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Abstrakt 

Läsförståelse är en av de viktigaste kunskaperna elever behöver ha med sig i sin skolgång 

där de enligt läroplanen ska möta olika typer av texter, bland annat faktatexter. Utan 

förståelse för texten blir innehållet bara sidor med ord utan innebörd. För SvA-elever är 

detta speciellt påtagligt. För att förstå textens innehåll behöver eleven ha förkunskap om 

innehållet. För att utveckla SvA-elevers läsförståelse kan läraren arbeta med olika 

metoder för förkunskapsarbete. Denna studie undersöker förkunskapsarbetets betydelse 

för SvA-elevers läsförståelse av faktatext i åk 3. Den baseras på ett experiment med tre 

grupper SvA-elever om deras förkunskapsarbete och läsförståelse av faktatext. Studiens 

syfte är att studera utfallen av läsförståelse av faktatext dels utan förkunskapsarbete dels 

med förkunskapsarbete i bildstödsprogrammet Symwriter och med lärares synonymer, 

gester och omformuleringar. Efter experimentet har en intervju gjorts med SvA-läraren 

om hur hon arbetar med förkunskap för läsförståelse. Resultatet visar att förkunskaparbete 

ger eleverna ökad läsförståelse. Metoderna för förkunskapsarbete i experimentet visade 

på liknande resultat.  
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1 Inledning 

En av de viktigaste kunskaper en elev behöver ha med under sin skolgång är läsförståelse 

(Elbro, 2004:21; Skolverket, 2012:65). Tidigare forskning visar förkunskapens betydelse 

för utvecklad läsförståelse hos SvA-elever 1(Bråten, 2008:48; Lundberg, 2006:21). Med 

förkunskap menas de kunskaper som eleverna behöver för att skapa sig en inre bild, en 

inre referensram av tidigare kunskaper, av textens innehåll (Skolverket, 2012:67). En 

orsak till sämre läsförståelse kan vara bristande förkunskaper om det ämne texten handlar 

om (Bråten, 2008:64; Lundberg, 2006:10f; Persson, 2016:59).  

 

I läroplanen för svenska och svenska som andraspråk uttrycks att eleverna ska lära sig att 

läsa olika typer av texter, bland annat faktatexter. Det uttrycks även att eleverna ska ges 

förutsättning till att utveckla ”läsmetoder för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2011:222f). Även om eleverna 

kan läsa utan hinder på egen hand kan de behöva stöttning, speciellt i faktatexter där nya 

ord dyker upp som eleverna inte förstår (Bonnier, 2001:67f). Vid gemensam läsning läser 

läraren texten högt för eleverna som har texten tillhands och kan följa med i den. För 

SvA-eleverna som inte förstår alla orden på sitt andraspråk kan illustrationer i texten 

utgöra ett extra stöd (Bonnier, 2001:69f). Genom att läsa texten högt tillsammans med 

eleverna kan de uppmärksammas på ord de inte förstår och vars betydelse behöver 

förtydligas för eleverna. På så vis utökas elevernas ordförråd och förståelse för att senare 

komma till användning vid läsning av olika typer av texter, bland annat faktatexter (Ibid, 

2001:35ff).  

 

Det valda undersökningsområdet för studien är baserat på eget intresse.  Dels på grund av 

erfarenheter från VFU-perioder och år i verksamheten samt för att det är relevant för 

blivande samt verksamma lärare i undervisning av SvA-elever och 

läsförståelseundervisning i de tidiga skolåren. 

 

                                                 
1 Vidare i arbetet kommer svenska som andraspråk att benämnas som SvA eller SvA-undervisning och 
andraspråkselever att benämnas som SvA-elever. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka metoder för att skapa förkunskap om faktatexter, 

dels genom att pröva effekten av förkunskapsarbete för SvA-elever i åk 3, dels genom att 

ta del av vilka metoder en SvA-lärare säger sig använda i undervisningen av förkunskap.  

 

1.2 Frågeställningar 

Studien grundas på följande frågeställningar:  

• Hur påverkas SvA-elevers läsförståelse av faktatext med respektive utan 
förkunskapsarbete? 
 

• Hur säger sig SvA-läraren arbeta med förkunskap för att underlätta SvA-elevers 

läsförståelse av en faktatext?  

 

2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om läsförståelse, förkunskap och 

faktatext i skolan. Vidare presenteras forskning om förkunskap i andraspråk.  

 

2.1 Läsförståelse  

Forskare har sedan 1970-talet intresserat sig för förkunskapens betydelse för läsförståelse 

(Bråten, 2008:30). Definitioner av läsförståelse har varit omdiskuterade. En definition av 

läsförståelse är att den skapas genom att läsaren med hjälp av inre bilder skapar en mening 

av texten och därmed drar slutsatser. Det ställer krav på läsaren att aktivt ifrågasätta 

innehållet i texten (Bråten, 2008:47–49; Shanahan 2005:28). Förkunskapsarbete med en 

text kräver olika mycket ansträngning av olika läsare. Två individer tolkar därmed inte 

en läst text identiskt (Bråten, 2008:15).  

Det finns ett samband mellan ordförråd och läsförståelse på så vis att ”ett gott ordförråd 

är en förutsättning för god läsförståelse, samtidigt som mycket läsning är en viktig källa 

till ett gott ordförråd” (Duke & Pearson, 2002:208; Elbro, 2004:151; Lundberg 2006:20). 

Elever behöver kontinuerligt läsa för att möta nya ord och utöka sitt ordförråd. Det 

ordförrådet och förkunskapen om orden är en del för att nå en god läsförståelse.  

I en undersökning gjord av Nicholson på elever på high school-nivå, framkom det att 

eleverna hade svårt att förstå speciella ord som var förenade med faktatexten. Resultatet 
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från den undersökningen visade att lärarnas uppfattning av elevernas förkunskap och 

läsförståelse av faktatexterna skiljde sig mot vad eleverna faktiskt förstod. Lärarna antog 

att eleverna som läste skönlitterär litteratur och berättande texter med god läsförståelse 

även skulle uppnå liknande resultat i läsförståelse av faktatexter, något som visade sig 

vara felaktigt. Eleverna behövde undervisning i metoder och förkunskap om ord och 

innehåll förenat med faktatexter (Nicholson, 1985:1).  

2.2 Förkunskap för läsförståelse 

Metoderna för att träna förkunskapen i läsundervisning varierar beroende på elevernas 

behov. Läraren kan planera för lärarledd undervisning för eleverna som behöver få ord i 

texten förklarade för sig kontinuerligt under läsningens gång.  Även bildstöd kan 

användas för att eleverna ska få kunskap om en text (Westlund, 2009:75). Under en 

gemensam genomgång, ofta lärarledd, kan nyckelord i faktatexten plockas ut och 

förklaras närmare med hjälp av bildstöd och omformuleringar och på vis aktivera och 

utöka förkunskapen för texten (Lundberg, 2006:22ff).  

 

2.2.1 Förkunskap i läsundervisning 

I en undersökning gjord på sju- och åttaåringar fick elever med både god och sämre 

läsförståelse lika mycket undervisning om ett fiktivt objekt med påhittade egenskaper. 

När eleverna sedan läste en text om objektet och svarade på tillhörande frågor framkom 

det resultat som visade skillnader i elevernas läsförståelse. Resultatet visade att 

undervisningen om det fiktiva objektet utjämnade skillnaderna mellan eleverna med 

sämre respektive bättre läsförståelse. De elever som hade bättre läsförståelse innan 

läsning av texten om det fiktiva objektet visade tendenser till sämre läsförståelse av 

texten. Undervisningens fokus låg inte på att ge eleverna metoder för att använda sin 

förkunskap i läsningen. Författarnas slutsats sammanfattade att elevernas läsförståelse 

avspeglade undervisningen av förkunskapen för texten (Cain et al, 2001:852)  

 

Forskning har visat att undervisning av metoder i läsundervisning har en positiv effekt på 

elevernas läsförståelse till det bättre. Läsarens förståelse av en text påverkas av individens 

tidigare kunskaper. En skicklig lärare är medveten om och använder bland annat elevernas 

tidigare kunskaper för att undervisa eleverna i metoder för kunskap om texten och 

utveckling av läsförståelse (Westlund, 2009:51ff). De tidigare kunskaperna behöver inför 

läsning av till exempel faktatext uppmärksammas av läraren (Ibid, 2009:72). 
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2.2.2 Förkunskap i andraspråk 

För att SvA-elevernas förkunskaper ska kunna utvecklas behöver de delta i aktiviteter, 

både muntliga och skriftliga där liknande språk som i faktatext används. När sådana 

aktiviteter sker kontextualiseras texten, den sätts i ett sammanhang. Eleverna kan då med 

hjälp av SvA-läraren gå igenom språket i texten som en slags bearbetning genom att ord 

förklaras med hjälp av olika metoder som till exempel omformuleringar eller bilder 

(Schwartz, 2009:17). 

