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Abstract 
 
This study aims to explain how teachers for students aged 11-13 years old work with comprehension 
of words, based on reading fictional texts. The question formulations the study aims to survey is how 
teachers declare they are working with word-comprehension with basis in fictional texts for both 
first- and second language learners, and how this shows in their pedagogical practice. The study also 
aims to survey what the effects are on the students´ learning, according to the teachers, by using this 
teaching-methods. In an attempt to examine this, interviews have been performed with three teachers 
working at different schools, teaching Swedish for students in the elementary school. In the 
interviews the teachers was asked questions in aim to research their methods of teaching word-
comprehension, followed up by two lesson-observations per class of each teachers´ pedagogical 
practice. 
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1 Inledning 
Ett vanligt förekommande inslag inom skolans undervisning i svenskämnet är att arbeta 
med skönlitterära texter i olika former, genom såväl lärarens högläsning för klassen som 
i elevernas egen läsning. En gemensam högläsningsbok som läraren och klassen 
tillsammans regelbundet läser ur är för många ett välkänt fenomen i undervisningen, 
samtidigt som också eleverna själva har en eller flera egna skönlitterära böcker – 
”bänkboken” eller ”tystläsningsboken” – att läsa ur när tillfälle till detta ges. De texter 
eleverna i lyssnandet och läsningen möter varierar i svårighetsgrad, språket används på 
olika sätt och vokabuläret skiljer sig från text till text. En intressant aspekt att fundera 
kring här är hur eleverna uppfattar det språk de ställs inför, och hur ord och begrepp i 
texten tolkas, då forskning kring området visar på att just skönlitteratur spelar en viktig 
roll för utvecklingen av ett rikt och nyanserat ordförråd.  
 

Språkinlärning, och att kunna använda språket med anpassning till olika syften och 
mottagare, är en förutsättning för fortsatt kunskapsinhämtning såväl i som utanför 
skolan. Just den språkliga förmågan spelar en avgörande roll för elevernas fortsatta 
lärande då språket på olika sätt används i alla skolans ämnen. Detta faktum betonas i ett 
flertal studier kring området, bland annat skriver Liberg (2006) att all 
kunskapsutveckling och lärande i grundskolan bygger på en språklig grund, och att 
språket därmed blir det verktyg som utgör förutsättningen för all undervisning. Även 
Hyltenstam (2013) framhåller vikten av att arbeta med språkutveckling i skolan och 
menar att kunskap om samverkan mellan språk- och kunskapsutveckling blir allt 
viktigare. Hur elever förstår och lär in ord blir en viktig aspekt, och hur elever uppfattar 
betydelsebärande ord i olika sammanhang såväl i som utom en kontext. Gibbons (2013) 
tillägger även att den nya läroplanen ställer höga krav på elevers förmåga att tillägna sig 
och själva producera text i olika ämnen, vilket ytterligare talar för att som lärare stötta 
elevernas språkliga utveckling.   
 
Enligt läroplanens (Skolverket 2011) övergripande mål och riktlinjer ska skolan ansvara 
för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal 
och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, vilket ytterligare betonar vikten av att arbeta 
med språkutveckling och ordinlärning. Vidare står det att läsa i kursplanen för 
svenskämnet att undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna tillägnar sig ett rikt 
och varierat språk för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. Kursplanen betonar även betydelsen av 
att eleverna genom svenskämnet ska få tilltro till sin språkliga förmåga och kunna 
uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 
 
Därmed anser jag det vara intressant att ur ett lärarperspektiv granska hur man i skolan 
arbetar med ordförståelse, och här med utgångspunkt i arbete med skönlitterära texter. 
Det kan påstås vara relevant att undersöka hur lärare arbetar med ordförståelse av just 
den anledningen att språket är en förutsättning för elevernas fortsatta lärande, och all 
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språklig användning är sammansatt av ett mer eller mindre avancerad vokabulär. 
Ordinlärningen bli en viktig del av elevernas språkutveckling, för att främja deras 
förmåga att använda och anpassa sitt språk till olika syften och mottagare, samt för att 
kunna kommunicera i olika situationer. Eleverna bör ges möjligheten att använda 
språket i möten med olika ämnen och i olika sammanhang, då inlärning av språket ses 
som ett givande och tagande i samspel med omgivningen, skriver Liberg (2006).  
 
