna nämnde ord de var osäkra på samt vad de trodde att de betydde, 

klev förstaspråkseleverna in och klargjorde de korrekta betydelserna.  

 

 
Resultat av läsförståelse 

                                                           

Undersökningen skedde under en timme på eftermiddagen och eleverna fick ägna 20 

minuter åt respektive text. Då eleverna denna gång skulle arbeta ensamma fick de sitta 

separat vid varsin skolbänk. Muntlig information om tidsschema och instruktioner gavs 

för text 1 innan texten delades ut. När texterna väl delats ut gick jag igenom varje fråga 

och uppmärksammade eleverna på att de frågor som skulle ställas var Tänk efter och 

leta frågor. Reichenberg (2008) berättar att dessa typer av frågor kräver att eleven letar 

efter svaren på frågorna på olika ställen i texten och på så sätt främjar den aktiva 

läsningen. 

 
Resultat av andraspråkelevers läsförståelse  

                                   
Undersökningen av andraspråkelevernas läsförståelse visade att en elevs läsförståelse 

skiljde med de tre andra eleverna. Den elev som bott i Sverige i minst antal år låg på ett 

högre steg i läsförståelsen i jämförelse med de andra informanterna.  

I tabellen nedan visas resultatet på andraspråkelevernas läsförståelse. Av de fyra 

andraspråkseleverna låg elev 1, som hade bott minst antal år i Sverige, på steg 2 i sin 

läsförståelse medan de tre övriga eleverna låg på steg 1.  

Tabell 5. Sammanfattning: steg per text per elev samt respektive elevs vistelsetid 

 Steg text 1 Steg text 2 Vistelsetid* 

Elev 1 Steg 1 Steg 2 3 år 

Elev 2 Steg 1 Steg 1 3.5 år 

Elev 3 Steg 1 Steg 1 4 år 

Elev 4 Steg 1 Steg 1 5.5 år 
*antalet år andraspråkseleverna har varit bosatta i Sverige 
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Ordförståelsens betydelse för läsförståelse 

 

Undersökningen av huruvida ordförståelsen har betydelse för andraspråkelevernas 

förståelse av texter, visade att ordförståelsen inte har någon betydelse. Det totala antalet 

inringade ord respektive elev hade ringat in vid deras första möte med texterna, 

jämfördes med steg respektive elev låg på i sin läsförståelse i de två texterna. I tabellen 

kan du se att elev 1 hade totalt åtta stycken inringade ord och låg ett steg högre i sin 

läsförståelse än de tre övriga eleverna. 

 
Tabell 6. Sammanfattning: steg per text per elev samt respektive elevs vistelsetid 

 Antal ord* Steg text 1 Steg text 2 

Elev 1 8 Steg 1 Steg 2 

Elev 2 12 Steg 1 Steg 1 

Elev 3 5 Steg 1 Steg 1 

Elev 4 6 Steg 1 Steg 1 
*Det totala antalet ord respektive elev hade ringat in vid deras första möte med texterna.  

 

Vistelsetid 
 

Undersökningen huruvida antalet år bosatt i Sverige hade betydelse för 

andraspråkelevers läsförståelse visade att antalet år inte har någon betydelse för 

andraspråkelevernas vistelsetid.  

När en jämförelse gjordes mellan vilket steg andraspråkseleverna låg på i sin 

läsförståelse och hur lång respektives vistelsetid var, visade resultatet att antalet år inte 

har någon betydelse. Den andraspråkselev som hade bott i minst antal år i Sverige låg 

på ett högre steg i sin läsförståelse än de andra tre eleverna.  