Forskning gjord med sju- till tioåringar har visat att elevers kunskaper om ord i en text 

behöver förstärkas med hjälp av olika metoder för ökad läsförståelse. Lärare använder i 

många fall enbart muntliga förklaringar till ord i texter. För att eleverna ska kunna få 

kunskap om ordens innebörd och därmed förkunskap om en texts innehåll behöver läraren 

samtidigt skriva orden så eleverna kan se dess stavning och på så sätt dels känna igen 

ordens stavning i texten men även ha en förkunskap om ordens betydelse när de läser 

själva (Ehri, 2007; Rosenthal, 2008). 

 

3 Teori – det sociokulturella perspektivet och 

genrepedagogiken 

För studien är Vygotskijs sociokulturella perspektiv om lärande aktuellt då det innebär 

att vi kan lära i den sociala kontexten, genom interaktion med andra individer. Studiens 

sociala kontext utgörs i studien av en klassrumskontext med interaktion mellan lärare och 

eleverna (Kaya, 2016:34). Undervisning ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att 

eleverna deltar i aktiviteter där de tar efter och observerar läraren. I samband med att 

eleverna möter ny kunskap i texten ger läraren förklaringar och instruktioner om hur 

eleverna kan ta till sig kunskapen, det sker en interaktion om lärande. 

 

I Vygotskijs teori omtalas en så kallad utvecklingszon. Säljö förklarar Vygotskijs teori 

om utvecklingszonen som en individs förmåga att prestera med eller utan stöd från en 

lärare eller annan vuxen, även förklarad som ”en zon inom vilken den lärande är mottaglig 

för stöd och förklaringar från en mer kompetent person” (2014:120ff). Ett sådant stöd 
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skulle kunna vara att den vuxne förklarar ett större problem i mindre delar, exempelvis 

ord i en text med hjälp av bilder och omformuleringar i gemensamma genomgångar med 

eleverna.  

  

Människan har möjlighet att i interaktion med andra människor appropriera kunskap 

kontinuerligt. Vygotskij förklarar appropriering som ett övertagande av kunskap från de 

medmänniskor man interagerar med. I studiens fall innebär approprieringen det 

förkunskapsarbete läraren genomför i undervisningen för läsförståelse. 

Förkunskapsarbetet ger eleverna möjlighet att utveckla nya redskap för kunskap om 

textens innehåll. Eleverna kan på så vis bli mer självständiga och använda metoder för 

läsförståelse på egen hand (Säljö, 2014:119).  

 

Underordnat Vygotskijs teori om lärande genom interaktion kan cirkelmodellen, en 

modell för lärande användas för utveckling av elevernas förkunskaper. Cirkelmodellens 

syfte är att i fyra steg bearbeta en texts uppbyggnad och innehåll. Det första steget innebär 

att man bygger förkunskap om texten. Eleverna kan i detta steg ges kunskaper om hur en 

faktatexts struktur, innehåll och mening. För studien är första steget i modellen relevant 

då den syftar till att ge eleverna förkunskaper om en faktatext och ord i texten genom 

bland annat samtal, lärarledd undervisning och interaktion. Den interaktion som sker med 

arbetet av cirkelmodellen ger eleverna stöttning och vägledning inför arbetet med en text 

och dess struktur (Kaya, 2016:42)För att ta reda på elevernas tidigare förkunskap om 

exempelvis faktatexter kan läraren arbeta med cirkelmodellen i mindre grupper eller par 

för att ge eleverna möjlighet att komma till tals i diskussioner och genomgång av texten. 

Förkunskapen kan sedan stärkas ytterligare genom att förklara de ord som är betydande 

för att förstå texten. Detta kan ske med hjälp av bilder, filmer eller att läraren själv med 

omformuleringar förklarar orden för eleverna (Pettersson, 2017:10ff). Med Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv som teoretisk utgångspunkt för studiens experiment kan 

språket ses som redskap för att förmedla kunskap. För att lärarens kunskap ska 

synliggöras för eleverna behöver läraren förmedla den. Det kan förutom med 

omformuleringar ske genom bilder och gestikulering.  

 

De teorier som är till grund för studien kommer att återknytas till i den analys av resultat 

som följer längre fram i studien. Resultatet och analysen för studiens experiment och 
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intervju kommer att sättas i förhållande till teorin för att stärka och problematisera 

innehållet. 

 

4 Material 

Materialet för studien är en faktatext om djur. Med inspiration från faktatext om 

daggmask ( se figur 1) från hemsidan för läromedlet En läsande klass är den använda 

faktatexten i experimentet (se figur 2)  utformad och bearbetad. Bearbetningarna gjordes 

för att korta ner texten och för att kunna göra anpassade läsförståelsefrågor (se bilaga E) 

till innehållet.  

 

Figur 1: Faktatext om daggmask innan bearbetning (En läsande klass, 2018). 
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Figur 2: Faktatext om daggmask efter bearbetning. 

 

Genom att välja en faktatext gavs eleverna möjlighet att koppla texten till tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Strømsø, 2008:30). Detta är relevant för min studie då det i 

läroplanen beskrivs att eleverna bland annat ska ges förutsättningar för att utveckla sin 

förmåga att läsa faktatexter (Skolverket, 2011:222). 

 

5 Metod 

Studiens resultat är insamlat genom försök i klassrum med hjälp av experiment vars 

faktorer har ändrats med syfte att undersöka om experimentets utfall påverkas av 

förkunskapsarbete. Experimentet har genomförts i tre grupper med SvA-elever. Beroende 

på metod för förkunskapsarbete har experimentet i grupperna gett utfall som jämförts 

sinsemellan. I syfte att besvara hur SvA-läraren arbetar med förkunskapsarbete för 

läsförståelse har intervju använts som metod.   

 

5.1 Experiment – upplägg 
 
Under experimentet i alla tre grupperna var jag närvarande för att observera och anteckna 

iakttagelser om hur experimentet utfördes. De två utvalda och ovan nämnda metoderna 

för att jämföra förkunskapsarbete var bildkoppling med datorprogrammet Symwriter och 
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förklaring av orden med synonymer, omformuleringar och gester. Symwriter är ett 

bildstödsprogram på datorn där man skriver in ett ord och får en bild av det ordet 

betecknar som hamnar ovanför ordet. På så vis ser eleverna det skrivna ordet och 

tillhörande bild. Den första gruppen som genomförde experimentet blev en kontrollgrupp 

eftersom den inte arbetade med att bygga upp förkunskap om texten.  

 

Tre grupper på två elever vardera utförde läsförståelseuppgiften om faktatexten, vidare 

kallade grupp ett, två och tre. Grupp ett genomgick experimentet utan förkunskapsarbete 

och kan därför ses som en kontrollgrupp där ingen faktor förändrats som i arbetet i de 

andra två grupperna (Denscombe, 2009:79f). Grupp två fick genomgång av ord i texten i 

ett dokument på datorprogrammet Symwriter (se bilaga F). Valet av datorprogram gjordes 

efter egna erfarenheter av det samt att SvA-läraren använt det tidigare. Eleverna fick då 

stavning, bild och muntlig förklaring till vad orden betydde. Grupp tre fick genomgång 

av orden genom att SvA-läraren förklarade de med andra ord och förtydligande 

kroppsspråk för att förstärka intrycket av ordens betydelse. Ett lektionstillfälle á 40 min 

per grupp gavs för att genomföra experimentet och det genomfördes i undervisande SvA-

lärares arbetsrum för att minimera chanserna till att eleverna distraheras av annat. Alla 

SvA-eleverna fick samma faktatext om samma djur att utgå från. Till faktatexten fick 

eleverna frågor vars svar skulle bidra till dator om elevernas läsförståelse av texten. SvA-

läraren hämtade respektive elever som skulle medverka vid  ny omgång.  

