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Sammandrag 
 

Syftet med studien var att undersöka hur och i vilken mån andraspråkselever på 

gymnasiet använder sig av läsförståelsestrategier när de läser olika slags texter samt om 

det finns någon koppling mellan studieresultat och läsförståelsestrategier.  Provresultat i 

läsförståelse på nationella provet korreleras med enkätens resultat i 

läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande och med elevernas 

vistelsetid i Sverige. 

 

I studien används en kvantitativ undersökning i form av en enkät i pappersform. 

Enkäten besvarades av 16 elever som läser Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. 

Enkätens resultat visar att eleverna i stor utsträckning använder sig av alla 

läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande. Undersökningen visar 

även att eleverna allmänt skattar sin användning av läsförståelsestrategier högt. Studien 

visar dock att det inte går att statistiskt säkerställa att det finns ett samband mellan 

elevernas provresultat i läsförståelse på nationella prov och deras användning av 

läsförståelsestrategier. Vistelsetiden visar inte heller någon koppling till deras 

provresultat. 
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1 Inledning 
 

”Läsning är som att gå på gymmet. I början är man svag men ju mer man tränar desto 

starkare blir man!” Med de orden inledde bibliotekarien det första biblioteksbesöket 

med eleverna. Under mina år som lärare har jag mött många elever med svenska som 

andraspråk som har svårigheter med att förstå vad de läser, varför de läser, men även 

med att reflektera och dra egna slutsatser kring en text. Andraspråkselever är sällan 

intresserade av hur de ska arbeta med texten. De lägger mer fokus på ordförklaring 

och på att lära sig texten utantill. Detta leder till att många av mina och andras elever 

har svårt för är att läsa mellan raderna. Monica Reichenberg (2006) skriver om att 

hon i sin studie om läsförståelse med förstaspråkselever i skolår 7 märkte att elever 

inte förstod att läsning inte endast handlade om ”att läsa på raden utan även mellan 

och bortom raderna”. Det vill säga att eleverna inte är medvetna om att de ska vara 

aktiva medskapare när de läser och att de även ska kunna svara på frågor där svaren 

inte står i texten.  

 

Läsförståelse handlar således inte endast om att förstå vad man läser utan även att 

förstå implicit information, det vill säga underförstådd information i en text.  

Komponenter såsom ordavkodning och förkunskaper spelar även en viktig roll när 

man läser en text. Att läsa och förstå en text oavsett sort är nödvändigt för ens 

förmåga att utvecklas och kunna ta en aktiv del i samhället och i det vardagliga livet. 

 

Området läsförståelse är mycket aktuellt idag då Skolverkets rapport som bygger på 

Programme for International Student Assessment (PISA) visar att svenska elevers 

kunskaper i läsförståelse har försämrats (Skolverket 2015a). Eleverna presterar under 

det så kallade Organisation for Economic Co-operation an Develompent (OECD) 

genomsnittet. Sveriges genomsnittliga resultat är 483 poäng jämfört med OECD- 

genomsnittet som ligger på 495 poäng. Detta innebär att eleverna presterade lägre 

2012 jämfört med 2000 och 2009 då resultaten har sjunkit med 33 respektive 14 

poäng.  

 

I föreliggande studie kommer elevernas läsförståelsestrategier att undersökas, det vill 

säga vilka lässtrategier och arbetssätt eleverna använder för att försöka förstå ett 

innehåll i en text. Jag kommer även i den här studien att fokusera på andraspråkselever 

eftersom lässtrategier blir särskild viktiga då bearbetning av textuell information på ett 
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andraspråk är mer än krävande. Enligt undersökningen som gjorts av Statens offentliga 

utredningar (SOU) har elever med svenska som andraspråk sämre läsförståelse än 

elever med svenska som förstaspråk, samt att detta främst gäller de som inte talar 

svenska hemma i någon större utsträckning (2012:65). Dessa svårigheter är något som 

skolan måste arbeta med för att skapa en utbildning där andraspråkselevernas 

prestationer kommer närmare förstaspråkselever när det gäller läsförståelse. 

Förhoppningen är att min uppsats kommer att bli en pusselbit i den här processen.  

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera i vilken grad eleverna använder sig av 

läsförståelsestrategier. Fokus ligger på elevernas val av läsförståelsestrategier och på 

kunskaper om läsförståelsestrategier som skulle kunna påverka deras val.  

 

Ytterligare syfte i uppsatsen är att undersöka hur andraspråkselever på gymnasiet 

använder sig av läsförståelsestrategier när de läser olika slags texter, såsom 

läromedelstexter och sakprosatexter. Jag kommer dessutom att undersöka om eleverna 

reflekterar över sina val av läsförståelsestrategier.  

 

Undersökningen kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 

1. I vilken omfattning använder sig andraspråkselever av läsförståelsestrategier? 

 

2. Kan man se en koppling mellan studieresultat och användning av 

läsförståelsestrategier? 

 

 

 

.  
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2 Bakgrund 
 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen bygger på.  

Först kommer en beskrivning av begreppen läsförståelse, avkodning, lässtrategier och 

andraspråkselever. Vidare ges en kort historisk tillbakablick över läsförståelse samt 

tidigare forskning på läsförståelse och lässtrategier för att sedan ge en bild av vad 

styrdokumenten och kursplanen säger om läsning och läsförståelse. Därefter behandlas 

olika lässtrategier och läsförståelsemodeller utifrån Bråten (2008), Cummins (2001), 

Westlund (2009) och Reichenberg (2006). Avsnittet avslutats med en kort beskrivning 

av PISA- undersökningen. 

 

2.1  Läsförståelse 
 

Idag lever vi i ett samhälle som kräver skriv- och läskunnighet och det ställs höga krav 

på god läsförmåga. Detta innebär att man har förstått det man har läst och inte endast 

hastigt har tagit sig igenom orden i en text. Avsikten med läsning är alltid att få veta 

något, förstå en skriven text och även tolka det författaren vill förmedla med texten 

(Stadler 2008:29).  Detta medför krav på att läsaren är aktiv och förstår det författaren 

vill förmedla, det vill säga att läsaren inte läser mekaniskt. Många elever anses dock 

vara passiva läsare det vill säga att de läser mekaniskt utan att reflektera och reagera på 

om de förstår det de läser (Franzén 2003:4).  

 

Läsförståelse kan definieras utifrån många olika aspekter. Bråten (2008) till exempel 

definierar läsförståelse som att ”utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven 

text och samspelar med den. För att läsaren ska få en djupare förståelse för det texten 

handlar om och för den situation som beskrivs i texten måste hen skapa mening med 

utgångspunkt i texten” (Bråten 2008:13). 

 

Lundberg och Herlin (2003) framställer läsning som ett möte mellan text och läsare där 

läsaren behöver vara en aktiv och medveten medskapare. Vidare anser de att avkodning 

av orden i en text inte räcker utan läsaren måste ha förkunskaper för att kunna förstå det 

implicita i texten, det vill säga underförstådd information. Underförstådd information är 

information som man kan lista ut utan att det står direkt nämnt i texten. För att utveckla 

en god läsförståelse är det viktigt att främja och träna läsning redan i tidig ålder 

eftersom läsförståelse och läslust hänger tätt samman (Franzén 2003:4). 
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Läsförståelseutveckling hos varje enskild elev beror även på elevens ålder, motivation 

samt omgivning (Westlund 2009:38).  

 

Elever möter olika slags texter och det är därför viktigt att de förstår och tolkar det de 

läser genom att till exempel utnyttja tidigare kunskap. På så sätt kan eleverna göra 

inferenser, det vill säga att förstå information som inte direkt står i texten. Det innebär 

att eleven kan förhålla sig till ny kunskap i texten och dra egna slutsatser (Westlund 

2009:41). Om eleven klarar av att dra egna slutsatser kring en text visar detta att eleven 

verkligen har förstått vad texten handlar om och inte bara den bokstavliga betydelsen av 

orden och meningarna i texten. 

 

För att hantera svåra texter krävs det att läsaren har framförhållning och en uppfattning 

om vad hen kommer att läsa (Fridolfsson 2008:192). Precis som Westlund (2009) anser 

Fridolfsson att nödvändiga omvärldskunskaper krävs för att förstå en text och är en 

förutsättning för att kunna tolka och dra egna slutsatser. Utöver omvärldskunskaper är 

insikten om vilken text man läser och ens egen avsikt med att läsa texten även kopplad 

till en god läsförståelse. Det vill säga att läsaren är medveten om varför hen har valt att 

läsa en specifik text (Fridolfsson 2008:192f). I skolan får eleverna oftast en text tilldelad 

av sin lärare. Detta innebär att eleverna i många fall inte själva väljer texterna. Det som 

Westlund och Fridolfsson påpekar förblir dock relevant eftersom det blir lärarens 

uppgift att informera om varför eleverna ska läsa en viss text så att eleverna kan hantera 

texten på rätt sätt. Olika lässtrategier kan hjälpa eleverna att nå upp till den nivån av 

förståelse, det vill säga förstå skillnaden mellan att förstå vad ett ord betyder samt förstå 

vad som är viktigt i texten.  