Tabell 7. Sammanfattning: vistelsetid och läsförståelse 

 Vistelsetid* Läsförståelse**  

Elev 1 3 år 2  

Elev 2 3.5 år 1  

Elev 3 4 år 1  

Elev 4 5.5 år 1  

    

*antalet år eleverna har varit bosatta i Sverige **resultatet av läsförståelse  
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Diskussion  
 

Denna studies övergripande syfte var att undersöka fyra stycken andraspråkelevers 

ordförståelse samt vistelsetidens inverkan på läsförståelse. Studien bidrog med enhetliga 

svar på samtliga av studiens fem frågeställningar. Efter att de två delundersökningarnas 

resultat analyserats och sammanfattats visade utvärderingen både förväntade och 

överraskande resultat.  

 

Icke-fackord vs Kända ord 

 

Det resultatet som visade att det var icke-fackorden som var svårast för 

andraspråkseleverna kan ses överensstämma med tidigare forskning. I både 

ordförståelseundersökningen och på uppföljningen av den så var det icke-fackorden som 

dominerade i antalet.  

 

När undersökningens resultat jämförs med det tidigare resultat som visades i det norska 

projektet Læreboksspråk (Golden & Hvenekilde: 1983) ses en tydlig överensstämmelse. 

Liksom projektets slutsats var det icke-fackorden som dominerade i antalet av 

svårförståeliga ord. En bidragande faktor till detta diskuteras av forskare som bristen på 

användning av orden i det vardagliga muntliga språket. Både projektets forskare Golden 

och Hvenskilde (1983) samt forskarna Lindberg & Johansson-Kokkinakis (2007) menar 

att icke-fackorden inte alltid förkommer i det vardagliga språket men däremot ofta i 

skolans läromedelstexter. Då icke-fackorden inte alltid används i det dagliga och 

allmänna språket blir de heller inte använda i naturliga och igenkännande sammanhang. 

När eleverna då möter orden i läromedelstexterna får de problem med att få en djupare 

förståelse för ordens innebörd. När då dessa ord i allmänhet ses som vardagliga och 

vanliga ord lägger lärarna sällan tid på att uppmärksamma och förklara dessa typer av 

ord. 

 

  

Gruppsamtal om svåra ord 

 

Under textsamtalen kunde lässtrategin ses som en lyckad strategi när en jämförelse 

gjordes med det antal ord eleverna ringat in vid ordförståelseundersökningen och 

därefter vid uppföljningen av studien. När en jämförelse gjordes med antalet ord som 

ringades in vid de två olika delundersökningarna visades en minskning på totalt 18 

stycken ord. När det gällde att klargöra ordens betydelse definierades varje inringat ord 

tack vare ett muntligt samarbete elever emellan. 

 

Studiens resultat kan ses överensstämma med det Bruce (2013) diskuterar gällande hur 

skolan kan hjälpa elever som har svag i läsförståelse. Hon menar att fokus bör läggas på 

att eleverna ska få arbeta tillsammans. Eleverna ska erbjudas möjligheten att få dela 

erfarenheter, lyssna, visa och kommunicera med varandra. Får och vågar eleverna tänka 

högt tillsammans i mindre grupper så får de även möjligheten att dela sina kunskaper 

med varandra. Detta kan sammankopplas med det Reichenberg & Lundberg (2011) 
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diskuterar gällande läs- och ordförståelse. Enligt författarna finns det ett nära samband 

mellan de två och om eleverna får diskutera det de har läst så utökas även deras 

ordförråd. Finns det ett ord en elev inte förstår i texten kan ordets tas upp i textsamtalet 

och eleverna kan tillsammans komma fram till ordets betydelse. När ordets betydelse 

har definierats och eleven vet hur och när ordet kan användas så får eleven en djupare 

förståelse av vad texten handlar om.  

  

 

Gruppsamtal om svåra ord mellan första- och andraspråkselever  

 

Undersökningen om hur samtal om svåra ord ser ut i en blandad grupp med första- och 

andraspråkelever visade ett positivt resultat. Studien visade tydligt att 

förstaspråkseleverna blev ett hjälpande verktyg för andraspråkselevernas förståelse av 

ord. 