 

Genom att läraren medierar metoder för förkunskap om textens innehåll ges eleverna 

möjlighet för ökad läsförståelse för att kunna svara på experimentets läsförståelsefrågor. 

Det betyder inte att de utvalda metoderna för studiens experiment ger bäst utfall för alla 

elevers läsförståelse. Elevernas tidigare kunskaper om textens innehåll tillsammans med 

lärarens metod behöver nödvändigtvis inte vara till fördel för eleverna när de på egen 

hand utnyttja de. Utfallet av läsförståelsen kan således antingen påverkas till det bättre 

eller sämre i relation till de kunskaper eleverna haft innan experimentet, beroende på hur 

väl metoden passar eleven i det självständiga arbetet med faktatexten (Ibid, 2014:120ff). 

 

5.2 Intervju – upplägg 
 
Efter genomfört experiment intervjuade jag SvA-läraren om vilka metoder hon använder 

i förkunskapsundervisning. Valet till att genomföra intervjun efter  experimentet berodde 

på att informanten då nyligen haft förkunskapsarbete och läsförståelseundervisning. 
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Informantens metoder för förkunskapsarbete och läsförståelseundervisning i det egna 

arbetet kunde tillföra relevant data i förhållande till studiens frågeställningar. Intervjun 

var semistrukturerad vilket innebär att den utgick från en intervjuguide (se bilaga C) men 

gav möjlighet till mer öppna följdfrågor och svar. För min studie passar den 

semistrukturerade intervjun på så vis att informanten har möjlighet att med egna ord 

förklara sina tankar och idéer (Denscombe, 2009:232ff).  

 

Platsen för intervju valdes till att vara informantens arbetsrum för att det skulle vara en 

naturlig miljö för hon. De inledande frågorna handlade om informantens tidigare 

erfarenheter och utbildning. Valet av inledande frågor gjordes för att informanten skulle 

känna sig bekväm och avslappnad.  

 
 

5.3 Urval 

Inför urvalet av elever till experimentet samt SvA-lärare till både experiment och intervju 

lämnades förfrågan till undervisande SvA-lärare på den skola jag arbetar. Eleverna som 

tillfrågades går i åk 3 och har alla SvA-undervisning hos den senare utvalde SvA-läraren 

och går på samma skola. Valet av elever för experimentet grundades på kriterierna att de 

går i åk 3 och har SvA-undervisning i läsförståelse. Valet av årskurs gjordes utifrån att 

eleverna sen tidigare var kända för mig och jag visste att de hade SvA-undervisning. För 

att det skulle vara uppfyllda kriterier förde jag samtal med elevernas klassföreståndare 

och undervisande SvA-lärare för att tillsammans välja ut de elever som kunde vara 

passande för experimentet. Antalet SvA-elever i åk 3 var sex stycken, vilket också var 

avgörande för hur många elever som kunde tillfrågas och som maximalt hade kunnat 

delta. 

 

Jag hade inför genomförandet bestämt mig för att studiens experiment skulle genomföras 

i tre grupper á två elever. Detta för att kunna använda en grupp som kontrollgrupp och 

resterande två för att jämföra utfallet av förkunskapsarbete med olika metoder. 

Samtyckesbrevet (se bilaga A) skickades hem till de sex utvalda elevernas 

vårdnadshavare. Samtliga elever fick samtycke till att medverka. Då majoriteten av 

eleverna är arabisktalande översattes samtyckesbrevet även till arabiska för att kunna nå 

de vårdnadshavare som inte har några eller begränsade kunskaper i svenska.  
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Valet av informant till intervju grundade sig på kriteriet att det skulle vara en 

undervisande SvA-lärare, gärna den som undervisar de medverkande eleverna. Som 

tidigare nämnt nämnde jag min förfrågan muntligt första gången hos SvA-läraren på 

skolan, varpå hon svarade att hon var intresserad. Jag lämnade därefter ett 

informationsbrev till henne där jag förklarade syftet med min studie, informerade om 

intervjuns syfte samt etiska punkter som tas till hänsyn i insamling och bearbetning av 

den insamlade datan samt informantens personuppgifter (se bilaga B). Med motiveringen 

att det endast fanns en SvA-lärare på skolan och en tidspressad ram för genomförande 

blev antalet informanter begränsade till en. 

 

 

5.4 Etik 

I studien utgick jag från de fyra forskningsetiska principerna formulerade av 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002):  

• Informationskravet, genom mitt informationsbrev informerade jag informanten 

om att deltagandet i studien är frivilligt och kan vid önskemål ångras. I mitt 

informationsbrev skrev jag även att jag hade för avsikt att spela in intervjun för 

att kunna transkribera och lyssna på den igen. 

• Samtyckeskravet, vilket för min studie innebar att informerade vårdnadshavarna 

till de elever som var utvalda att delta i experimentet. Jag informerade om att deras 

deltagande var frivilligt och att de när de vill kunde avbryta deltagandet.  

• Konfidentialitetskravet, innebar att jag försäkrade både vårdnadshavare, elever 

och informant till intervjun att deras personuppgifter och identiteter kommer att 

förbli hemliga.  

• Nyttjandekravet, försäkrar ovanstående deltagare att deras åsikter och deras 

erfarenheter enbart kommer att användas i forsknings- och utbildningssyfte.  

5.5 Genomförande 

Nedan presenteras hur de två delmomenten i studien genomfördes, experiment2 och 

intervju.  

 

                                                 
2 Deltagande SvA-eleverna kommer att nämnas under fiktiva namn som presenteras under avsnitt 6.1. 
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5.5.1 Genomförande av experiment  

 

Eleverna i grupp ett introducerades för faktatexten om daggmask och tillhörande frågor 

av läraren som hade lagt faktatexten och frågorna på bordet till varje elev. Därefter läste 

hon texten högt för eleverna innan de på egen hand skulle läsa igenom den noggrant och 

i eget tempo. Innan eleverna fick börja läsa faktatexten frågade SvA-läraren om de hade 

några frågor om instruktionerna. Eleverna började därefter att läsa faktatexten och svara 

på frågorna. När de hade läst färdigt texten skulle de läsa igenom frågorna, följa 

instruktionerna och svara på frågorna. När de hade svarat på frågorna bad hon dem att 

läsa faktatexten en gång till för att stryka under de ord de upplevde som svåra eller som 

de inte förstod.  

 

Eleverna i grupp två och tre tog del av förkunskapsarbete med faktatexten om daggmask 

genom varsin metod. Den ena med hjälp av bildstöd i Symwriter och den andra genom 

lärarens synonymer, omformuleringar och gester.  

 

Med grupp två genomfördes experimentet i SvA-lärarens arbetsrum, där faktatexter och 

frågor redan placerats ut. SvA-läraren hade inför arbetet med grupp 2 plockat fram sin 

arbetsdator, kopplad till en större tv-skärm. På skärmen öppnade SvA-läraren upp 

datorprogrammet Symwriter. Hon började med att berätta för eleverna att de skulle få läsa 

en faktatext och svara på frågor om den. SvA-läraren frågade eleverna om de kunde läsa 

vad som stod i rubriken. Den ena eleven svarade ”daggmask” och läraren svarade då med 

att fråga om vad en daggmask är. Eleverna tittade båda på rubriken innan de såg bilden 

på pappret och kunde besvara frågan med att peka på bilden. Läraren bekräftade det 

korrekta svaret och skrev in ordet på datorn som genererade en bild på en mask. Därefter 

läste läraren texten och lät eleverna plocka ut ord som behövde förklaras ytterligare. SvA-

läraren lät efter förkunskapsarbetet ord och bilder finnas kvar tillgängligt på skärmen. 

Under tiden eleverna fick läsa igenom faktatexten igen på egen hand och svara på 

frågorna. Båda eleverna bekräftade att de hade förstått genomgången och att de förstod 

de olika orden (se bilaga F) som läraren gått igenom innan de själva fick läsa texten. 

 

Grupp tre genomförde experimentet med förkunskapsarbete genom att SvA-läraren 

förklarade ord muntligt med andra ord och förstärkte intrycket med hjälp av 

kroppsspråket. De två eleverna placerades ut i SvA-lärarens arbetsrum och informerades 
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om vad experimentet innebar, genomläsning av faktatexten och besvarande av frågorna.  