 

2.1.1  Avkodning och läsförståelse 

 

Avkodning och identifiering av ord i en text är viktiga faktorer för att uppnå en god 

läsförståelse. Avkodning innebär avläsning av bokstävernas ljud och ord. Studier har 

visat att det finns ett samband mellan ordavkodning och läsförståelse. Sambandet är i 

synnerhet tydligt under de första skolåren och att inte uppnå flytande ordavkodning 

anses vara den främsta anledningen till sämre läsförståelse. Däremot finns det inte lika 

mycket bevis för kopplingen mellan läsförståelse och ordavkodning under skoltidens 

senare skede och enligt Bråten (2008:49) har andra faktorer som exempelvis ordförråd 

större inverkan på läsförståelse.  
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Reichenberg (2006) menar att det inte räcker med att avkoda orden i texten utan läsaren 

behöver även förkunskaper för att kunna förstå den implicita informationen. 

Förkunskaper tillsammans med avkodning ger läsaren kontext att hänga upp dessa 

kunskaper på. Kunskaper kring läsförståelsestrategier kan underlätta detta möte mellan 

elever och texter och särskilt i en grupp med andraspråkselever som ofta har mycket 

spridda och ibland begränsade förkunskaper på grund av bland annat skolbakgrund. 

 

Vallutino (2003:51ff) berör fyra färdigheter som ligger till grund för ordavkodning; 

fonologisk medvetenhet, ortografisk medvetenhet, ordförråd samt grundläggande 

kognitiva förmågor. Den fonologiska medvetenheten handlar om en förståelse för att 

talade ord består av mindre ljudenheter, dvs. fonem. Ortografisk medvetenhet kan till 

exempel vara förekommande bokstavskombinationer och uttalet av dessa såsom fr i fru, 

fri och frö. Ordförrådet spelar en viktig roll för elevens förståelse av en text. Den 

kognitiva grundläggande förmågan handlar om att kunna sammanfoga visuell och 

verbal information. Flera forskare (Nation 2002, Reynolds 2001) påstår att goda 

avkodningsstrategier och flyt i läsning är väsentliga faktorer för läsförståelsen. Dessa 

forskare framhåller dock att det inte räcker att läsa en text flytande för att förstå det som 

står i den (Westlund 2009:49).  

 

2.1.2  Läsförståelse och andraspråkselever 

 

I en studie på amerikanska ungdomar visade det sig att en kombination av 

språkkompetensen både i första- och andraspråket har stor betydelse för läsfärdigheten 

på andraspråket (Carell 1991 i Bråten 2008:131). När eleverna har kommit fram till en 

viss tröskelnivå på andraspråket kan de därtill effektivt utnyttja sina färdigheter och 

kunskaper från förstaspråket när de läser texter på andraspråket. Det betyder att eleverna 

kan överföra sina lässtrategier från förstaspråket till det andraspråket och på så sätt 

använda de för att få bättre förståelse även på andraspråket. Detta är endast möjligt om 

eleven har utvecklat sin läsfärdighet i sitt förstaspråk. Detta kan dock vara annorlunda 

för andraspråkselever med tidig ankomstålder och analfabeter. 

 

Läsprocessen är många gånger ansträngande och kräver träning för elever som har 

svenska som andraspråk. Eleverna lägger inte endast mycket tid på att förstå svåra ord i 

en text utan likaså på att förstå implicit information, det vill säga att fylla i det som 
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författaren har exkluderat. Vidare menar Carell att kunna inferera är viktigare för 

läsförståelsen än textens utformning och språkliga komplexitet.  

 

En text kan innehålla olika ”röster” anser Reichenberg (2000). Att ge en text en ”röst” 

betyder att författaren inte distanserar sig från läsaren utan istället direkt tala till hen. 

Författaren använder t.ex. inte passiv form och satskortningar. Texterna kan innehålla 

vanliga ord och uttryck från elevernas vardagsspråk. Dessa ”röster” gör att texten blir 

mer tillgänglig samt enkel att läsa och förstå. I hennes forskning framgår att det 

kulturspecifika innehållet i texter samt komplicerade ord och begrepp försvårar 

läsningen för andraspråkselever. Ord som kan orsaka problem för andraspråkselever är 

ord som ingår i det allmänna ordförrådet men som förekommer mer frekvent och ofta 

med annan ämnesspecifik innebörd i facktexter än i allmänt språkbruk. Undersökningen 

visar även att andraspråkselever når upp till samma resultat på läsförståelse som 

förstaspråkseleverna när de har fått läsa texter som har byggts samman med olika 

sammanbindningsord, s.k. kohesiva drag (t.ex. konnektorer). Dessa drag i en text spelar 

däremot mindre roll för förstaspråkselever (Reichenberg 2000). Viberg (1994) tar på 

samma sätt upp ordförrådets betydelse vid läsning på andraspråket. Han menar vidare 

att anledningen till att andraspråkselever stöter på svårigheter i läsförståelsen beror på 

ett bristande ordförråd. Studier visar att uppgifter i läsförståelse som syftar till att tolka 

texten och läsa mellan raderna utgör problem för elever med svenska som andraspråk 

(Skolverket 2010). Orsaken till detta skulle eventuellt kunna bero på ordförrådets djup 

och bredd, bortsett från om det finns fler orsaker.  

 

Enligt Bråten (2008) kan all läsning placeras i ett språkligt sammanhang. Textens 

kontext stämmer inte alltid överens med en persons tankebild för en individ som läser 

på sitt andraspråk. Detta i kombination med att eleven har ett bristande ordförråd leder 

till att naturliga sammankopplingar fattas, alltså att personen i fråga inte kan föreställa 

sig en bild av textens innehåll. På så sätt är en andraspråksläsare i större behov av att 

kunna utnyttja olika strategier vid läsning för att i sin tur klara av att förstå det som kan 

tolkas utanför textens ramar. 

 

Fri läsning, d.v.s. läsning för nöjes skull, är en viktig faktor som båda stimulerar och 

utvecklar ordförrådet. Eleven lär sig nya ord om hen läser mycket samt utvecklar även 
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en förmåga där eleven gissar sig fram till vad främmande ord innebär (Fridolfsson 

2008:189).  

 

Det finns många faktorer som påverkar elevernas förståelse för en text som nämns här 

ovan. De flesta handlar om elevernas läsförståelsestrategier men även själva texten kan 

påverka elevernas förståelse. Lieberg (2000) tar upp följande fyra drag som har 

betydelse för förståelsen i en text: 

1. Komplexitet i satsbyggnaden. 

2. Textens informationsstruktur, det vill säga om texten är uppbyggd på ett funktionellt 

och tydligt sätt. 

3. Textens engagemang, det vill säga om texten ger utrymme för egen reflektion, 

förklarar eller omformulerar svåra ord och begrepp.  

4. Textens innehåll, det vill säga vad texten handlar om. 

 

Som det framgår i bakgrundsavsnittet omfattar läsförståelse en rad olika aspekter som 

påverkar elevens läsförståelse; brist på ordförråd, avkodning, skolbakgrund, 

omvärldskunskaper etc. Dessa aspekter är viktiga att ta till beaktande när man arbetar 

med läsförståelse. Denna studie kommer att även ta hjälp av dessa aspekter för att 

försöka få svar på frågeställningarna. 

 

 

2.2 Historisk tillbakablick och tidigare forskning kring läsförståelse 
 

Begreppet läsförståelse väckte intresse hos många läsforskare under 1900- talet. De 

menade att läsförståelse och avkodning utvecklades parallellt. I slutet av 70-talet gjordes 

en stor studie om lärares undervisning i läsförståelse i amerikanska skolor (Durkin 1970 

i Westlund 2009:71). Studien bestod av observationer på elever som gick i årskurs 3-6. 

Studien visade att lärarna inte undervisade i strategier för att eleverna skulle kunna 

utveckla läsförståelse utan istället kontrollerade läsförståelsen. Studien replikerades 20 

år senare i USA och resultatet visade sig vara det samma. Lärarna utgick från att 

läsförståelsen uppkom när elever kunde avkoda och läsa flytande (Cambrel et al, 2002 i 

Westlund 2009:71). Detta visar att läsförståelse kanske inte har fått den 

uppmärksamheten som den borde ha fått och att lässtrategier är historiskt 

underrepresenterade i skolundervisningen. 
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Första steget till bättre läsförståelseundervisning kan, enligt Pressley et al (2002), vara 

att lärare måste bli medvetna om alla processer som en läsare går igenom när läsaren 

jobbar med läsförståelse. Pressley et al. kom fram till olika modeller som kan vara 

hjälpsamma för lärare i arbetet med att öka elevernas läsförståelse. 