 

Under diskussionen om orden utvecklades samtalet från att förstaspråkeleverna endast 

klargjorde ordens betydelse till att förklara när och hur orden användes. När 

andraspråkseleverna berättade de ord de inte förstod klev förstaspråkseleverna in och 

förklarade ordens betydelser samt hur och när orden användes. Även de tillfällen då 

andraspråkseleverna nämnde ord de var osäkra på samt vad de trodde att de betydde, 

klev förstaspråkseleverna in och klargjorde de korrekta betydelserna. Denna typ av 

samspel kan jämföras med Abrahamssons (2009) hänvisning till hur interaktionen 

elever emellan kan ändras och anpassas efter olika typer av scenarion. Vid samtalens 

början bestod samtalen av att när en andraspråkselev berättade om det ord som ringats 

in förklarade förstaspråkseleverna endast ordets definition. När andraspråkseleverna 

började ställa följdfrågor om dessa ord förändrade förstaspråkseleverna sitt sätt att 

förklara. Samtalet utvecklades från att förstaspråkseleverna endast berättade ordens 

definition till att även förklara hur och när orden användes. Denna typ av samspel kan 

även kopplas till metaforen scaffolding vilket på svenska kan översättas till stöttning. 

Scaffolding härstammar från begreppet mediering vilket i Linderberg bok (2013) 

förklaras som en nybörjar-expertinteraktion. Den vanligaste formen av stöttning sker i 

form av att läraren är stödjaren men Van Lier (1996) förklarar att stöttningen även kan 

ske mellan elever som är erfarna och mindre kunniga elever. Metaforen utgår från att 

den mer kunniga i samspelet på olika sätt stödjer och hjälper den andra personen på 

varierande sätt. Förstaspråkseleverna anpassade även sina sätt att förklara orden genom 

att formulera om orden vilket av Long kallas för modifierad interaktion. När infödda 

eller mer kompetenta personer samtalar med inlärare och frågor uppstår kring 

exempelvis ett ords betydelse förändrar och anpassar personen sitt sätt att förklara till ett 

mer målspråksenligt för inläraren. När då den infödde formulerar om orden modifierar 

personen sitt språk efter den nivå inläraren ligger och då identifieras orden tack vare ett 

mer lättförståeligt språk. 
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Läsförståelse  
 

Delundersökningen av ordförståelsens betydelse för andraspråkelevers läsförståelse 

visade att ordförståelsen inte har någon betydelse för andraspråkelevernas läsförståelse.  

 

Elev 1 var den elev som låg på ett högre steg än sina kamrater. Elev 3 och 4 hade ringat 

in färre ord än elev 1 vilket visade att ordförståelsen inte har någon betydelse för 

läsförståelsen.  

 

En orsak till det oväntade resultatet kan vara det faktum att antalet år 

andraspråkseleverna bott i Sverige endast skiljde med några år. Elbro (2004) diskuterar i 

sin bok sambandet mellan tidigt ordförråd och senare läsutveckling. En förutsättning för 

att eleven ska utveckla sin läsning är att ha ett rikt ordförråd i tidig ålder. När man 

jämför yngre elevers läsfärdigheter kan cirka 20 % av dem förklaras med hur pass aktivt 

deras ordförråd var innan skolstarten. Vid 3 års ålder kan ett sammanhang ses mellan 

barnets ordförråd och hur lätt barnet senare kommer att lära sig att läsa. När barnet är 

fem år visas ordförrådet som den bästa indikatorn för hur barnets läsutveckling kommer 

att te sig vid den tidiga läsutvecklingen. Ju större och bättre kvalitet elevens ordförråd är 

innan skolstart desto lättare kommer elevens läsning att utvecklas vid senare år. Då 

samtliga av andraspråkselevernas skolstart skedde i deras hemland och inte i Sverige var 

det ingen av dem som heller hade ett rikt ordförråd inom det svenska språket förrän 

efter skolstarten. Detta förtydligas i Christina Wiklunds artikel (2012) gällande 

ordförrådets inverkan på en elevs framgång i skolan. I artikeln hänvisar hon till Cain 