SvA-läraren läste högt igenom faktatexten för eleverna och i likhet med arbetsgången 

med grupp två stannade de upp vid ord som behövde förklaras. Eleverna iakttog SvA-

läraren och frågade när de inte förstod något i faktatexten. Läraren frågade eleverna efter 

varje stycke i faktatexten om eleverna inte förstod något.  Därefter fick eleverna läsa 

faktatexten på egen hand och svara på frågorna.  

 

5.5.2 Genomförande intervju 

 
Intervjun med SvA-läraren genomfördes i hennes arbetsrum efter genomfört experiment. 

Intervjun spelades in med hjälp av telefon för att inte lägga tid på att anteckna alla svar 

utan få ut så mycket information som möjlig för studiens resultat. Som inledning på 

intervjun ställdes bakgrundsfrågorna ur den framtagna intervjuguiden. Informanten var 

vid tillfället avslappnad och kunde svara på alla frågor som ställdes. Efter 

bakgrundsfrågorna flöt intervjun på och varvat med frågor från intervjuguiden gav 

informanten svar som ledde in på följdfrågor och vidare diskussion om hennes svar.  

 

6 Resultat och analys 

Nedan presenteras resultat från det genomförda experimentet och efterföljande intervju 

gjord med SvA-läraren. Resultatet för respektive grupp från experimentet presenteras 

inledande med ett stapeldiagram över insamlat resultat. Resultatet av studiens experiment 

kommer att presenteras tillsammans med en efterföljande analys. De är presenterade i 

löpande text med koppling till tidigare forskning och teori. I kapitlet kommer de 

deltagande eleverna benämnas utifrån varje enskild grupp: 

1. Zara och Ali, genomförde experiment utan förkunskapsarbete. 

2. Fatima och Ahmad, genomförde experiment med förkunskapsarbete i 

datorprogrammet Symwriter. 

3. Tareq och Nora, genomförde experimentet med förkunskapsarbete genom 

lärarens synonymer, gester och omformuleringar. 
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6.1 Experiment 

 

Diagram 1: Stapeldiagram som visar utfallet av svaren i grupp ett.  

 

Resultatet i grupp ett visar att Zara hade svarat rätt på fyra av sex frågor. Även Ali hade 

svarat rätt på fyra av sex frågor. Eleverna svarade rätt frågan om varför daggmaskarna 

inte ser ljuset från ficklampan men svarade inkorrekt på frågan om vad daggmaskarna gör 

med löven genom att svara att ”de tar tag i löven med munnen som sitter i framdelen”. På 

frågan om var daggmaskarna finns på dagen svarade Zara rätt men Ali svarade att ”de 

finns i kvällen”. Däremot hade Zara svarat fel på frågan om var daggmasken lägger sina 

ägg med svaret ”de drar ner dom i sina gångar i jorden” medan Ali svarade rätt. I övrigt 

svarade eleverna rätt på frågan om hur lång daggmasken blir samt var i Sverige 

daggmasken finns.  

 

SvA-läraren hade i instruktionerna till experimentet bett eleverna att läsa texten en gång 

till efter att frågorna besvarats för att stryka under ord de inte hade förstått. Eftersom 

denna grupp inte fick något förkunskapsarbete ville hon se vilka ord eleverna inte förstått 

och kunna dra samband mellan det och elevernas resultat. SvA-läraren observerade vid 

inlämningen att ingen av eleverna hade strukit under några ord i faktatexten. Hon frågade 

om det inte var något ord i texten de inte förstod, varpå Zara svarade ”jag förstod allt, det 

var jättelätt”. Ali instämde och tyckte inte att det var några svårigheter att läsa faktatexten 

eller svara på frågorna. 

 läsförståelse 
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Resultatet av svaren kan visa vilka frågor de inte förstod, men det ger inte svar på om de 

svarade på grund av att frågan var dåligt formulerad eller på grund av att de inte hade 

förkunskap om orden i faktatexten eller frågorna. Eleverna kan tack vare metoden som 

användes inte ifrågasätta texten muntligt och få förklaring av läraren, det kan i sin tur ge 

avsaknad av inre bilder och därmed också leda till felaktiga tolkningar av texten (Bråten, 

2008:47-49; Shanahan, 2005:28).  Eftersom eleverna ansåg sig vara goda läsare och valde 

att inte stryka under några ord i faktatexten är det svårt att avgöra om det fanns ord i 

texten som ledde till att eleverna svarade fel på vissa frågor eller om det berodde på 

bristande förståelse för SvA-lärarens instruktioner. Inga understrukna ord kan också tyda 

på att eleverna har stressat och tagit på sig uppgiften med för stort självförtroende, vilket 

istället lett till att vissa frågor besvarats fel. Ett annat antagande kan vara att eleverna inte 

förstått frågorna till faktatexten.  

 

Kontrollgruppens resultat i förhållande till elevernas egna påstående om att det var lättläst 

inbjuder till reflektion över Vygotskijs utvecklingszon som av Säljö förklarats vara 

elevers förmåga att prestera även utan stöd av lärare (2014:120ff). För Zara och Alis del 

visar resultatet att det lärarledda stödet inte hade varit nödvändigt i mer än två frågor. 

Elevernas resultat på den gemensamt felbesvarade frågan visar att de antingen inte förstått 

frågan men inte kunnat ställa frågor om den som ett förkunskapsarbete hade gett möjlighet 

till (Pettersson, 2017:110ff). Däremot hade eleverna möjlighet till att uttrycka vilka ord i 

faktatexten som varit mindre lätta att förstå genom att stryka under respektive ord i texten 

vilket båda eleverna avstod från. En annan möjlighet är att eleverna haft för bråttom i 

läsningen av texten eller enbart tolkat att första meningens sista ord ”gör” och inledningen 

på nästa mening om att daggmasken ”tar tag i löv” som det korrekta svaret på frågan. En 

sådan tolkning kan kanske egentligen inte felbedömas då frågan innebar att svara på vad 

daggmasken faktiskt gör med löven och det svar eleverna gett egentligen är något 

daggmasken gör med löven.  Kanske hade frågans innebörd och svaret kunnat tydliggöras 

mer om eleverna fått förkunskapsarbete med hjälp av lärarens omformuleringar, 

synonymer eller gester (Lundberg, 2006:22ff). 

 

Eleverna som ingick i denna kontrollgrupp uppfattades som tävlingsinriktade och 

uppträdde som att de hade som mål att bli klara så snart som möjligt och gärna före 

gruppkamraten. Kanske har elevernas inställning påverkat deras läsförståelse och de svar 

som lämnades in då texten och frågorna vid ett sådant scenario inte kontrolleras av 
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eleverna. För att eventuellt kunna motbevisa påståendet hade eleverna behövt genomföra 

experimentet enskilt utan vetskap om att en annan elev läser samma text och svarar på 

samma frågor under tiden.  

 
 

 

 Diagram 2: Stapeldiagram som visar utfallet av förkunskapsarbetet i grupp två. 

Resultatet i denna grupp visar att Ahmad hade rätt på fem av sex frågor. Fatima hade rätt 

på fyra av sex rätt. Båda eleverna hade svarat fel på sista frågan om var i Sverige 

daggmasken finns och istället svarat att det finns många olika maskar i Sverige. Det var 

Fatimas enda felbesvarade fråga medan Ahmad även svarat fel på frågan om vad 

daggmaskarna gör med löven. Eleverna har båda svarat rätt på frågan om varför 

daggmaskarna inte kan se ljuset från ficklampan, var daggmasken finns på dagen, hur 

lång daggmasken blir samt var den lägger sina ägg. 