 

Taraban et al (2004) gjorde en studie som beskrev och mätte universitetsstudenters 

användning av läsförståelsestrategier vid läsning av skolrelaterade texter. Cirka 1200 

studenter svarade på enkäten digitalt. Taraban et al. använde sig av 22 

läsförståelsestrategier i sin undersökning. Deltagarna fick betygsätta hur ofta de 

använder sig av dessa med hjälp av en femgradig Likertskala (använder aldrig, 

använder sällan, använder ibland, använder ofta, använder alltid). Syftet med Taraban 

et al.s studie var att utveckla ett verktyg som mäter elevers användande av 

läsförståelsestrategier i sin läsning samt studier. Taraban et al.'s kom i sin undersökning 

fram till att det finns ett samband mellan användandet av analytiska 

läsförståelsestrategier och elevernas förväntade betyg. 

 

2.3 Läsförståelsestrategier och läsförståelsemodeller 
 

Läsförståelsestrategier innebär tillvägagångssätt som läsaren väljer att använda för att 

tillgodogöra sig, ordna och fördjupa information från en text samt för att kontrollera och 

styra sin egen textförståelse (Bråten 2008:69).  

 

Bråten (2008:69f) preciserar läsförståelsestrategier i fyra grundläggande kategorier. Den 

första kategorin är minnesstrategier som är en basstrategi. Eleven använder 

minnesstrategier för att repetera eller upprepa information i texten för att komma ihåg 

vad man har läst genom att läsa om och skriva av. Strukturstrategier handlar om att 

strukturera och skaffa sig överblick över innehållet i texten på ett meningsfullt sätt 

genom att till exempel skriva sammanfattningar. Läsaren kan också använda sig av 

elaboreringsstrategier för att bearbeta, fördjupa och utöka den nya informationen samt 

koppla den till tidigare kunskap och erfarenhet. Den sista kategorin kallar Bråten för 

övervakningsstrategier och används för att kontrollera och bedöma den egna förståelsen 

under läsningens gång. Detta kan läsaren göra genom att fråga sig själv om hen 

verkligen har förstått innehållet i texten och om läsaren behöver ta till andra strategier 

för att bättre förstå texten.  
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Westlund (2012) introducerar läsförståelsemodeller som bygger på att läsaren aktivt 

reflekterar över vad hen gör för att förstå innehållet i en text. Dessa frågor borde man 

ställa sig före, under och efter läsningen enligt henne. 

 

 Vad gör jag före läsningen? Vilka var instruktionerna? Vilken lässtrategi är passande att 

använda? 

 Hur gör jag under läsningen om jag inte förstår? Vilka frågor väcker texten och hur kontrollerar 

jag min förståelse? 

 Vad sker efter läsningen? Vad har jag lärt mig? Vilket var oviktig information och hur kan jag 

summera budskapet i texten? 

(Westlund 2012:128) 

 

Westlund (2009:128f) menar att en god läsare är medveten om att goda 

bakgrundskunskaper och problemlösningar har påverkan på förståelsen till innehållet i 

en viss text. Om läsaren får problem med att förstå viss information i en text kan hen till 

exempel läsa om texten, läsa högt för sig själv eller reflektera över sina kunskaper i 

området. Det betyder att läsaren behöver vara medveten om att hen inte har hittat rätt 

information och på så sätt aktivt reflektera över sin förståelse. 

 

Reichenberg (2006) diskuterar i detta sammanhang begreppen aktiva och passiva läsare. 

Passiv- eller ytläsning är när eleven inte är medveten om att det krävs aktiva insatser av 

den när hen läser en viss text. Detta kan bero på många olika faktorer enligt 

Reichenberg: 

1. Eleven har inte automatiserat sin avkodning. 

2. Otillräckliga kunskaper i ord- och meningsbyggnad. Ordens betydelse kan också hindra en 

djupläsning. 

3. Otillräckliga förkunskaper om ämnet och omvärlden. 

4. En del elever läser alltid på en nivå som de är bekväma i. Eleverna tvingar på så sätt aldrig sig 

själva att läsa svåra texter för att befästa och utveckla sin läsförmåga. 

5. Negativ självbild kan också påverka läsförståelsen särskilt för elever som har lässvårigheter. De 

uppfattar texten som en auktoritet och frågesätter inte den. 

(Reichenberg 2006:217ff). 

 

Eleven måste således ta eget ansvar för att utveckla sin egen läsning och att utmana sig 

själva att läsa svårare texter. Här spelar självbilden en viktig roll eftersom ut eleven utan 

den inte kan reflektera över sin läsning. En förskare som stödjer detta resonemang är 

Jim Cummins (2001:99) som anser att stärkandet av elevens självbild är viktig. 
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Cummins trycker på vikten av att aktivera tvåspråkiga elevers tidigare kunskaper vilket 

han menar bidrar till bekräftelse av elevernas identitet och ökar deras kognitiva intresse. 

 

Några faktorer som nämnts ovan visar att elever kan läsa passivt men målet är att få 

eleverna att läsa mer aktivt och hjälpa dem att få väl utvecklade lässtrategier. Det är 

därför viktigt att eleverna får träning för att utveckla sin passiva läsning (Reichenberg 

2006:220). Båda Westlund och Reichenberg presenterar några förslag på strategier som 

eleverna kan använda för att träna på att bli aktiva läsare. Eleven kan först skumläsa för 

att få en helhetsbild av innehållet i en text. För att eleven ska fördjupa sig i texten 

behöver hen läsa en gång till. Här kan eleven använda papper och penna för att 

anteckna eller stryka under. Vidare menar Reichenberg att olika textgenrer kräver olika 

lässtrategier och att som aktiv läsare är man medveten om att bakom varje text döljer sig 

en författare som man måste ifrågasätta. Eleven måste även vara medveten om att all 

information inte står explicit formulerad utan hen måste läsa mellan raderna. 

Förkunskaper spelar en viktig roll för att eleven ska kunna inferera. Det är också viktigt 

att eleven har en medvetenhet om att det ska infereras och att hen värderar det som har 

lästs utifrån sina egna mål (2006:221ff). I den här uppsatsen kommer det att undersökas 

i vilken mån elever är medvetna om sådana lässtrategier och även om det finns mätbara 

resultat på hur dessa strategier fungerar i praktiken. 

 

För att se hur lässtrategierna kan utvecklas är det inte bara viktigt att titta på elevernas 

roll men även lärarens roll som vägledare för elevernas utveckling av förmågan att 

förstå en text. Westlund påpekar till exempel att bok- och textsamtal ska vara en del av 

träningen. Författaren framhåller här betydelsen av lärarens roll i att träna elever på att 

bli aktiva läsare. Läraren ska fungera som en coach och göra olika ”tankeoperationer” 

tydliga för dem (2012:74f). Lärarens roll blir inte enbart att lära eleven att använda 

läsandet som ett verktyg för att läsa en text och ta in kunskap utan också att skapa glädje 

och lust att läsa hos eleven. 

 

 

2.4 Styrdokumenten  
 

I läroplanen framhävs innebörden av läsning som är en viktig del av elevens 

språkliga utveckling. Eleven ska kunna tolka och förstå sammanhanget i en text samt 

utveckla strategier för att förstå olika texter och koppla det till sina egna erfarenheter. 
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Syftet med undervisningen i svenska som andraspråk enligt Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Lgr 11) är att väcka elevernas intresse 

för att läsa och skriva på svenska. Eleverna skall även få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur för skilda ändamål (Skolverket 

2011:239). 

 

I kursplanen för svenska som andraspråk för årskurs 4-6 står det skrivet att eleven 

ska tillägna sig ”lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för 

att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.”  

För årskurs 7-9 anges ”lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika 

medier. Att urskilja texternas budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare 

och sammanhang” (Skolverket 2011:241f). 

 

Syftet med undervisningen i SVA1 enligt Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (Gy 11) framhålls att eleven 

genom undervisningen ska få möjlighet att utveckla förmåga att läsa och reflektera 

över texter av olika slag samt samtala om texter som används i vardags-, samhälls-, 

studie-, och arbetsliv. Eleven ska även få rikligt med tillfällen att analysera skriftligt 

språk (Skolverket 2011:1f). 

 

I kursplanen framhålls vikten av att innehållet i undervisningen ska väljas så att 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. Detta för att ge eleverna 

en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk (Skolverket:2011).  

 

 

2.5 Olika former av faktaläsning  
 

Skolans läsning delas in i läsning av faktatexter och läsning av skönlitteratur. Då 

faktatexter och skönlitterära texter tillhör olika textgenrer kräver de olika lässtrategier 

och studieteknik av läsaren. (Westlund 2009:230). Westlund menar även att barn som 

lärt sig hur en enkel faktatext är uppbyggd kan överföra sin förmåga när de läser svårare 

texter. Det innebär att tillämpning av lässtrategier inte är begränsade till komplicerade 

texter men att det även hjälper utvecklingen av strategiska förmågor om eleverna har 

tidigare använt sig av lässtrategier på enkla texter. I svenska som 

andraspråksundervisningen har eleverna ofta en annan skolbakgrund och det kan vara 
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möjligt att de har hoppat över det steget. Detta kan vara en orsak till att de har det 

svårare med att ta sig igenom komplicerade texter.   