(2010) som menar att bristen på ett tillräckligt ordförråd är ett hinder för en persons 

utveckling inom de språkliga och skriftspråkliga delarna i undervisningen. Vidare 

hänvisar Wiklund (2012) till Hart & Risley (2003) som vidareutvecklar detta genom att 

visa hur ett av dessa hinder är tillväxten av ordförrådet. Ett rikt ordförråd i tidig ålder 

gör att ordförrådet lättare och snabbare expanderar ju äldre personen blir. I jämförelse 

med detta kan de personer som i tidig ålder brustit inom området riskera att senare halka 

efter i sin utveckling. Desto rikare ordförråd eleven hade vid tidig ålder desto lättare får 

hen att utöka sitt ordförråd ju äldre hen blir.  

 

En bidragande faktor till det oväntade resultatet kan vara den bedömningsmodell som 

användes för läsförståelseundersökningen. Bedömningsmodellen var väldigt grov och 

hade den fångat mer detaljerade skillnader hade bedömningen av elevernas läsförståelse 

möjligtvis visat ett annat resultat.   

 

 

Vistelsetidens betydelse för andraspråkelevers läsförståelse 

 

Den undersökningen som gjordes om huruvida antalet år andraspråkseleverna varit 

bosatta i Sverige hade betydelse för deras läsförståelse visade att vistelsetiden inte har 

någon betydelse. 

 

När andraspråkelevernas resultat analyserades visade studien att vistelsetiden inte har 

någon betydelse. Detta resultat motsäger bland annat en rapport utfärdat av Skolverket. I 
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ett särtryck av rapport 227, baserat på den huvudsakliga rapporten, sammanfattade 

Skolverket resultaten från den PISA undersökning som gjordes år 2000 gällande 

läsförståelse hos elever med utländsk bakgrund. Den del av resultatet som fokuserade på 

sambandet mellan antalet år bosatt i Sverige och läsförståelse visade att ju yngre 

eleverna var när de anlände till sitt nya hemland desto bättre presterade eleverna i 

läsförståelsen. De elever som var mellan 11-14 års visade sämre resultat i jämförelse 

med de som anlänt till Sverige i tidigare åldrar. En viktig faktor som dock skiljer sig 

mellan min studie och Skolverkets rapport är informanternas ålder när de kom till 

Sverige. Skolverkets undersökning baserades på sambandet mellan vistelsetid och 

läsförståelse inom tre större ålderskategorier; 0-5 år, 6-10 år och 11-15 år. I denna 

undersökning var den största skillnaden i antalet år av vistelsetid endast 2.5 år. Elev 1 

var 11 år gammal när han kom till Sverige i jämförelse med elev 4 som var 8,5 år 

gammal. Medan Skolverket hade samlat ihop antalet år till större kategorier skiljde sig 

mitt urval med endast några år. En viktig faktor i min studie som därför bör tas med i 

beaktande är det faktum att elevernas vistelsetid i Sverige endast skiljde med några år.  

Med detta lär det även tas i beaktande att storleken på min studies urval var litet. Hade 

studien haft en större storlek gällande antalet informanter hade andraspråkelevernas 

vistelsetid möjligtvis kunnat skilja sig med flera år. 
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Bilagor 
 
 

Skolverkets bedömningsmodell 
 

 

Lärarmatris: Läsarorienterad läsförståelse (LL) 

 

Läsarorienterad läsförståelse:  

• Läsarens förhållande till texten: 

- Vad eleven fastnar för och lägger märke till i texten 

• Läsarens rörelser i texten 

- Hur eleven tänker om textens innehåll:  

                           Vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska hända sedan.  

                           Vad som ligger bakom och utanför texten 

 

 

 
 Förnivå Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Läsarens förhållande till 
texten 

 
Hur eleven engagerar och rör 

sig i texten 

 Är inne i texten 
och rör sig något 

i textens 
föreställningsvärl

d eller 
tankevärld. 