Således syftar föreliggande studie till att undersöka hur en grupp utvalda 
grundskolelärare i svenskämnet arbetar med ordförståelse med utgångpunkt i 
skönlitterära texter och riktat mot undervisning för elever i åldersgruppen 11-13 år. 
Studien fokuserar på hur eleverna förstår och lär in ord vid arbete med skönlitteratur, 
vid såväl högläsning som tyst läsning. Undersökningen utförs i flerspråkiga miljöer och 
fokuserar på hur läraren väljer att arbeta med ordförståelse, samt vilken effekt 
arbetssättet ger i en konkret undervisningssituation. Undersökningen baseras på 
insamlat intervju- och observationsmaterial från ett flertal skolbesök, samt förankras i 
aktuell litteratur. 
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2 Syfte och frågeställningar 
I föreliggande studie undersöks hur en grupp tillfrågade lärare verksamma i grundskolan 
inom svenskämnet arbetar med ordförståelse för elever i åldersgruppen 11-13 år. 
Undersökningen fokuserar på ett lärarperspektiv och ämnesdidaktik kring området, samt 
behandlar undervisningssituationer i flerspråkiga miljöer för såväl första- som 
andraspråksinläraren. Studien syftar således till att undersöka hur lärare i skolans 
svenskämne säger sig samt visar sig arbeta med ordförståelse med utgångpunkt i 
skönlitterära texter för elever i grundskolans mellanår, samt hur lärarna uppfattar att 
elevernas ordförståelse genom arbetssättet utvecklas.  
Studien utgår från följande frågeställningar: 

• Hur uppger lärare att de arbetar med ordförståelse vid arbete med skönlitterära 
texter, och hur kommer detta till uttryck i den pedagogiska praktiken? 

• Hur säger sig lärare arbeta med ordförståelse ur ett andraspråksperspektiv, och 
hur syns detta i undervisningen? 

• Vilken effekt anser de tillfrågade lärarna att deras undervisning har hos 
eleverna? 
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3 Teoretiska perspektiv 
Nedan redogörs för de teoretiska perspektiv studien utgår ifrån, och som jag förhåller 
mig till i mina undersökningar. Avsnittet inleds med en begreppsdefinition för att 
förklara ett antal begrepp som är relevanta för studien. 

3.1 Begreppsdefinition 
Ordförståelse: I föreliggande används begreppet ordförståelse, vilket definieras med 
beskrivningen att förstå ett ords betydelse, och själv kunna använda ordet i egen 
produktion i ett annat sammanhang (Nationalencyklopedin 2015). Det är även här 
relevant att beskriva kopplingen mellan begreppen ordförståelse – läsförståelse – och 
förståelsestrategier vid läsning av skönlitterära texter och förklara deras relation till 
varandra. Med läsförståelse menas förståelse av vad man läser och en förmåga att 
tillgodogöra sig texters innebörd (Nationalencyklopedin 2015), och förståelsestrategier 
innebär i sin tur de strategier läsaren använder sig av för att ta sig an och förstå en viss 
sorts text. Utifrån dessa definitioner av begreppen ovan kan således ordförståelse sägas 
utgöra grunden för läsförståelse och de olika strategier vi i läsning använder oss av, då 
Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) menar att ordförrådet är den enskilda faktor som 
i högst grad sammanhänger med elevers läsförståelse. Förmågan att läsa innefattar och 
kräver kunskaper om och färdigheter i avkodningsprinciper (Jonsson, 2006), och för att 
förstå meningar i en text och innebörden av dessa krävs att läsaren har en kännedom om 
de enskilda ordens betydelse. Vidare bygger förståelsestrategier vid läsning av 
skönlitterära texter, och hur dessa används, på läsarens läsförståelse och förmåga att 
förstå och läsa texter för olika syften. Utav detta kan konstateras att begreppen 
ordförståelse, läsförståelse och förståelsestrategier är nära besläktade och fungerar i 
samverkan med varandra. Jag använder mig i texten av begreppet ordförståelse, vilket 
här syftar till såväl reception som inlärning utav okända ord. Det vill säga, att eleverna 
förstår ett visst ord, men också att de tillägnar sig ordet och kan använda det i andra 
sammanhang. Den ordförståelse jag syftar till att undersöka har sin utgångspunkt i 
arbete med skönlitterära texter, och hur eleverna förstår och tolkar ord vid lyssnande 
samt i läsning av skönlitterära texter för barn och ungdomar.  
 
Skönlitteratur: Begreppet skönlitteratur definieras som litteratur skriven med 
konstnärliga ambitioner som inte enbart är avsedd att ge en faktabetonad 
verklighetsbeskrivning (Nationalencyklopedin, 2015). Begreppet innefattar således ett 
brett perspektiv på berättande texter, där alltifrån böcker till noveller och serier ingår. 
Jag kommer i studien att använda begreppet skönlitteratur i denna breda bemärkelse, för 
att beskriva elevernas jobb med olika former av berättande texter. 
 