Westlund (2009:248ff) delar upp faktabaserade texter i olika slags läsning såsom; 

informationsläsning, översiktsläsning, att memorera text. Läsningen av skoltexter 

kopplas ofta till någon slags skrivande till exempel sammanfattningar och parafraser.  

En informerande text kännetecknas av att ett ämne eller ett tema står i fokus. 

Förståelsen kan underlättas vid en läsning av en sådan text genom till exempel 

tankekartor. Läsaren använder sig av översiktsläsning när hen letar efter en särskild 

information. Läsaren kan på det sättet sålla bort oviktig information. Läsaren gör en 

närläsning när informationen hittas och jämför även med information från andra källor.  

 

Detta understryker återigen vikten av avkodning och förståelse. Dessa två förmågor 

samarbetar enligt Persson (2007:187) särskilt vid läsning av löpande text vilken är den 

vanligaste läsarten. Läsaren tar hjälp av den omgivande kontexten för att nå upp till full 

förståelse. Vidare förklarar Persson att elever i den senare delen av grundskolan är mer 

aktiva läsare. Hon menar att eleverna läser långsammare och mer noggrant jämfört med 

yngre elever som föredrar att fråga en lärare eller förälder för att förstå eller läser om. 

 

 

2.6 Metakognition och läsförståelse  
 

Metakognitiv förmåga innebär att läsaren medvetet funderar över sina tankeprocesser 

vilket leder till utveckling av läsförståelse (Westlund 2009:128). Metakognitiv 

förmåga har en väsentlig betydelse för läsarens förståelse av en viss text.  

Reichenberg (2006:219) menar att läsaren kan visa sina metakognitiva förmågor 

genom att använda passande lässtrategier för olika sorters texter samt efter syftet 

med läsningen. Läsaren ska även vara medveten om att hen ska anstränga sig för att 

få en djupare förståelse av texten. Skickliga läsare är medvetna om att de ska 

använda sina bakgrundskunskaper för att förstå en text. De använder sig av olika 

strategier om de har problem att förstå texten genom att till exempel läsa om texten, 

läsa högt för sig själv eller också fundera på om de inte har tillräcklig kunskap inom 

området (Westlund 2009:128f). 

 

Metakognition lägger mycket fokus på minnet enligt Bråten (2008:37f). Han menar 

vidare att det handlar i hög grad om att eleverna är medvetna om när de har förstått 
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något, vad de behöver förstå bättre och att de har kunskap om strategier som 

förbättrar deras läsförståelse.  

 

 

2.7 PISA- internationella studier 
 

PISA är en internationell undersökning som görs vart tredje år för att mäta elevers 

förmågor i bland annat läsförståelse. PISA står för Programme for International Student 

Assessment och åsyftar att mäta kunskaper och färdigheter som anses vara essentiella 

och nära relaterade till vardagslivet och det vuxna livet. Syftet med undersökningen är 

även att bedöma elevers kunskaper utifrån respektive lands kursplaner. Genom 

undersökningen kan man få en ökad insikt om de orsaker och konsekvenser som 

framkommer efter observerade olikheter i förmåga (PISA 2012:6). 

 

Läsförståelsen i PISA eftersträvar att bedöma elevers förmåga att förstå, använda och 

reflektera över texter för att utvecklas och uppnå sina egna mål. Resultatet i PISA- 

undersökningen som genomfördes 2012 visar en kraftig försämring i svenska elevers 

läsförståelse (PISA 2012:12). 

 

PISA 2012 visar skillnader i resultat mellan infödda elever och elever med utländsk 

bakgrund. Enligt undersökningen kan detta bero på flera olika faktorer exempelvis att 

elever med svenska som andraspråk i genomsnitt har mindre fördelaktig 

socioekonomisk bakgrund. Andra faktorer som nämns i rapporten är kön, integration, 

vistelsetiden i landet, talat språk hemma, anknytning och status på arbetsmarknaden, 

elevens läsengagemang, klassrumsklimat och prestationspress.  (PISA 2012:18). 

 

Med anledning av PISA 2012 som visar att svenska elevers kunskaper i läsförståelse har 

försämrats har tidigare utbildningsminister Jan Björklund gett skolverket ett uppdrag att 

starta ”Läslyftet” för att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Läslyftet är 

en fortbildning för lärare, men det kommer även att finnas handledare som vägleder en 

grupp lärare i området. Det kommer att finnas ett stödmaterial som handlar om läs- och 

skrivutveckling för nyanlända (Skolverket 2015b). 
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Den internationella PISA- undersökningen kommer genomfördes under våren 2015 i 

bland annat läsförståelse. Sverige deltog i undersökningen bland andra 70-tals länder 

(2015c). Det återstår att se hur resultatet blir i läsförståelse för svenska elever. 

 

 

3 Metod 
 

I detta avsnitt presenteras studiens deltagare, metod och material. Sedan följer 

genomförande, etiska överväganden och sist introduceras analys av den insamlade 

datan.  

3.1 Deltagare 
 

Den utvalda gruppen läser Svenska som andraspråk 1 och består av 16 elever, varav två 

kvinnor och 14 är män. Dessa elever kommer från både praktiska och teoretiska 

program på gymnasienivå. Fem av eleverna är födda i Sverige men har inte svenska 

som sitt modersmål. En av eleverna kom hit när hen var liten och nio elever har bott i 

Sverige mellan 3-12 år. Den genomsnittliga åldern på eleverna är 17,6 år (SD = 0,94) 

och deras genomsnittliga vistelsetid i Sverige är 10 år (SD = 5,70). Eleverna har 

arabiska, kurdiska, somali, albanska, dari, bosniska, makedoniska, engelska och urdu 

som modersmål. 

  

      Tabell 1. Modersmål, ålder och vistelsetid 

Elev Modersmål Ålder Vistelsetid 

(år) 

1 Somali 17,0 7 

2 Arabiska 17,0 17 

3 Albanska 18,4 12 

4 Kurdiska 17,4 8 

5 Albanska 17,0 17 

6 Somali 18,0 5 

7 Arabiska 17,9 17 

8 Bosniska 16,6 16 

9 Makedoniska 16,2 3 

10 Urdu (talar även 

engelska) 

18,9 5 
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11 Dari (talar även 

Urdu) 

19,7 4 

12 Arabiska 17,8 17 

13 Bosniska 16,8 17 

14 Arabiska 17,0 6 

15 Kurdiska 18,2 7 

 

Urvalet av deltagarna i studien har applicerats ur en bekvämlighetsaspekt (Denscombe 

2013:39) då skolan där informanterna befinner sig har valts för sin tillgänglighet. 

Skolan tillhör geografiskt en kommun i södra Sverige på cirka 70 000 invånare. På 

skolan går cirka 1200 elever. 

 

Valet att genomföra enkätundersökningen med andraspråkselever som går på årskurs 1 

på gymnasiet grundar sig i att eleverna i flera år, har fått möjlighet att arbeta med samt 

utveckla lässtrategier genom undervisningen. I studien genomfördes elevernas resultat i 

läsförståelse på nationella provet i svenska som andraspråk med svaren på enkäterna. 

Denna anledning har även spelat en viktig roll vid urvalet av årskursen då de nationella 

proven i läsförståelse endast genomförs i årskurs 1.  

 

3.2 Metod och material 
 

För att besvara den första frågeställningen som handlar om andraspråkselevers 

användning av läsförståelsestrategier, används en kvantitativ undersökning i form av 

enkäter. En kvantitativ undersökning bygger enligt Lagerholm (2010:30) på räknebara 

uppgifter och ger överskådliga resultat.   

 

Enkätundersökningen genomfördes i pappersform och kommer att bestå av två delar. I 

den första delen svarade eleverna på hur de gör under läsningens gång, det vill säga 

läsförståelsestrategier med utgångspunkt i analytiskt tänkande.  Den första delen 

innehåller alltså 16 läsförståelsestrategier och nedan nämns några av de och resterande 

går att finna i bilaga 2. Skälet till att endast nedstående läsförståelsestrategier nämnts är 

för att ge exempel på vilka läsförståelsestrategier som ingår i den första delen av 

enkäten. 

 Utvärdera - under tiden jag läser bestämmer jag om jag anser att texten tillför 

kunskap eller förståelse för ämnet. 
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 Antecipera – när jag har läst en text kan jag ana hur jag kan använda mig av den 

kunskap jag har fått. 

 Förkunskaper – jag försöker använda min förkunskap om ämnet för att förstå 

vad jag läser. 

 Tillbakablick – under tiden jag läser en text tänker jag om och revidera mina 

förkunskaper på det aktuella ämnet.  