 

Förkunskapsarbetet med Symwriter som bildstöd gav eleverna möjlighet att koppla bild 

med ord och därmed få kunskap om ordens innebörd i texten. Läraren använde i denna 

metod datorprogrammet för att återge ordens betydelse i bilder för eleverna samtidigt som 

ordens stavning också synliggjordes. Ett sådant bildstöd kan aktivera elevernas 

förkunskaper om ord i texten (Westlund, 2009:75). I studien förutsatte det att eleverna 

aktivt ställde frågor och stannade upp för att delge SvA-läraren vilka ord de inte förstod 

eller behövde få förklarade, något denna metod för förkunskapsarbete gav möjlighet till 

(Lundberg, 2006:22ff). 
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Förkunskapsarbetet med metoden Symwriter gav SvA-läraren möjlighet att arbeta med 

elevernas förkunskaper om faktatextens innehåll med instruktioner och genomgång som 

är i enlighet cirkelmodellens första steg med förhoppning om att eleverna tar till sig 

metoden för den egna läsningen (Kaya, 2016:42; Säljö, 2014:119). Valen av ord som 

förklarades närmare kan ha haft inverkan på elevernas läsförståelse och lett till korrekta 

och felaktiga svar. Ett sådant exempel är sista frågan där ingen av eleverna i denna grupp 

svarade rätt. Det torde bero på att eleverna inte har några tidigare kunskaper om 

daggmasken och vart i naturen eller landet den finns och kanske inte heller sett en 

daggmask förrän de kommit till Sverige och sett att den finns utomhus.  

 

Figur 3, bild på Symwriterdokumentet använt i förkunskapsarbetet. 

I Symwriterdokumentet i figuren ovan går det att avläsa att eleverna inför sista frågan 

valt att be läraren skriva in de olika miljöerna som stod beskrivna i texten om 

daggmaskens förekomst, alltså lövskog, gräsmark och barrskog. Bilderna som då kommit 

upp som stöd för dessa ord kan eleverna tolkat som det rätta svaret då bilderna visar 

utomhusmiljöer och det är där de har sett maskar förut. Hade eleverna inte fått 

förkunskapsarbete med denna metod utan kanske med exempelvis omformuleringar som 
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i grupp tre, hade eleverna enbart fått en muntlig förklaring. Istället kunde de med hjälp 

av Symwriter få förstärkning av ordens betydelse genom bilderna som orden genererade 

och samtidigt se stavningen av orden (Ehri, 2007; Rosenthal, 2008). Eleverna i grupp två 

visade redan i genomgången av texten tendens till att koppla illustrationer till text då de 

tittade på illustrationen till faktatexten för att svara på SvA-lärarens fråga om vad en 

daggmask är. 

En intressant iakttagelse av resultatet är att eleverna i denna grupp inte har ansett sig 

behöva få fråga två om vad daggmasken gör med löven förklarad i bildstöd. En möjlig 

förklaring är att de i likhet med eleverna i grupp ett ansåg att de hade självförtroende nog 

att svara rätt på den frågan. Likt nämnt i tidigare analys kan frågan också tolkas som 

felaktigt uttryckt. Frågans formulering ger möjlighet till tolkning och två olika men 

korrekta svar. En översikt över resultateten i grupp ett och två visar att i förhållande till 

läsförståelse utan förkunskapsarbete hade Symwriters som metod för förkunskapsarbete 

för läsförståelse en marginell positiv inverkan. Kanske hade denna metod haft en inverkan 

på resultatet i grupp ett till det bättre och grupp två fått sämre resultat om de inte fått 

förkunskapsarbete med Symwriter.  

 

Diagram 3: Stapeldiagram som visar utfallet av förkunskapsarbete i grupp tre. 
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Grupp tre fick förkunskapsarbete med lärarens synonymer, gester och omformuleringar. 

Resultatet för gruppen visar att Tareq hade sex av sex rätt medan Nora hade tre av sex. 

Som svar på frågan om vad daggmaskarna gör med löven hade hon skrivit ”de äter upp 

löven”. På frågan om var daggmasken finns på dagen, svarade Nora som Ali i grupp ett, 

att ”den finns på kvällen”. Hon hade även svarat inkorrekt på frågan om var i Sverige 

daggmasken finns och istället svarat på vilken miljö den lever i. 

 

Elevernas resultat i grupp tre visar att lärarens omformuleringar och gester som metod 

hade olika inverkan på de två deltagande eleverna i gruppen. Läraren arbetade i enlighet 

med cirkelmodellens första steg genom att arbeta med elevernas förkunskap om ord i 

faktatexten med hjälp av bland annat omformuleringar och gester (Kaya, 2016:42; 

Pettersson, 2017:10ff). Av resultatet kan ett antagande göras om att lärarens synonymer, 

gester eller omformuleringar inte bidrog till förkunskap om hela texten. När eleverna läste 

på egen hand kan de ord läraren förklarade ha glömts bort. Ett annat antagande till varför 

eleverna svarat fel kan vara att orden inte uttalas som de stavas. Eleverna hör muntliga 

förklaringar men ska läsa den skrivna texten. Detta i återkoppling till att en del elever 

behöver få orden förklarade genom att läraren samtidigt som den muntliga förklaringen, 

stavar ordet och kanske även förstärker ytterligare med hjälp av bilder (Ehri, 2007, 

Rosenthal, 2008). 

 

Experimentets resultat kan tolkas som att SvA-läraren lyckades förklara orden i texten på 

ett bra och givande sätt som ledde till god läsförståelse hos eleverna. Elevernas 

förkunskaper om orden i texten kan ha stärkts stegvis genom att läraren först förklarade 

orden med synonymer, därefter genom att omformulera ordet i sitt sammanhang för att 

tillslut förstärka ytterligare genom att använda sig av sitt kroppsspråk. Bristen på bildstöd 

kan ha varit en orsak till att en av eleverna i gruppen svarade fel på den sista frågan. Då 

SvA-eleverna i gruppen har ett ordförråd som är under utveckling kan även 

omformuleringar av ord som lövskog, gräsmark och barrskog ha varit för abstrakta och 

svårförstådda för eleverna, vilket lett till ett felaktigt svar på sista frågan.  

 

I en jämförelse med de övriga grupperna går det att utläsa att förkunskapsarbete med 

SvA-lärarens omformuleringar, synonymer och gester gav lika antal rätt som 

förkunskapsarbete med Symwriter. Dock skiljer det sig tydligt mellan eleverna i grupp 

tre då Tareq fick alla rätt men inte Nora. Hur resultatet kan skilja sig så pass eleverna 
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emellan kan bero på att metoden för denna grupp passade Tareq bättre. För Nora hade 

kanske Symwriter kunnat förtydliga och stärka förkunskapen inför läsning av texten men 

resultaten visar att olika läsare behöver anstränga sig olika mycket beroende på metod för 

förkunskap (Bråten, 2008:15). De grupper som genomfört förkunskapsarbete med ur ett 

sociokulturellt perspektiv och en interaktion med SvA-läraren har presterat bättre om än 

med liten marginal (Kaya, 2016:34).  

 
6.2 Intervju 
I nedan presenterat resultat från intervju med SvA-läraren Maria. Resultatet följs av en 

analys av insamlat resultat i förhållande till tidigare forskning, teori och resultatet av 

experimentet.  

 

I sin läsförståelseundervisning utgår Maria inte från något läromedel, då hon vill kunna 

styra och anpassa undervisningen och undervisningsmaterialet efter gruppernas 

kunskaper och de enskilda elevernas nivåer. Hon väljer istället att använda sig av olika 

material beroende på syfte och undervisningsgrupp.  

 

Bilder, ja precis. Det är ett sätt för mig att arbeta med förkunskap. Eeh och 

sen är det ju att man hela tiden förklarar. Mycket förklarande, förklarar på 

svenska eller på arabiska NÄR jag har tillgång till språkstöd. Bilderna blir 

ett stöd för att stärka elevernas förståelse för objekten. 

 

För att elevernas läsförståelse ska ges möjlighet att utvecklas och stimuleras har Maria i 

lektionssalen hängt upp bilder på så många saker som möjligt som exempelvis stol, bord, 

fönster, tavla och böcker. Bilderna kan hon förklara för eleverna själv eller med hjälp av 

ett arabisktalande språkstöd. 

 

Jag har, jag jobbar mycket med InPrint eeh som är ett datorprogram likt 

Symwriter jag använde i experimentet. Eeh jag använder mig av SvA-stöd 

eller arabiskt språkstöd, jag använder mycket bilder, använder kroppsspråk, 

förklarar olika begrepp innan undervisningen. 

 

Utöver att använda datorprogram har Maria tillgång till extra hjälp för de grupper med 

elever som har sämre läsförståelse. En del lektioner har hon tillgång till ett arabisktalande 
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språkstöd som ytterligare kan förklara ord för eleverna. Språkstödet, som hon även kallar 

SvA-stöd senare i intervjun, beskriver hon som en arabisktalande resurs som på förhand 

blivit informerad om lektionens upplägg eller under lektionens gång översätter och 

förklarar uppgifter eller lärarens genomgång för eleverna. Elevgrupperna i sin tur är 

indelade efter elevernas tidigare kunskaper i det svenska språket och metoderna för att 

träna förkunskaper i läsundervisningen varierar därför beroende på elevernas behov.  