Andraspråk: Man brukar inom forskning göra skillnad mellan begreppen förstaspråk 
och andraspråk, en distinktion vilken främst baseras på inlärarens ålder. Språk som lärs 
in efter tre års ålder, då ett förstaspråk eller modersmål redan etablerats, brukar 
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betecknas som andraspråk. Andraspråket brukar också definieras av att det lärs in i en 
språklig miljö där detta är det språk som används. Andraspråket har lika stor social och 
psykologisk betydelse för inläraren som hans/hennes förstaspråk, då andraspråket ska 
tillgodose individens alla kommunikationsbehov på samma sätt såsom förstaspråket gör 
(Nationalencyklopedin 2015). Jag använder mig i föreliggande av begreppet 
andraspråksperspektiv i syfte att förklara hur läraren kan forma sin undervisning så att 
den inkluderar de andraspråkselever med ett annat modersmål än svenska som ingår i 
klassen. 

3.2 Teoretisk bakgrund 
Den studie jag har genomfört utgår från ett ämnesdidaktiskt perspektiv på 
språkutveckling och språkinlärning, det vill säga hur språket inom svenskämnet lärs ut 
och vad språkundervisningen innehåller. De didaktiska frågorna brukar exemplifieras 
med begreppen ”Hur, ”Vad?”, ”När” och ”För vem?” (Uljens 1997), vilket är just det 
lärarperspektiv på undervisning kring ordförståelse min undersökning grundar sig i. En 
ytterligare teori kring språkutveckling som ligger till bakgrund för studien är den 
lingvistiska teorin, med riktning emot den funktionella lingvistik vars teori Martin 
(2010) redogör för. Martin menar att en funktionell lingvistik innebär att språket finns 
med i allt det vi gör, och att vi alltid använder språket i ett visst sammanhang och för ett 
visst syfte. Vidare beskriver Martin (2010) en så kallad situationskontext inom den 
funktionella lingvistiken, ett begrepp vilket syftar just till att anpassa språket efter 
sammanhang och mottagare. Vid sidan om denna funktionella lingvistik står även 
sociolingvistiken där språkets sociala aspekter fokuseras, inom vilket begreppet 
kommunikativ kompetens (”Communicative competence”, Hymes, 1972) är centralt. 
Detta begrepp vill förklara en bred syn på den språkliga förmågan där man utgår från att 
språkanvändaren behöver utvecklade färdigheter för att kunna tillgodose alla de olika 
kommunikationsbehov individen har. Även L.Vygotsky (2001), vem kan anses vara 
grundare av ett sociokulturellt perspektiv på lärande och vars filosofi bygger på att allt 
lärande sker i samspel med andra, hävdar beträffande språkutveckling att språket i sig 
blir ett sociokulturellt redskap och att goda språkliga färdigheter spelar en viktig roll för 
all kunskapsutveckling och lärande genom livet. Vygotsky menar att lärande är en 
samarbetsaktivitet som äger rum i en viss sociokulturell miljö, och att språket används 
och utvecklas beroende på sociala kontexter och situationer vi deltar i. Vygotskys 
teorier speglas i en undervisningssituation där kollaborativt arbete är centralt och 
kunskap om språkets användning utvecklas i ett samspel mellan eleverna. 
 
Dessa teoretiska perspektiv på språkutveckling är vilka jag grundar föreliggande studie 
i, och vilka utgör utgångspunkten för såväl forskningssammanställning som senare 
observationer och iakttagelser. Med detta innebär således att jag i mina undersökningar 
förhåller mig dels till ett funktionellt lingvistiskt perspektiv på språkutveckling där en 
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central aspekt är att språket används för ett visst sammanhang och ett visst syfte, och 
dels till ett didaktiskt perspektiv på undervisningen då lärarens arbetsmetoder fokuseras.  
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4 Tidigare forskning 
Föreliggande stycke redogör för en forskningsbakgrund kring området språkinlärning 
med fokus på ordförståelse. Här presenteras ett urval av den forskning som finns kring 
området, samt vad aktuell litteratur skriver om ordförståelse inom svenskämnet. 

4.1 Språkutveckling 
Enligt kursplanen i svenska i Lgr11 (Skolverket 2011) är det av betydande vikt att 
eleverna inom ämnet utvecklar ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och verka i 
ett samhälle där olika kulturer, livsåskådningar och språk möts. Eleverna ska genom 
undervisningen ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro 
till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang, för skilda syften, och till 
olika mottagare. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att 
utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. ”Det livslånga lärandet” nämns i 
läroplanens övergripande mål och riktlinjer, vilket således just språket blir en 
förutsättning för.  
 