 Revidera – under tiden jag läser tänker jag om och reviderar mina frågor som jag 

har på det aktuella ämnet. 

Den andra delen innehåller sex frågor om hur ofta eleverna använder vissa lässtrategier, 

det vill säga läsförståelsestrategier med utgångspunkt i praktiskt tänkande. Den andra 

delen innehåller alltså följande läsförståelsestrategier: 

 Anteckningar- jag gör anteckningar under läsningen för att lättare komma 

ihåg informationen. 

 Märka - Under tiden jag läser stryker jag under viktig information för att 

lättare hitta det senare. 

 Marginal – under tiden jag läser skriver jag frågor eller anteckningar i 

marginalen. 

 Stryka under – under tiden jag läser försöker jag stryka under för att komma 

ihåg informationen bättre. 

 Läsa mer – jag läser material mer än en gång för att komma ihåg det. 

 Omläsning – när jag har svårt att förstå en text läser jag om den. 

 

Frågorna till de båda delarna är slutna. Det användes en femgradig Likertskala med 

svarsalternativen ”aldrig”, ”sällan”, ”ibland”, ”ofta” och ”alltid” (bilaga 4). 

 

Frågorna i enkäten har influenser från Taraban et al.'s frågeformulär (2004). Enkäten i 

denna studie består precis som Taraban et al.´s enkät av två delar; analytiska samt 

pragmatiska läsförståelsestrategier. De analytiska läsförståelsestrategierna relaterar till 

elevers kognition, det vill säga egna tankeprocesser över användningen av 

läsförståelsestrategier medan de pragmatiska läsförståelsestrategierna relaterar till 

traditionell inlärningsprocess såsom repetition och stryka under viktig information. 
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Enkäten som användes i denna studie innehöll också 22 läsförståelsestrategier. Taraban 

et al´s läsförståelsestrategier som de använde i sin enkätundersökning översattes från 

engelska till svenska (bilaga 1 och 2). Enkätfrågorna i denna studie är alltså utformade 

utifrån Taraban et al (2004). 

  

För att besvara den andra frågeställningen som är ” kan man se koppling mellan 

studieresultat och användning av läsförståelsestrategier?” jämfördes elevernas resultat i 

läsförståelse på nationella proven i svenska som andraspråk (SVA1) med svaren på 

enkäterna.  

 

 

3.3 Analys 
 

Resultatet från de två första frågeställningarna kommer att redovisas i tabell- och 

diagramform. Utifrån resultaten kan det dras slutsatser kring hur lässtrategier används 

bland elever som läser Svenska som andraspråk1. Pearsons korrelationer används även 

för att undersöka tänkbara samband mellan läsförståelsestrategier och provresultat. 

 

De fem olika svarsalternativen kodades om till siffror från 1-5, vilket innebär att 5 

motsvarar ”alltid”, 4 ”ofta”, 3 ”ibland”, 2 ”sällan” och 1 ”aldrig”. Samtliga data har 

behandlats i Microsoft Excel. 

 

En respondent togs bort eftersom hen inte svarade på enkäten enligt anvisningarna. 

 

 

3.4 Genomförande  
 

Undersökningen genomfördes efter att jag har kontaktat undervisande lärare i ämnet och 

berättat om min studie. Eleverna, som är 16 till antalet, besvarade lässtrategienkäten och 

bakgrundsenkäten på ett lektionspass i svenska som andraspråk. Jag började 

undersökningen med att skriva läsförståelsestrategier på tavlan för att därefter fråga 

eleverna om de känner till begreppet. Eleverna har hört begreppet förut men visste inte 

den precisa innebörden av det. Begreppet förklarades för eleverna genom konkreta 

exempel och därefter beskrevs syftet och bakgrunden med undersökningen. 

Undersökningens praktiska genomförande diskuterades också.  
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3.4.1 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra viktiga forskningsetiska krav som man ska alltid 

ta hänsyn till vid utförandet av en studie. Dessa forskningsetiska krav är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid 

insamling av data var jag därför noga med att informera respondenterna om studiens 

syfte samt undersökningens process. Den undervisande läraren godkände 

genomförandet av enkätundersökningen i sin grupp. Eleverna fick, tillsammans med 

enkäten, ett informationsbrev samt medgivande till deltagande i enkätundersökningen. 

Samtliga elever skrev under och godkände att deras svar får användas i denna 

undersökning. Dessutom fick eleverna information om att deras deltagande i 

undersökningen är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta det.  

 

 

4 Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras resultatet från enkätundersökningen utifrån användningen 

av läsförståelsestrategier och elevernas provresultat. Resultatet kommer att presenteras i 

ett antal olika stapeldiagram. I stycket 4.1 redovisas resultatet av i vilken mån eleverna 

använder sig av läsförståelsestrategier med utgångspunkt i analytiskt tänkande när de 

läser skolrelaterade texter. I stycket 4.2 redovisas hur ofta eleverna använder sig av 

läsförståelsestrategier med utgångspunkt i praktiskt tänkande under tiden de läser en 

skolrelaterad text. I stycke 4.3 görs en jämförelse i elevernas provresultat på nationella 

provet i svenska som andraspråk med användningen av läsförståelsestrategier. I det sista 

stycket 4.4 korreleras provresultat i läsförståelse på nationella provet med enkätens 

resultat i läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande. 

 

4.1 Läsförståelsestrategier – analytiskt tänkande 
 

Första delen av enkäten, som gäller läsförståelsestrategier med utgångspunkt i analytiskt 

tänkande, har gett 252 svar varav 1,6 % på svarsalternativet ”aldrig”, 6,3 % på ”sällan”, 

44,8 % på ”ibland”, 33,3 % på ”ofta” och 13,9 % på ”alltid”. Svarsalternativet ”aldrig” 

är underrepresenterat i undersökningen och förekommer endast på söka information, 

innebörd av ord, revidera och förutse information. Svarsalternativet sällan har en större 

spridning mellan lässtrategierna men endast vanligt förekommande i strategierna 

lässyfte, överväga och styrkor. Det finns en kraftig övervikt på svarsalternativet 
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Läsförståelsestrategier 

Genomsnittsanvändning av analytiska 
strategier 

”ibland” och detta är utmärkande för svaren på alla lässtrategierna. Särskilt övervägande 

är svarsalternativet inom söka information, utvärdera, revidera, förutse, aktuell 

information, förkunskaper och förutse information. På lässtrategin förutse har eleverna 

endast valt att svara ”ibland” och ”ofta”. Även svarsalternativet ”ofta” har relativ jämn 

spridning. Det är det vanligaste svarsalternativet på lässtrategierna inferera, lässyfte, 

antecipera, styrkor och visualisering. Svarsalternativet ”alltid” finns inom de flesta 

strategier men är inte det vanligaste svarsalternativet inom någon. Det är dock vanligt 

inom lässtrategin innebörd av ord, svårigheter och visualisering. 

 

I diagram 1 är värdena omvandlade till siffror för att räkna ut ett medelvärde. 

Digrammet visar att alla läsförståelsestrategier används i stor utsträckning. Medelvärdet 

varierar mellan 3 och 4. Överväga har lägst medelvärde och visualisering, innebörd av 

ord, svårigheter har högst medelvärde. 

 

Diagram 1. Medelvärde på användning av analytiska läsförståelsestrategier 

 

Diagram 2 visar fördelningen av elevernas medelvärde på alla läsförståelsestrategier. 

Skalan som användes i enkäten har omvandlats till siffror där 1 är ”aldrig” och 5 är 

”alltid”. Resultatet varierar mellan 2,8 och 4,1 i medelvärde. Eleverna nio och tolv 

utmärker sig för att ha låga medelvärden och uppfattar därför själva att de använder 

läsförståelsestrategier i mindre omfattning än genomsnittet. Eleverna tre, fyra, åtta och 

fjorton utmärker sig för att ha höga medelvärden och uppfattar alltså att de använder 

läsförståelsestrategier i större omfattning än genomsnittet.  
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Diagram 2. Medelvärde och elever  

 

 

Tabell 2 visar standardavvikelsen för varje medelvärde som i sin tur visar spridningen 

mellan elevernas svar.  

 

Tabell 2. I denna tabell redovisas medelvärde samt standardavvikelse på läsförståelsestrategier, 

analytiskt tänkande. 