SvA-eleverna delar hon in i flera olika grupper beroende på årskurs eller förkunskaper i 

det svenska språket. På så vis har hon bättre översikt över elevernas utveckling. Vilka ord 

som eleverna ska få förkunskapsundervisning i bestäms inte alltid på förhand då olika 

grupper behöver olika mycket arbete med förkunskapen.  Med vissa grupper kan orden 

väljas ut under tiden hon går igenom en text med eleverna.  

 

Eh, det märker jag när de ska svara på sina frågor. Har de inte förstått då 

vet dom inte riktigt vad dom ska svara. Jag kan då ställa fler frågor, jag kan 

gå in i texten och fråga ”vad betyder det?” och då märker jag om eleverna 

inte har förstått.  

Maria kontrollerar om eleverna har förstått den gemensamma genomgången eller texterna 

genom att ställa frågor om innehållet samt närmare förklara det som inte förståtts. 

Frågorna kan vara kontrollerande med svarsalternativen ja eller nej men även mer öppna 

frågor som ger eleverna möjlighet till att förklara och utveckla sina svar. På så vis kan 

hon få reda på om eleverna förstått texten eller om det behövs ytterligare genomgång och 

förklaring av den. 

Det finns många svåra begrepp i faktatexter. Ju mer man kan förbereda 

eleverna i läsförståelse desto bättre blir ju resultatet. 

Maria berättade att det förekommer många svåra ord för SvA-elever i faktatexter som 

kräver förkunskap och förklaring, med metoder anpassade för eleverna och orden som 

ska förklaras. Det menar hon underlättas mer när hon har tillgång till ett arabisktalande 

språkstöd som på modersmålet kan förklara orden för eleverna i de grupper som är lite 

svagare i läsförståelsen. Frågor om textens innehåll kan vara svåra för eleverna att besvara 

på svenska, något som begränsar eleverna när de ska resonera och kommunicera sin 

kunskap, både skriftligt och muntligt. 
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Tidigare forskning om sambandet mellan ordförråd och läsförståelse stöttar Marias 

tankegång om att stimulera elevernas nyfikenhet på ords betydelse med hjälp av bilder på 

olika saker i lektionssalen (Duke & Pearson, 2002:208; Elbro, 2004:151; Lundberg 

2006:20). Resultaten från experimentet pekar på förkunskapsarbete och förstärkning av 

ordförrådet inte hade någon större inverkan mer än något enstaka mer korrekt svar.  

Marias arbetssätt med att söka bekräftelse på att eleverna har förstått genomgången eller 

texten de läst har kopplingar till cirkelmodellen vars grundtanke överensstämmer med 

Marias mål att stärka elevernas förkunskaper för att ge utrymme för elevernas frågor och 

funderingar att förklaras (Pettersson, 2017:110ff). Marias genomgångar och instruktioner 

i samband med förkunskapsarbete för läsförståelse ger henne möjlighet att presentera 

textens innehåll och struktur för eleverna. Den kunskap hon genom interaktionen 

förmedlar till eleverna kan de med hjälp av metoderna för förkunskapsarbetet använda i 

den egna läsningen (Kaya, 2016:42; Säljö, 2014:119). 

 

Avsaknaden av läromedel i Marias läsförståelseundervisning gör att 

undervisningsmaterialet kan anpassas efter elevernas behov och kunskapsnivåer (Bråten, 

2008:47-49). För att ytterligare förstärka det material hon arbetar fram för sitt 

förkunskapsarbete för läsförståelse använder hon sig av exempelvis datorprogram som 

Symwriter. Det gör att Maria inte enbart förmedlar kunskapen muntligt till eleverna utan 

också kan med stavning och bilder förstärka ordens betydelse. Orden som skrivs upp kan 

stå kvar synliga på skärmen för eleverna att självständigt använda sig av (Ehri, 2007; 

Lundberg, 2006:22ff; Rosenthal, 2008). 

 

Maria har tillgång till både datorprogram för bildstöd, skärmar att visa programmen på, 

något som inte är självklart för alla lärare. Ett annat hjälpmedel Maria kan använda sig av 

och förbereda för att ge eleverna den stöttning de behöver i förkunskapsarbetet är ett 

arabisktalande språkstöd. På så vis kan hon uppmärksamma de tidigare kunskaperna hos 

eleverna även om de inte kan uttrycka det direkt på svenska. Vice versa kan Maria lära ut 

till eleverna i den sociala kontexter som uppstår i interaktionen mellan henne och 

eleverna, även på elevernas modersmål om orden på svenska inte räcker till för att skapa 

en förståelse hos eleverna (Kaya, 2016:34; Westlund, 2009:72).  
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7 Sammanfattning av resultat 
 

 
Diagram 4: Stapeldiagram som visar en sammanfattning över antalet rätt och fel per 
fråga från alla deltagande grupper. 
 
Experimentet med tre grupper SvA-elevers läsförståelse med hjälp av två olika metoder 

för arbete med förkunskapsarbete samt en kontrollgrupp utan förkunskapsarbete visar att 

endast två frågor blev rätt besvarade av samtliga sex elever. Som tidigare resonerat kan 

man i diagrammet avläsa att flera av eleverna inte svarade rätt på vad daggmaskarna gör 

med löven, kanske på grund av att frågan är möjlig att tolka på flera sätt eller inte 

självklart besvarad i texten.  

 

Orsakerna till varför de felaktiga svaren förekommit beror troligen på flera faktorer som 

exempelvis opassande metod för förkunskapsarbete, för svår text eller att eleverna haft 

för stort självförtroende i samband med läsning av faktatexten. Stapeldiagrammet visar 

dock att det är övervägande korrekta svar som angivits i elevernas läsförståelsefrågor.  

 

Grupp ett fick inget förkunskapsarbete inför läsning av faktatexten. De uppträdde under 

experimentet med självförtroende inför uppgiften och nästintill lite tävlingsinriktade. 

Eleverna fick möjligheten att stryka under ord de tyckte var svåra i texten men valde trots 

det att lämna in utan att stryka under några ord. De ansåg att texten var lätt och att de inte 

stötte på några svårigheter varken vid läsning eller arbete med läsförståelsefrågorna till 
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texten. Resultatet visade att eleverna i grupp ett var den grupp med flest antal felaktiga 

svar.  

 

Grupp två fick förkunskapsarbete med datorprogrammet Symwriter i samband med 

genomgång av texten tillsammans med läraren. Elevernas resultat visade att metoden för 

förkunskapsarbete var till stöd för eleverna när de läste texten. Jämfört med 

kontrollgruppen skiljde sig antalet felaktigt besvarade läsförståelsefrågor enbart med ett. 

En annan jämförelse av resultatet grupperna emellan visade att eleverna i grupp två båda 

hade svarat fel på sista frågan, något som kan tyda på att bilderna som framkom i 

Symwriter kan ha varit för abstrakta för eleverna att förstå då de alla visar träd som 

förekommer i skogar och eleverna trott att det är där daggmasken finns.  

 

Grupp tre fick förkunskapsarbete genom lärarens omformuleringar, synonymer och gester 

av orden som eleverna behövde få förklarade. Detta resulterade i att eleverna i gruppen 

hade lika många antal fel som grupp två. Resultatet visade att även denna metod för 

förkunskaparbete gav, om än med enbart ett färre felaktigt svar, en bättre läsförståelse.  

Däremot var skillnaden eleverna emellan i gruppen märkbar där en elev svarade på rätt 

alla frågor jämfört med gruppkamraten som svarade fel på hälften av frågorna. Det tyder 

på att den använda metoden för förkunskapsarbete övergripande ger ett bra resultat för 

läsförståelse men behöver således inte innebära att det är passande för alla elever.  

 

8 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och analysen i förhållande till tidigare forskning och 
teori.  
 