Rör sig lätt och 
ledigt i textens 

föreställningsvärl
d eller 

tankevärld, dvs. 
är inne i texten, 

stundtals 
uppslukad. 

 
Visar på empati 

och engagemang 
genom språkliga 
eller kroppsliga 

uttryck. 

Ser på världen 
och sig själv i 

skenet av texten. 
Får insikter från 

textens 
föreställningsvärl

d eller 
tankevärld. 

Distanserar sig 
från textens 

föreställningsvärl
d eller tankevärld 
och granskar den 

kritiskt. 
 
 

Analyserar, tolkar 
och värderar. 

Vad eleven fastnar för och 
lägger märke till 

 Är inriktad på 
handlingen, 

enkla 
tankegångar eller 

faktauppgifter i 
texten. 

 
 

Visualiserar den 
konkreta 

handlingen. 
Intresserar sig för 

enkla 
tankegångar eller 

faktauppgifter i 
texten. 

Accepterar och 
fyller i mindre 
komplicerade 

tomrum i texten. 
 
 
 

 
Visualiserar inte 
bara händelser 

utan också 
personer, miljöer. 

Intresserar sig 
inte bara för 

enkla 
tankegångar eller 

faktauppgifter, 
utan också för 
idéer i texten. 

Accepterar och 
fyller i ganska 
komplicerade 

tomrum i texten. 

 
 
 

 
Visualiserar 

personer och 
miljö och 

intresserar sig för 
idéer även utifrån 

mer abstrakta 
textavsnitt. 

 
 
 
 

Låter sina bilder 
förändras under 
läsningens gång. 

Inser att 
visualiseringen 

Accepterar och 
fyller i 

komplicerade 
tomrum i texten. 

 
 
 

 
Låter olika 
textavsnitt, 

konkreta och 
abstrakta, 

samverka under 
visualiseringen. 

 
 
 
 
 
 
 

Inser att 
visualiseringen 

främjar 



32 
 

  

främjar 
förståelsen. 

 

Omprövar sina 

egna och 
föreställer sig 

andras 
värderingar, 

övertygelser och 
känslor. 

 
 
 
 
 

Gör jämförelser 
och ser likheter 
och skillnader 
mellan texten 

och sitt eget liv. 
 
 
 

Undersöker, 
begrundar och 

uttrycker 
reflexioner. 

förståelsen. 
 
 
 
 
 

Skapar en helhet 
av textens delar 
tillsammans med 

sina egna 
upplevelser, 
erfarenheter, 

idéer och 
värderingar. 

 
 
 

Förstår 
betydelsen av att 

också 
integrera egna 
upplevelser, 
erfarenheter, 

idéer och 
värderingar. 

Läsarens rörelser 
i texten 

 
Hur eleven tänker om textens 

innehåll:  
 

Vad som har hänt, 
hur det har varit förut och vad 

som ska hända sedan  
 

Vad som ligger bakom och 
utanför texten 

 

 Uttrycker enkla 
tankar om: 

• det som föregår 
textens handling 

och vad som 
skulle kunna 
hända sedan 

• det som ligger 
bakom textens 

idéer och 
värderingar samt 

vad det kan 
innebära. 

 
 
 
 

Uttrycker mer 
komplexa 

tankegångar 
om: 

• det som föregår 
textens handling 

och vad som 
skulle kunna 
hända sedan. 

• det som ligger 
bakom textens 

idéer och 
värderingar samt 

vad det kan 
innebära. 

Gör försök att 
bygga sina 

slutsatser på 
såväl tidigare 

kunskaper och 
erfarenheter som 

på given eller 
underförstådd 
information i 

texten. 

Bygger tydligt 
sina slutsatser på 

såväl tidigare 

kunskaper och 
erfarenheter som 

på given eller 
underförstådd 
information i 

texten. 

Hur eleven tänker på egna 
erfarenheter, livet, världen 

och samhället vid läsning av 
texten 

 Uttrycker enklare 
reflexioner. 