Läsförståelsestrategier Medelvärde Standardavvikelse 

Urskilja 3,53 

 

0,74 

 

Söka information 3,27 

 

1,03 

 

Inferera 3,73 

 

0,60 

 

Lässyfte 3,33 

 

1,05 

 

Överväga 3,07 

 

1,22 

 

Antecipera 3,6 0,63 

 

Innebörd av ord 4 0,93 

 

Svårigheter 4 0,93 

 

Utvärdera 3,4 0,82 

 

Revidera 3,33 

 

1,05 

 

Förutse 3,33 

 

0,49 

 

Aktuell information 3,2 0,56 

 

Styrkor 3,53 

 

0,83 
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Visualisering 4,07 

 

0,80 

 

Förkunskaper 3,53 

 

0,92 

 

Förutse information 3,27 

 

0,96 

 
 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna använder i stort sett alla lässtrategier i stor 

utstäckning då de oftast svarar ibland, ofta eller alltid. Svarsalternativen ibland, ofta och 

alltid används i 92 % av svaren. Detta visar även de höga medelvärdena där alla 

läsförståelsestrategier hamnar på ett värde över 3. Det lägsta medelvärdet för en enskild 

elev är 2,8 och det högsta är 4,1. De strategier som är vanligast är: 

 Innebörd av ord - under tiden jag läser försöker jag förstå betydelsen av ord som 

jag inte kan men som verkar vara viktiga för att förstå textens innehåll. 

 Svårigheter – jag noterar hur svår eller lätt en text är att läsa. 

 Visualisering - under tiden jag läser bygger jag en bild i huvudet för att förstå 

texten bättre 

Den minst vanliga är överväga det vill säga att överväga andra möjliga tolkningar för att 

avgöra om man har förstått texten. 

 

4.2 Läsförståelsestrategier- praktiskt tänkande 
 

Andra delen av enkäten, läsförståelsestrategier för praktiskt tänkande, har en jämnare 

fördelning mellan svarsalternativen. Undersökningen har gett 88 svar varav 14,8 % på 

svarsalternativet ”aldrig”, 16 % på ”sällan”, 28,4 % på ”ibland”, ”sällan” 26,1 % och 

”alltid” 14,8%. Svaret aldrig finns inom alla strategier men är det vanligaste altenativet 

inom att skriva i marginal. Svaret ”sällan” finns i anteckningar, märka, marginal och 

stryka under men är inte det vanligaste alternativet inom någon strategi. ”Ibland” har en 

relativ jämn spridning och är det vanligaste svaret inom anteckningar, märka och stryka 

under. ”Ofta” är ett vanligt svarsalternativ inom alla strategier men det är endast inom 

läsa mer som det är det vanligaste. Svaret ”alltid” är vanligt inom läsa mer och 

omläsning men har en låg svarsfrekvens inom övriga strategier. 
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Diagram 3 visar medelvärdet på hur ofta lässtrategier med utgångspunkt i praktiskt 

tänkande används av eleverna under tiden de läser. Här kan man se en något större 

spridning där skriva i marginalen har ett medelvärde på 2 och omläsning är den 

vanligaste strategin med ett medelvärde på 4. 

 

 

Diagram 3. Medelvärde på användning av praktiska läsförståelsestrategier  

 
 

 

Diagrammet 4 visar hur ofta varje elev använder sig av läsförståelsestrategier med 

utgångspunkt i praktiskt tänkande under tiden de läser. Här utmärker sig elev 9 med 

medelvärdet 1. Eleven uppfattar själv att hen i mycket liten utsträckning använder sig av 

lässtrategier. Eleverna 4, 12 och 13 visar också låga medelvärden på strax över 2. 

Eleverna 2, 6, 11, 14 och 15 använder lässtrategier i större utsträckning än genomsnittet. 

Dessa har ett genomsnitt på cirka 4. 
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Diagram 4. Medelvärde på läsförståelsestrategier praktiskt tänkande och elever 

  

 
 

 

 

Tabell 3 visar standardavvikelsen för varje medelvärde som i sin tur visar spridningen 

mellan elevernas svar.  

 

 

Tabell 3. Standardavvikelse på läsförståelsestrategier praktiskt  

Tänkande. 

Läsförståelsestrategier Medelvärde Standardavvikelse 

Antecknar 2,53 

 

0,92 

 

Märka 2,93 1,16 

 

Marginal 1,93 1,43 

 

Stryka under 2,93 1,16 

 

Läsa mer 3,87 1,06 

 

Omläsning 4 1,13 

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att strategierna läsa mer och omläsning är de mest 

använda bland eleverna medan skriva i marginalen och märka är de minst använda. Att 

just att skriva i marginalen och märka är de minst använda läsförståelsestrategierna har 

troligen sin orsak i att läromedel återanvänds. Eleverna får inte skriva i skolans 

läromedel. Spridningen på elevernas uppfattning av hur ofta de använder 

läsförståelsestrategier med utgångspunkt praktiskt tänkande är större än för analytiskt 

tänkande. Spridningen ligger mellan medelvärdet 1 och 4. 
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4.3 En jämförelse mellan läsförståelsestrategier och provresultat 
 

Diagram 5 visar elevernas provresultat på nationella provet, läsförståelsedelen. Gränsen 

för betyget E på delprovet är 22 poäng. Diagrammet visar att fem elever ej uppnår 

betyget E. Tio elever uppnår betyget E eller mer. Elev 7 har lägst provresultat. Generellt 

verkar det som att de elever som inte uppnår ett provbetyg uppger att de använder 

läsförståelsestrategier i högre utsträckning än elever som presterat ett provbetyg som är 

högre än E. Detta är dock inte är statistiskt prövat. Skillnaderna i användandet av 

läsförståelsestrategier i praktiskt tänkande då elever som inte nått ett provbetyg har ett 

genomsnitt på 3,6 medan de elever som har uppnått ett högre provbetyg har ett 

genomsnitt på 2,8. Skillnaden mellan användandet av lässtrategier av analytiskt 

tänkande är lika stor men används generellt mindre i båda grupperna. Elever som inte 

uppnått ett provbetyg har ett genomsnitt på 3,3 medan elever med ett provbetyg högre 

än E har ett genomsnitt på cirka 2,5. Elever som har uppnått provbetyget E men inte 

högre har ett genomsnitt på 3,6 när det gäller läsförståelsestrategier med analytiskt 

tänkande vilket är högre än de andra två grupperna. Läsförståelsestrategier med 

praktiskt tänkande har ett genomsnitt på 2,9. Det är jämförbart med gruppen med högre 

provresultat.  

 

 

Diagram 5. Antal poäng och elever

 
 

 

Diagram 6 visar elever med betyg använder sig mer av analytiska läsförståelsestrategier 

än de utan betyg och elever utan betyg använder sig mer av praktiska 

läsförståelsestrategier än de som har betyg. 
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Diagram 6. Medelvärde på användning av analytiska och praktiska läsförståelsestrategier 

 

 
 

 

4.4 Samband mellan undersökningens olika variabler  
 

Tabell 1 visar de variabler som undersökningen baseras på. Provresultatet jämförs sedan 

med de tre variabler; läsförståelsestrategier med analytiskt tänkande, 

läsförståelsestrategier med praktiskt tänkande samt elevernas vistelsetid i Sverige i ett 

antal spridningsdiagram.  

 

Tabell 2. Tabellen är utformad efter elevernas provresultat i stigande ordning.  

Provresultat 
Analytiskt 

(medelvärde) 

Praktiskt 

(medelvärde) 
Elev 

16                   3.31 2,83 7 

18 3 3 5 

18 3,1 4 6 

18 3,75 4 11 

20 3,63 3,33 1 

24 4,1 3 8 

24 3,38 2,33 13 

26 4,19 3,17 3 

26 2,75 2,17 12 

26 3,75 4 15 

28 3,38 3,83 2 

28 4 2,33 4 

34 4 3,83 14 

40 2,75 1 9 

42 3,69 2,67 10 
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Ett spridningsdiagram används nedan för att visa samband mellan två variabler. 

Fördelningen av punkterna i diagrammet visar om sambandet mellan två variabler är 

stark eller svag. Ju närmare punkterna ligger varandra i proportionell linje desto starkare 

är sambandet mellan dessa variabler. Ett svagt samband visar följaktligen motsatsen 

(Denscombe 2009). Diagram 6 visar en jämförelse mellan provresultat och 

läsförståelsestrategier med analytiskt tänkande. Spridningsdiagrammet visar att det inte 

finns något samband mellan dessa variabler då punkterna befinner sig långt från 

varandra. En Pearson-korrelation visar att sambandet mellan provresultat och 

läsförståelsestrategier med analytiskt tänkande är 0,010 med ett p-värde på 0,971.  

Pearsons r ligger mellan -1 och +1, minus betyder ett negativt samband medan plus 

betyder ett positivt samband. Ju längre siffran ligger från 0 desto starkare är sambandet. 

Korrelationen här visar nästan inget samband då r är 0,010. Dessutom är p-värdet högre 

än 0,050 vilket innebär att sambandet är inte statistiskt signifikant.  

 

Diagram 6. Medelvärde och provresultat 

 

 

Diagram 7 visar en jämförelse mellan provresultat och läsförståelsestrategier med 

praktiskt tänkande. Inte heller diagram 9 visar något tydligt samband även om elevernas 

medelvärde här har en något större spridning. Pearson-korrelationen visar ett svagt 

negativt samband mellan provresultat och läsförståelsestrategier med praktiskt tänkande 

(r = – 0,439), dock är resultatet inte statistiskt signifikant (p = 0,101).  
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Diagram 7. Medelvärde och provresultat 

 

 

Diagram 8 visar en jämförelse mellan provresultat och elevernas vistelsetid i Sverige. 