8.1 Resultatdiskussion experiment 
 

Den tidigare forskningen visar att förkunskapen har betydelse för utvecklad läsförståelse 

hos SvA-elever (Bråten, 2008:64; Lundberg, 2006:10f; Persson, 2016:59).  Resultatet av 

båda SvA-elevernas sammanlagda rätta svar i de tre gruppernas läsförståelse kan 

presenteras: 

 

1. Grupp 1:  8 rätt av 12 

2. Grupp 2: 9 rätt av 12  

3. Grupp 3: 9 rätt av 12 
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Antalet rätt visar ett jämnt resultat mellan grupperna trots olika metoder av 

förkunskapsarbete. För studiens resultat hade lärarledd läsning varit en intressant metod 

att använda med eleverna i grupp ett för att undersöka om deras resultat hade kunnat höjas 

ytterligare jämfört med när de inte fick något förkunskapsarbete. Kanske hade de felaktigt 

besvarade frågorna kunnat vara korrekt besvarade om eleverna fått förklaring till ord i 

texten (Westlund, 2009:244f). Elevernas höga självförtroende och inställning till sin egen 

läsförståelse kan ha varit bidragande till att de presterade likvärdigt med de två övriga 

grupperna som fick förkunskapsarbete. Samma höga självförtroende kan också varit 

orsak till att resultatet blev just 8 rätt av 12 och inte mer.  

 

Trots att det skiljer enbart ett rätt mellan kontrollgruppen och de två grupperna som fick 

förkunskapsarbete kan man säga att utfallen för denna studie visar att förkunskapsarbete 

gav ökad läsförståelse, om än med liten marginal. Lärarens byggde upp förkunskap om 

faktatexten och en del av orden i den med hjälp av gemensam genomgång med bland 

annat bilder, gester och omformuleringar (Kaya, 2016:42; Säljö, 2014:119). Eleverna fick 

förkunskapsarbete genom att läraren läste texten och eleverna avbröt vid behov för att få 

ord förklarade med hjälp av antingen Symwriter eller med lärarens omformuleringar, 

synonymer eller gester. Det innebar att eleverna inte behövde lägga energi på att läsa 

texten på egen hand från början utan istället lyssna till hur läraren läste texten, höra orden 

uttalas och tillsammans med det få en förklaring (Lundberg, 2006:22ff).  Ett antagande 

om läsförståelsens påverkan kan i grupperna med förkunskapsarbete vara att eleverna vid 

egen läsning från början hade behövt lägga energi på att försöka läsa rätt själva. 

Förkunskaperna och förståelsen för texten hade då kanske inte hunnit befästas inför 

arbetet med läsförståelsefrågorna.  

 

Att alla grupper där en eller båda eleverna hade ett felaktigt svar på fråga två om vad 

daggmasken gör med löven kan antingen bero på att läraren inte var tydlig nog i 

förkunskapsarbetet i grupp två och tre. En bristande instruktion eller genomgång gör att 

den utvecklingszon i Vygotskijs teori som Säljö förklarar är individers förmåga att 

prestera med stöd av läraren genom förklaring av ett större problem, i detta fall 

faktatexten, i mindre delar som i studiens exempel är enskilda ord (2014: 120ff). Det kan 

dock även ses som en möjlighet att frågorna var formulerade på ett sådant sätt som 

eleverna inte förstod. För att bekräfta ett sådant antagande hade en intervju av eleverna 
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behövt genomföras. Ett annat antagande är att orden i meningarna påverkade eleverna till 

att tro att det felaktiga svar de gav var korrekt. Som analyserat i resultatet för grupp ett är 

att ordens följd i meningarna efter varandra bjöd in till att svara med ett visst svar. Ett 

annat sätt att problematisera varför grupp två hade felaktiga svar på några av frågorna är 

att diskutera ifall bilderna till orden i Symwriter var otydliga för eleverna eller om de 

hade kunnat bytas ut mot andra bilder, hämtade från nätet eller i själva programmet. 

Eleverna i grupperna med förkunskapsarbete själva efter behov och tycke välja att stanna 

upp vid de ord de ansåg sig behöva få förklarade. Vilka ord som hade förklarats i ett 

förkunskapsarbete om SvA-läraren hade fått välja är svårt att säga utifrån studiens resultat 

men ett intressant perspektiv.  

 

Det går att utläsa en likhet mellan grupperna i felaktiga svar om vad daggmasken gör med 

löven och var i Sverige daggmasken finns. Trots att läraren i inledningen av experimentet 

haft genomgång av orden med eleverna kan det varit för abstrakt för eleverna att förstå 

men kan också bero på hur noga och vilka ord läraren tillsammans med eleverna ansågs 

behövde förklaras. Alla tre grupper hade en eller två elever som svarat fel på fråga två om 

vad daggmasken gör med löven. Detta kan bero på att förkunskapsarbetets metod inte var 

passande för just den eleven eller de eleverna eller var lärarens appropriering av kunskap 

och metoder inte optimala för just de deltagande eleverna och ledde därmed inte till 

användning av dom i elevernas självständiga arbete med läsförståelsen (Säljö, 2014:119). 

En annan förklaring kan vara att frågan var felaktigt formulerad eller kunde utvecklats på 

ett sådant sätt att den hade preciserat mer vad i texten som berördes. Faktatexten gav två 

möjliga svar, dels att daggmasken tar tag i löven med munnen som sitter i framdelen, dels 

att de drar ner löven i sina hål. Flera av eleverna hade svarat det förstnämnda, något som 

kan bero på att meningen innan avlutas med ”vad maskarna gör” och efterföljande mening 

innehåller ordet ”löv”.  

 

8.2 Resultatdiskussion intervju 
Med Maria som ensam informant för studiens intervju blir datan inte jämförbar med 

någon annan SvA-lärares arbetsmetoder för förkunskap och läsförståelse och därför går 

det inte heller att säga att Marias sätt att arbeta med förkunskap för läsförståelse är de 

sätt SvA-lärare generellt använder. Resultatet av intervjun pekar på att Marias val och 

anpassning av metod för förkunskapsarbete kan göras inför eller i samband med 

läsförståelseundervisningen. Hennes metod att kontrollera elevernas förståelse i 
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genomgångar av texter under tiden i undervisningen kan vara lämpligt i en grupp med 

SvA-elever som inte behöver någon utförlig och noggrann förklaring av hela texten. 

Däremot kan det för en grupp SvA-elever som är svagare i sina tidigare kunskaper och 

läsförståelse vara ett bra sätt att försäkra sig om att den använda metoden för 

förkunskapsarbete är passande. Det går att återkoppla till det sociokulturella 

perspektivets syn på undervisningen som aktiviteter i vilka eleverna deltar och anammar 

lärarens kunskaper, förklaringar och instruktioner och hur de kan ta till sig textens 

innehåll (Kaya, 2016:34). 

 
8.3 Metoddiskussion 
 
Det hade varit önskvärt att kunna genomföra experimentet med fler elever för att få ett 

mer signifikant resultat. Det skulle ge möjlighet till att kunna göra ett mer precist 

antagande om vilken metod för förkunskap som ger tydligast utfall. En annan önskvärd 

metod hade varit att låta alla deltagande elever undervisas utan- respektive med 

förkunskapsarbete för att se utfallet av effekten av förkunskapen hos varje enskild elev.  

 

Resultatet i studien pekar på att det förekommer skillnader i korrekta svar mellan de som 

fått förkunskapsarbete och de som inte fått. Det går inte att med säkerhet säga att det är 

ett generellt resultat som skulle visa sig om experimentet hade gjorts igen. Resultatet i 

grupp ett kan som tidigare nämnt ha berott på elevernas självförtroende som inte stämde 

överens med deras läsförståelse. Grupperna två och tre:s resultat kanske hade kunnat se 

annorlunda ut om de inte fått förkunskapsarbete eller om de fått det med en annan metod. 

En anledning till att flera av eleverna svarat fel på andra faktafrågan kan bero på frågans 

formulering. Ett sådant antagande kan inte bekräftas i denna studie då det inte fanns 

utrymme för att intervjua eleverna om hur de tänkt när det svarat på den, inte heller låta 

alla elever svara på frågan efter arbete med alla metoderna för förkunskapsarbete.   