 
 
 
 
 

 
I samtal uttrycker 
eleven tankar om 
något som hon 

själv upplevt eller 
har kunskap om. 
Det är inte alltid 

tydligt hur det hör 
ihop med texten. 

Uttrycker något 
mer utbyggda 

reflexioner i form 
av enkla 

tankekedjor. 
 
 

 
Utifrån något i 

texten uttrycker 
eleven tankar om 

något liknande 
som hon själv 

upplevt eller har 
kunskap om. 

Eleven tar 
initiativ till att 
samtala om 

Uttrycker 
utbyggda och 

mer 
sammanhängand

e reflexioner. 
 

 
 

I samtal drar 
eleven paralleller 
till samhället och 

världen. 

Uttrycker 
utvecklade och 

mer 
sammansatta 
och komplexa 

reflexioner. 
 

 
Drar i samtal 

tydliga paralleller 
mellan egna 
erfarenheter, 
samhället och 
världen samt 
andra texter. 
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detta. 

Problematisering 
av texten 

 
Funderingar och frågor som 

texten väcker hos eleven 

 Uttrycker 
funderingar och 
ställer enkla och 
mycket konkreta 
frågor om texten, 

exempelvis 
frågor om 

handlingen, 
tankegångar eller 

faktauppgifter. 

  Uttryckerfunderin
gar och ställer 

mer 
komplicerade, 
kreativa och 

abstrakta frågor 
om texten, 
exempelvis 

frågor om textens 
tomrum. 

Värdering 
 

Vad eleven tycker om texten 
och hur eleven då resonerar 

 Värderar texten 
utan att bygga ut 
resonemanget. 

  Ger utifrån texten 
och egen 

erfarenhet en 
avancerad 

förklaring och 
motivering till sin 

värdering av 
texten. 

Läsarorienterad läsförståelse 
i sin helhet 

 Visar att eleven 
är på rätt väg i 

sin utveckling av 
läsförståelsen. 

 
Behöver tydligt 

stöd för att 
utveckla sitt 

förhållande till 
texten och för att 
röra sig i texten. 

 
Behöver tydligt 

stöd för att 
problematisera 

och föra 
värderande 

resonemang om 
texten. 

  Visar att eleven 
är på rätt väg i 

sin utveckling av 
läsförståelsen. 

 
Eleven har ett 

avancerat 
förhållande till 

texten och rör sig 
obesvärat i 

texten. 
 

Problematiserar 
och för 

avancerade 
värderande 

resonemang om 
texten. 
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Lärarmatris: Textorienterad läsförståelse (TL) 

 

Textorienterad läsförståelse: 

 

• Återberätta och sammanfatta: 

- Hur eleven återberättar och sammanfattar texten 

• Jämföra och relatera: 

- Hur eleven uttrycker sig om skillnader och likheter mellan 

personer, miljöer, handlingar, tankar, idéer och åsikter inom en text och mellan olika 

texter 

 

 

 
 Förnivå Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Återberätta och sammanfatta 
 

Hur eleven återberättar och 
sammanfattar texten 

 Återberättar eller 
sammanfattar 

texten med stöd 
från lärare eller 
andra elever. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Visar viss 
medvetenhet om  

händelsernas 
följd eller textens 
olika delar, samt 
om tidsaspekter 

och 
orsakssamband i 

texten. 

Återberättar eller 
sammanfattar 
texten relativt 
självständigt. 

 
 
 
 
 
 

 
 

    
Visar förståelse 

för hur 
händelserna eller 
delarna i texten 
hänger samman 

 
 
 

                     
 
 
 
Vidrör centrala 
händelser eller 
idéer i texten, 
samt 
tidsaspekter och 
orsakssamband. 

Återberättar eller 
sammanfattar 

texten 
självständigt och 

visar viss 
förståelse för 

vilka delar eller 
idéer som är 

centrala. 
 
 
 

 
Tydliggör hur 

händelserna eller 
idéerna och 

delarna i texten 
hänger samman. 