Pearson-korrelationen visar ett svagt negativt samband mellan provresultat och 

elevernas vistelsetid i Sverige (r = – 0,392) dock är resultatet inte heller här statistiskt 

signifikant (p = 0,148).   

 

 

5 Diskussion 
 

I detta avsnitt presenteras en diskussion av resultaten som framkommit i studien. 

Resultaten kommer även att sammankopplas/diskuteras utifrån/ till studiens 

frågeställningar och bakgrund. Avsnittet avslutas med metodkritik och slutsats. 

 

5.1 I vilken omfattning använder andraspråkselever sig av 
läsförståelsestrategier? 
 

Enkätundersökningen visar att eleverna i SVA 1 i stor utsträckning använder sig av alla 

läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande då de oftast svarar ibland, 

ofta och alltid. Undersökningen visar även att eleverna generellt skattar sin användning 

av läsförståelsestrategier högt.  De strategier som är vanligast är innebörd av ord, 

svårigheter och visualisering. Minst vanlig är överväga. Läsa mer och omläsning är de 

mest använda strategierna bland läsförståelsestrategier med utgångspunkt i praktiskt 

tänkande medan skriva i marginalen och märka är de minst använda. 
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Undersökningen visar att de vanligaste strategierna som eleverna använder när de läser 

en text ryms inom minnesstrategier och strukturstrategier som Bråten (2006) preciserar 

som grundläggande läsförståelsekategorier. Minst vanliga är elaboreringsstrategier och 

övervakningsstrategier.  

 

Definitionen av en god läsare är enligt Bråten (2008), Lundberg & Herlin (2003) att 

läsaren är en aktiv och medveten medskapare. Westlund (2009) och Reichenberg (2006) 

uttrycker på liknande sätt att den goda läsaren klarar av att dra egna slutsatser genom att 

göra inferenser av tidigare kunskaper. Reichenberg (2006) diskuterar i detta 

sammanhang även begreppen aktiva och passiva läsare. En passiv läsare menar hon är 

en läsare som inte är medveten om att hen måste vara aktiv när man läser en viss text. 

Detta kan, enligt Reichenberg, bero på många olika faktorer såsom att eleven inte har 

automatiserat sin avkodning, otillräckligt ordförråd och förkunskaper i ämnet och 

omvärldskunskaper. För att eleverna ska kunna utvecklas till att bli aktiva läsare krävs 

det även att elaboreringsstrategier och övervakningsstrategier används medvetet. Enligt 

Westlund (2012) och Reichenberg (2006) är en ”bra” läsare en läsare som reflekterar 

över vad hen gör för att förstå innehållet i en text. Utifrån studiens resultat och 

definitionen ovan kan det möjligtvis antas att mina deltagare är passiva läsare vilket 

innebär att de använder sig av så kallad ytläsningen. De är alltså inte medvetna om att 

det krävs aktiva insatser av dem när de läser en viss text.    

 

Det hade varit intressant undersöka i vilken mån eleverna undervisas i 

läsförståelsestrategier samt i bok – och textsamtal. Westlund hävdar att det är av 

avgörande betydelse att läraren tränar sina elever att bli aktiva läsare. I kursplanen för 

Svenska som andraspråk framhålls vikten av att innehållet i undervisningen ska väljas 

så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. Detta för att ge eleverna 

en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk (Skolverket:2011). Eleven ska 

genom undervisningen få möjlighet att utveckla förmåga att läsa och reflektera över 

texter av olika slag samt samtala om texter som används i vardags-, samhälls-, studie-, 

och arbetsliv. Eleven ska även få rikligt med tillfällen att analysera skriftligt språk 

(Skolverket 2011:1f). Utifrån undersökningens resultat kan man dra slutsatsen att 

lärarens direkta och aktiva arbete med läsförståelsestrategier i sin undervisning är viktig 

för andraspråkselever. Alla lärare bör medvetet arbeta med läsförståelsestrategier i alla 
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ämnen och inte bara i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Detta kräver att 

läraren har kunskap om olika läsförståelsestrategier.  

 

 

5.2  Kan man se koppling mellan studieresultat och användning av 
läsförståelsestrategier? 
 

Undersökningen visar att det inte finns någon koppling mellan informanternas 

provresultat i läsförståelse på nationella prov och deras användning av 

läsförståelsestrategier. Undersökningen visar att inte heller vistelsetiden har någon 

koppling till elevernas provresultat. Det var en förutfattad mening om att ju längre 

vistelsetid i Sverige desto bättre läsförståelse. Det förväntade resultatet var att elevernas 

vistelsetid i landet skulle ha en viss betydelse och även korrelera med provresultatet på 

det nationella provet i läsförståelse. Det finns många faktorer som påverkar elevernas 

förståelse för en text såsom skolbakgrund, omvärldskunskaper, avkodning, ordförråd, 

metakognitiv förmåga etc. De flesta handlar om elevernas läsförståelsestrategier men 

även själva texten kan påverka elevernas förståelse. 

 

Resultatet ovan kan ses som något problematiskt då elevernas medelvärden inte visar 

någon större spridning. Det kan tolkas som att provresultatet inte korreleras med 

elevernas förmåga att använda läsförståelsestrategier med analytiskt och praktiskt 

tänkande eller så beror det likriktade resultatet på undersökningens metodval.  

 

De eleverna som fick ett betyg har ett något högre medelvärde på de analytiska 

läsförståelsestrategierna. Detta skulle kunna tyda på ett mer aktivt läsande som i sin tur 

resulterar i högre provresultat. Då antalet informanter är begränsat och enkätens 

utformning upplevdes komplicerad kan detta ha påverkat resultatet så att inga generella 

slutsatser kan dras. Eleverna själva upplever sig vara aktiva läsare oavsett resultat men 

att deras provresultat visar en variation. Detta gör också att insamlade data kan 

ifrågasättas. Brister i avkodningen kan vara en orsak till varför elever inte uppnår den 

lägsta nivån, det vill säga betyget E. Enligt Bråten (2008) är avkodningen det första 

steget till att få en god läsförståelse. Viberg (1994) tar upp bristande ordförråd som kan 

vara en annan orsak till andraspråkselevers svårigheter i läsförståelse. I studiens 

undersökning utmärker två elever sig för att ha bott i Sverige en kort tid, 3-6 år, och fått 

ett provbetyg som är högre än ett E. Dessa elever uppfattar även själva att de använder 
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sig av läsförståelsestrategier i mindre omfattning än genomsnittet. Anledningen till detta 

kan vara att eleverna redan, på den korta tiden, har hunnit bygga upp ett brett ordförråd 

men även att de överför sina lässtrategier från förstaspråket till andraspråket och på så 

sätt använder de för att få bättre förståelse även på svenska. Carell (1991)  hävdar även 

att en kombination av språkkompetens i första- och andraspråket har stor betydelse för 

läsfärdigheten på andraspråket. Carell menar vidare att när eleverna har kommit fram 

till en viss tröskelnivå på andraspråket kan de därtill effektivt utnyttja sina färdigheter 

och kunskaper från förstaspråket när de läser texter på andraspråket. 

 

Taraban et al.'s (2004) kom i sin undersökning fram till att det finns ett samband mellan 

användandet av analytiska läsförståelsestrategier och elevernas förväntade betyg. Elever 

som använde sig av analytiska läsförståelsestrategier förväntade sig högre betyg än de 

elever som använde sig av pragmatiska läsförståelsestrategier. Min undersökning visar 

att elever med betyg använder sig av analytiska läsförståelsestrategier mer än de utan 

betyg och elever utan betyg använder sig mer av praktiska läsförståelsestrategier än de 

som har betyg. I denna studie undersöks elevernas faktiska betyg jämfört med Taraban 

et al som undersöker elevernas förväntade betyg. Som det nämndes innan är det svårt att 

dra generella slutsatser då min studie baserar på 15 informanter jämfört med Taraban et 

al.´s på 1200 universitetsstuderande informanter. Det finns en möjlighet att ett högre 

antal deltagare hade givit ett signifikant resultat. 

 

Andra variabler som kunde vara av värde att undersöka är vilken roll det 

socioekonomiska faktorn spelar för elevernas studieresultat men det ryms inte inom 

ramen för denna uppsats. Det hade även varit intressant att undersöka startåldern för att 

se om den korrelerar med elevernas provresultat.  

 

5.3 Metodkritik 
 

Den utförda studien har avsett att undersöka i vilket omfång andraspråkselever använder 

sig av läsförståelsestrategier när de läser skolrelaterade texter samt undersöka eventuell 

koppling mellan studieresultat och användning av läsförståelsestrategier. 