 

Om studien hade genomförts på ett annat vis med andra metoder hade resultaten sannolikt 

sett annorlunda ut. Eleverna i experimentets kontrollgrupp gavs möjlighet att stryka under 

ord i texten de inte förstod efter att de hade svarat på frågorna. Ett intressant 

tillvägagångssätt för att få fram ytterligare resultat i skillnader och likheter i läsförståelse 

hade exempelvis varit att låta alla tre grupper ta del av varandras metoder. En 

förutsättning hade dock varit att man inför varje ny metod hade arbetat med ett nytt 

material eller ny text om ett annat djur.   
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Intervjun som gjordes med SvA-läraren i samband med studien kan tyckas vara 

otillräcklig då det enbart är en informant. En reflektion över detta är att intervju med flera 

informanter hade kunnat ge studien ett bredare resultat och eventuella metoder som skiljer 

sig från den intervjuade SvA-lärarens. Intervjun genomfördes i denna studien efter 

experimentet, något som kan ha lett till att Maria gav mer information och svar som 

annars inte hade kommit till uttryck om intervjun genomförts innan experimentet. Det är 

möjligt att Maria genom att intervjuas efter genomfört experiment, hade sitt eget 

arbetssätt mer nära tillhands efter att ha arbetat med liknande metoder i experimentet. En 

annan synvinkel på samma påstående är att det också kan ha varit till nackdel då Maria 

påverkats av metoderna som användes i experimentet i sina svar.  

 

Vid förfrågan om deltagande i intervjun tvekade inte Maria på att ställa upp. Valet av 

kompletterande intervju efter genomfört experiment med semistrukturerade öppna frågor 

gav möjlighet för informanten att utveckla sina svar och leda in intervjun på att upplevas 

som en konversation två kollegor emellan. Det kändes naturligt och Marias erfarenhet 

inom läsförståelseundervisning och SvA-undervisning underlättade för insamling av 

relevant data för studien. På enstaka frågor hade Maria korta svar som trots följdfråga 

med förhoppning om vidare utveckling förblev korta och icke informativa.  

 

8.4 Ämnesdidaktiska implikationer 
 
De resurser och metoder som används i Marias undervisning och i experimentet är inte 

en självklarhet för alla skolor att tillgå.  

 

Lärare kan likt Maria använda sig av varierat material och metoder för förkunskapsarbete 

för läsförståelse av faktatexter. Användning av bilder, gester och kontrollerande frågor 

för att bekräfta och utveckla elevernas förkunskaper är bara exempel på sådana metoder. 

Materialet kan anpassas, likt faktatexten för studiens experiment, efter de elever som ska 

läsa den. Beroende på om det sedan innan är känt för lärare om eleverna är starka i 

läsförståelse eller sämre kan läraren anpassa textens innehåll, uppbyggnad och 

svårighetsgrad.  

 

De digitala hjälpmedel som omnämns i studien kan antas inte finns tillgängliga på alla 

skolor men man kan med fördel använda liknande bildstödsprogram för att ge sina elever 
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en förkunskap för läsförståelse av faktatexter men även i andra ämnen. Ett språkstöd som 

talar det dominerande språket inom SvA-elevernas grupp kan med hjälp av deras 

modersmål förklara och översätta ord och förklara bilder i faktatexten. Beroende på 

textens innehåll kan språkstödet informeras innan eller spontant medan undervisningen 

pågår, om vad som ska approprieras i förkunskapsarbetet. Studiens resultat visar att arbete 

med förkunskap ger bättre resultat. Behoven bland eleverna i alla klasser är olika och 

därför kan man anta att metoderna som använts i studien inte nödvändigtvis är 

fördelaktiga för alla elever. 

 

9 Vidare forskning 
 
Studiens experiment har visat att sex SvA-elevers läsförståelse med respektive utan 

förkunskapsarbete inte skiljde sig åt så mycket som förväntat. Studiens perspektiv 

grundade sig på att aktivera förkunskapen hos två grupper med hjälp av två olika metoder, 

datorprogrammet Symwriter och SvA-lärarens synonymer, gester och omformuleringar. 

För vidare forskning liknande studier med fördel genomföras med fler och större grupper 

för att få ett bredare resultat.  För att utveckla orsaken till framkomna resultat kan med 

fördel undersökas med hjälp av intervju av medverkande elever efter genomfört 

experiment. Även andra faktorer så som material och metoder för studien också utvecklas 

för att ytterligare bidra med kunskap om SvA-elevers läsförståelse av faktatexter och 

andra typer av texter som de arbetar med under sin skolgång. 
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Bilagor 

Bilaga A – Samtyckesblankett 

 

 

Samtyckesblankett till vårdnadshavare  

Hej!  

 

Jag heter Solav och jag är lärarstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag ska skriva mitt 

examensarbete inom svenska. Jag kommer i mitt examensarbete att genomföra ett 

experiment med två grupper SvA-elever. Experimentet innebär att SvA-eleverna får läsa 

en faktatext om djur och skriftligt svara på frågor. Syftet är att undersöka elevernas 

läsförståelse av faktatext med respektive utan förkunskap av viktiga ord i texten. 

Experimentet genomförs under en lektion.  

Ditt barns deltagande i studien är frivilligt och du kan välja att avböja eller samtycka till 

deltagande. Vidare har du rätt att även efter att du gett ditt samtycke avbryta det utan 

motivering.  Personuppgifter i studien kommer enbart att användas i forskningssyfte och 

ditt barn kommer att förbli anonymt.  

Vid frågor och funderingar, mejla i första hand mig på nedanstående adress. 

Tack på förhand,   Handledare 

Solav Mostafa   Shirley Näslund 

sm222gv@student.lnu.se   shirley.naslund@lnu.se  

Härmed beviljas ______________________________ medverkan i studien: 

JA  

NEJ  
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Bilaga B – Informationsbrev 
 

 

 

Informationsbrev till lärare 

Hej!  

Jag heter Solav och är lärarstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag ska skriva mitt 

självständiga arbete II inom svenska. Syftet med studien är att genom ett experiment 

bepröva effekten av förkunskapsarbetet i två grupper SvA-elever i läsförståelse av 

faktatext om djur, i åk3. Experimentet syftar till att undersöka elevernas läsförståelse av 

faktatext med respektive utan förkunskapsarbete av viktiga ord i texten. Syftet är även 

att i kompletterande intervju undersöka vilka metoder SvA-lärare använder i sin 

undervisning av förkunskap för att underlätta SvA-elever läsförståelse av faktatexter.  

 

Med detta informationsbrev vill jag skicka ut förfrågan om du kan tänka dig att ställa 

upp på en intervju om vilka metoder du som SvA-lärare använder i undervisning av 

förkunskap av faktatexter i läsförståelse. Intervjun kommer att ta ca 15 minuter.  

 

Din medverkan är frivillig och du kan på egen begäran ångra den. Vid samtycke till att 

medverka i denna studien kommer intervjun att spelas in. Uppgifter och innehållet i 

intervjun och studien kommer enbart användas i forskningssyfte och dina 

personuppgifter kommer att anonymiseras.  

 

Vid funderingar och övriga frågor, mejla i första hand mig gärna på mejladressen nedan. 

 

Tack på förhand,    Handledare 

Solav Mostafa    Shirley Näslund 

sm222gv@student.lnu.se    shirley.naslund@lnu.se  

 

 

 

 



  
 

 

III 

Bilaga C – Intervjuguide 
 

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor  

• Hur många år har du varit verksam som SvA-lärare?  

• Hur lång erfarenhet har du av läsförståelseundervisning? 

• Vad har du för utbildning i läsförståelseundervisning? 
 

• Är eleverna indelade efter viss nivå eller årskursvis? 
 

Hur arbetar SvA-lärare med förkunskapen för att underlätta SvA-elevers 
läsförståelse av faktatext? 

• Vilka metoder använder du dig av vid undervisning av förkunskap? 

• Vad är avgörande för vilken förkunskapsmetod du väljer att använda? 
 

• Hur verifierar du att eleverna har förstått texten? 
 

• Vilket/vilka material använder du i din undervisning av förkunskap? 
 

Vad tycker du om förkunskapsmetoder och deras effektivitet?



  
 

I 
 



  
 

I 
 

Bilaga D – Frågor om daggmask 

Frågor om daggmask  
 
Svara på frågor om daggmasken. Svara med hela meningar.  
 
 
Varför ser inte daggmaskarna ljuset från ficklampan? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
 

Vad gör daggmaskarna med löven? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Var finns daggmaskarna på dagen? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
Hur lång blir daggmasken? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Var lägger daggmasken sina ägg? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Var i Sverige finns daggmasken? 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 