 
 

 
 
 

 
Pekar på viktiga 
tankar och teman 
i texten genom 
att ge exempel 
från texten. 

Återberättar eller 
sammanfattar 

texten 
självständigt, 

sammanhängand
e och levande, 
och relaterar på 
ett övertygande 
sätt till centrala 
delar eller idéer. 

 

 
 

Väljer ut 
relevanta delar 
och kopplar till 

centrala teman i 
texten. 

 
 
 

 
 

 
Resonerar om 

centrala tankar 
och teman i 

texten samt visar 
hur dessa tar sig 

uttryck och 
hänger 

samman på olika 
sätt. 

 
Sammanfattar 
och återskapar 
texten på ett 
lämpligt och 

kanske personligt 
sätt. 
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Jämföra och relatera 
 

Hur eleven uttrycker sig om 
skillnader och likheter mellan 
personer, miljöer, handlingar, 
tankar, idéer och åsikter inom 
en text och mellan olika texter. 

 Visar på enstaka 
skillnader och 
likheter inom 

texten. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Visar på enstaka 
skillnader och 
likheter mellan 

olika texter. 

Visar på flera 
skillnader och 
likheter inom 
texten eller 
mellan olika 

texter. 
 
 
 

 
 

 
Försöker att 
motivera och 
resonera, men 
kopplar inte 
direkt till texten.  

 
 

När eleven visar 
på skillnader och 
likheter försöker 
hon att motivera 

och resonera 
utifrån texten och 

dess tomrum. 

När eleven visar 
på skillnader och 

likheter, 
motiverar och 
resonerar hon 

utifrån texten och 
dess tomrum 

samt kopplar till 
egna 

erfarenheter och 
kunskaper. 

 

Hur eleven relaterar till 
sammanhang som rör texten 

 Gör enkla 
kopplingar 

exempelvis till 
textens historiska 

och kulturella 
sammanhang 
och textens 

medium. 

  För mer 
komplexa 

resonemang om 
exempelvis 
historiska, 

kulturella och 
sociala 

sammanhang 
som rör texten 

och dess 
medium. 

Struktur och språk i texten 
(för att kunna tala om dessa 
aspekter i texter som läses, 

kan matrisen för skriva 
aktualiseras) 

 Är beroende av 
enkla strukturer 
och ett enklare 

språk för att ta till 
sig texten. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Visar visst 
intresse för 
struktur och 
språk i texten. 

Ser enkla 
strukturer i 

texten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visar tydligt 
intresse för språk 

och struktur i 
texten. 

Ansats till att 
se mönster som 
gäller struktur 

och språk i 
texten, t.ex. 
disposition, 

stildrag, 
syntaktiska drag, 

uttryck, ord, 
tecken, layout. 

 
 
 

Ansats till att 
göra kopplingar 
mellan struktur, 
språk, innehåll 

och medium i sin 
tolkning av 

texten. 
 
 
 

Ser mönster i 
texten som gäller 

struktur och 
språk i texten, 

t.ex. disposition, 
stildrag, 

syntaktiska drag, 
uttryck, ord, 

tecken, layout. 
 
 

 
 
Gör relevanta 
kopplingar 
mellan struktur, 
språk, innehåll 
och medium i sin 
tolkning av 
texten. 
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Textorienterad läsförståelse i 
sin helhet 

 Visar att eleven 
är på rätt väg i 

sin utveckling av 
läsförståelsen. 

 
 

Eleven behöver 
tydligt stöd för att 
bli bättre på att 

återberätta, 
sammanfatta, 

göra jämförelser 
och förstå hur 
struktur, språk 
och innehåll 

hänger samman i 
texten. 

 
 

  Visar att eleven 
har kommit långt 
i sin utveckling 

av läsförståelsen. 
 

 
Eleven 

återberättar, 
sammanfattar 

och gör 
jämförelser på ett 

intressant 
och kreativt 

sätt. Eleven visar 
tydligt hur 

struktur, språk 
och innehåll 

hänger samman i 
texten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