Undersökningen baserar på 15 informanter vilket är ett begränsat urval för att kunna dra 

mer generella slutsatser eftersom den endast har undersökt en liten grupp. För att få en 

mer generell bild hade fler grupper som läser SVA behövt medverka i 

enkätundersökningen.  Studiens resultat hade eventuellt kunnat bli annorlunda vid ett 
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större eller annorlunda elevunderlag. Det går inte heller att utesluta att resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut vid en annan enkätskala, det vill säga fyra slutna 

svarsalternativ, ”aldrig”, ”sällan”, ”ofta” och ”alltid”, istället för fem. Alternativet 

”ibland” hade uteslutits då många valde det alternativet, ett mittenalternativ när de 

besvarade enkäten.  

 

Enkätens frågor har influenser från Taraban et al.'s frågeformulär (2004), som beskrivs 

tidigare i uppsatsen, och även är beprövad i sitt sammanhang. Enkäten innehöll många 

likartade frågor som eleverna inte riktigt förstod. De kunde med andra ord inte särskilja 

vissa frågor i enkäten. Det fanns även många ord och begrepp som eleverna upplevde 

svåra såsom ”relevant”. Eleverna fick möjlighet att fråga mig och undervisande lärare 

när något i enkäten var oklart. För att resultatet skulle blivit mer tillförlitligt borde 

informanterna ha förberetts i större utsträckning på enkätens utformning och vad de 

olika strategierna innebär. Kanske hade detta minimerat risken för att eleverna, vid 

osäkerhet av frågans innebörd, svarat mittenalternativet.  

 

 

6 Slutsats 
 

Syftet med min studie har varit att undersöka i vilken mån andraspråkselever använder 

sig av läsförståelsestrategier samt om man kan se någon koppling mellan studieresultat 

och användning av läsförståelsestrategier. Resultaten i min enkätundersökning visar att 

eleverna använder sig av läsförståelsestrategier när de läser. Undersökningen visar även 

att eleverna allmänt skattar sin användning av läsförståelsestrategier högt. Studien visar 

dock att det inte finns något samband mellan elevernas provresultat i läsförståelse på 

nationella prov och deras användning av läsförståelsestrategier.  

 

Efter min studie bedömer jag att det finns ett behov av att lägga mer fokus på direkt 

och aktiv undervisning i läsförståelsestrategier för att öka elevernas läsförståelse. 

Eleverna som den här undersökningen berört har under enkätens genomförande visat 

att de har lite kunskap om läsförståelsestrategier och detta kan bero på att de inte har 

fått någon undervisning i det.  Skolan ställer idag höga krav på andraspråkselever för 

att uppnå de uppsatta målen i de olika ämnena. Pedagogens kompetens blir en viktig 

fråga här där läraren ska vägleda och lära eleverna olika strategier för att förstå skilda 

texter. Läraren bör alltså ha kunskap om olika läsförståelsestrategier och metoder för 
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att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt. Vilka läsförståelsestrategier ska läras ut och 

till vem är viktiga frågor att tänka på som pedagog för att hjälpa eleverna utifrån 

deras egna förutsättningar. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Analytic and Pragmatic Factors (Taraban et al 2004) 
  

Analytic and Pragmatic Strategies. 

 

 

Evaluate: As I am reading, I evaluate the text to determine whether it 

contributes to my knowledge/understanding of the subject. 

Anticipate: After I have read a text, I anticipate how I will use the knowledge that 

I have gained from reading the text. 

Draw: I try to draw on my knowledge of the topic to help me understand what I 

am reading. 

Back: While I am reading, I reconsider and revise my background knowledge 

about the topic, based on the text’s content. 

Revise: While I am reading, I reconsider and revise my prior questions about the 

topic, based on the text’s content. 

Consider: After I read a text, I consider other possible interpretations to 

determine whether I understood the text. 

Distinguish: As I am reading, I distinguish between information that I already 

know and new information. 

Infer: When information critical to my understanding of the text is not directly 

stated, I try to infer that information from the text. 

Reading goals: I evaluate whether what I am reading is relevant to my reading 

goals. 

Search: I search out information relevant to my reading goals. 

Present later: I anticipate information that will be presented later in the text. 

Meaning: While I am reading, I try to determine the meaning of unknown words 

that seem critical to the meaning of the text. 

Current information: As I read along, I check whether I had anticipated the 

current information. 

Strengths: While reading, I exploit my personal strengths in order to better 

understand the text. If I am a good reader, I focus on the text; if I am good 

with figures and diagrams, I focus on that information. 

Visualize descriptions: While reading, I visualize descriptions in order to better 

understand the text. 



  
 

II 

Hard: I note how hard or easy a text is to read. 

Component 2 Strategies: Pragmatic 

Notes: I make notes when reading in order to remember the information. 

Highlight: While reading, I underline and highlight important information in 

order to find it more easily later on. 

Margin: While reading, I write questions and notes in the margin in order to 

better understand the text. 

Underline: I try to underline when reading in order to remember the 

information. 

Read more: I read material more than once in order to remember the 

information. 

Re-read: When I am having difficulty comprehending a text, I re-read the text. 
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Bilaga 2 Enkätfrågor - en översättning från engelska 

 

Under tiden du läser 

 

1. Utvärdera - under tiden jag läser bestämmer jag om jag anser att texten tillför 

kunskap eller förståelse för ämnet. 

2. Antecipera – när jag har läst en text kan jag ana hur jag kan använda mig av den 

kunskap jag har fått. 

3. Förkunskaper – jag försöker använda min förkunskap om ämnet för att förstå 

vad jag läser. 

1. Tillbakablick – under tiden jag läser en text tänker jag om och revidera mina 

förkunskaper på det aktuella ämnet.  

2. Revidera – under tiden jag läser tänker jag om och reviderar mina frågor som 

jag har på det aktuella ämnet. 

3. Överväga – under tiden jag läser en text överväger jag andra möjliga tolkningar 

för att avgöra om jag har förstått texten. 

4. Urskilja – under tiden jag läser kan jag skilja mellan information som jag redan 

kan och sådan som är nytt. 

5. Inferera – när viktig information inte tydligt finns i texten försöker jag hitta 

svar på mina frågor genom att läsa mellan raderna. 

6. Lässyfte – jag reflekterar över om det jag läser är relevant för syftet. 

7. Söka – jag söker information som är relevant för att uppnå syftet. 

8. Förutse information – förutse vilken information som ska komma senare i 

texten. 

9. Innebörd – under tiden jag läser försöker jag förstå betydelsen av ord som jag 

inte kan men som verkar vara viktiga för att förstå textens innehåll. 

10. Aktuell information – under tiden jag läser kollar jag av om jag hade förväntat 

mig den här informationen. 

11. Styrkor – under tiden jag läser utnyttjar jag mina styrkor för att förstå texten 

bättre. Till exempel om jag är en god läsare fokuserar jag på texten, om jag är 

bra med figurer och diagram så fokuserar jag på den informationen. 

12. Visualisering – under tiden jag läser bygger jag en bild i huvudet för att förstå 

texten bättre 

13. Svårigheter – jag noterar hur svår eller lätt en text är att läsa. 

 



  
 

IV 

Hur ofta använder du dessa strategier 

 

Anteckningar- jag gör anteckningar under läsningen för att lättare komma ihåg 

informationen. 

Märka - Under tiden jag läser stryker jag under viktig information för att lättare 

hitta det senare. 

Marginal – under tiden jag läser skriver jag frågor eller anteckningar i marginalen. 

Stryka under – under tiden jag läser försöker jag stryka under för att komma ihåg 

informationen bättre. 

Läsa mer – jag läser material mer än en gång för att komma ihåg det. 

Omläsning – när jag har svårt att förstå en text läser jag om den. 
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Bilaga 3 Information om undersökningen till eleverna på SVA1 
 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna enkätundersökning. 

Jag heter Haiman Målberg och arbetar som lärare i svenska som andraspråk här på 

skolan. Just nu håller jag på att läsa upp min kompetens i ämnet svenska som 

andraspråk på Linnéuniversitetet. Jag skriver en c-uppsats som handlar om elevers 

läsförståelse och lässtrategier. Syftet med uppsatsen är att analysera i vilken grad 

elevernas kunskaper kring läsförståelsestrategier påverkar deras sätt att hantera texter.  

  

Studien undersöker alltså hur andraspråkselever på gymnasiet använder sig av 

läsförståelsestrategier när de läser skolrelaterade texter. För att få fram material behöver 

jag era svar på enkätfrågorna. Jag skulle vara mycket tacksam om du vill delta i min 

studie. 

Om du vill delta i studien samtycker du genom att skriva under detta papper. Ditt 

deltagande i undersökningen är frivilligt och det insamlade materialet kommer att 

användas i min uppsats. Du svarar anonymt på enkätfrågorna och du har rätt att när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

Slutversionen på uppsatsen kommer att publiceras på databasen Diva. 

 

Tack för hjälpen! 

Haiman Målberg 

 

 

Ort och datum: ___________________________________________ 

Underskrift: _____________________________________________ 
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Bilaga 4 Enkät 
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