Därmed framstår det faktum att språket spelar en avgörande roll för skolframgång, 
vilket slås fast av Hyltenstam (2013) som skriver att språklig kompetens är en 
förutsättning för lärande i samtliga skolans ämnen. Vikten av att arbeta med 
språkutveckling i skolan betonas vidare i flertalet utförda studier kring området, bland 
annat skriver Liberg (2006) att all kunskapsutveckling och lärande i grundskolan bygger 
på en språklig grund, och att språket därmed blir det verktyg som utgör förutsättningen 
för all undervisning. Även Gibbons (2013) poängterar detta och skriver att kunskap om 
samverkan mellan språk- och kunskapsutveckling blir allt viktigare, och tillägger att den 
nya läroplanen ställer höga krav på elevers förmåga att tillägna sig och själva producera 
text i olika ämnen. Också Westlund (2009) hävdar att den språkliga förmågan är viktig 
inte bara för elevernas fortsatta akademiska lärande, utan även för det livslånga lärandet, 
och delar därmed Libergs (2006) åsikt. Detsamma poängteras även av Wagner, 
Strömqvist & Uppstad (2010) då de tillsammans skriver att en god språklig förmåga är 
viktig såväl för att utveckla kunskaper som för förståelse för andra människor och 
samarbete. Lindberg (2009) tillägger även att eleverna i allra högsta grad är aktiva 
medskapare av sin egen språkutveckling, samt att interaktionen mellan läraren, inläraren 
och övriga elever är av avgörande betydelse för elevernas språkutveckling. I 
språkinlärningen, fortsätter Lindberg, är en viktig aspekt att se sina medmänniskor i och 
utanför klassrummet som betydande resurspersoner. Lindberg (2008) menar även att 
man idag betonar språkets sociala och kommunikativa aspekter där språkinlärning i 
skolan bör ses som en kreativ process i vilken interaktion och kommunikation blir en 
central del av undervisningen. Till detta infogar Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) 
att språkinlärning är en process där inläraren utvecklar språkliga förmågor i samspel 
med undervisningen, samt att språket formas i samspel med andra människor. 
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4.2 Förståelsestrategier vid läsning av skönlitterära texter med fokus 
på ordförståelse 

Vid läsning av all sorts texter använder vi oss, medvetet eller omedvetet, av 
förståelsestrategier för att läsa, förstå, och ta till oss den aktuella texten. Begreppen 
förståelsestrategier, läsförståelse och ordförståelse är som tidigare förklarat (3.1) nära 
sammankopplade, då de båda förstnämnda bygger på och kan anses vara beroende av 
ordförståelse. Ordförståelse är avgörande för läsförståelse eftersom all typ av läsning 
kräver en kännedom om de enskilda ordens betydelse (Elbro 2004), och 
förståelsestrategier vid läsning av texter i sin tur grundas i läsarens förmåga att utnyttja 
sin läsförståelse. Således finns ett nära samband mellan begreppen ordförståelse, 
läsförståelse, och de förståelsestrategier vi i läsning använder oss av, vilket gör relevant 
att tala om dessa begrepp tillsammans.  

4.2.1 Ordförståelse 
Att bemästra ett utvecklat ordförråd, och kunna förstå och använda ord med anpassning 
till ett visst syfte, är en viktig faktor för att framgångsrikt tillägna sig kunskaper i 
skolans alla ämnen skriver Lindberg (2006). Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) 
hävdar att ordförrådet är den enskilda faktor som i högst grad sammanhänger med 
elevers läsförståelse, och de elever som har ett stort ordförråd förstår därmed texter 
bättre, varför ordförståelse blir en viktig aspekt att införa i läsundervisningen. 
 
Förmågan att läsa innefattar kunskaper om och färdigheter i avkodningsprinciper, menar 
Jonsson (2006), och skriver vidare att läsundervisningen i skolan naturligt innehåller 
såväl bokstavskännedom som avkodningsprinciper. Att arbeta med ordförståelse i 
skolan beskrivs också av Elbro (2004) som vill hävda att när ord sätts samman till en 
längre text begränsas de enskilda ordens betydelse, ord i en kontext får ett begränsat 
betydelseområde då orden ringas in på ett sätt som gör det möjligt att tyda deras 
betydelse. Elbro (2004) skriver också att bokstavs- och ordkännedom är grunden till hur 
läsförmåga uppkommer, samt att det för att förstå de enskilda orden i en text krävs en 
kännedom om ordens betydelse i sammanhanget. Till detta tillägger Magnusson & 
Nauclér (2006) som, i likhet med Elbro, skriver att hur ord och meningar ska tolkas 
även avgörs av vilken text och vilket sammanhang texten ingår i. Westlund (2012) 
håller med om att ordförståelse är beroende av textens sammanhang, då hon beskriver 
ordförståelse som den enskilt viktigaste faktorn för utvecklande av en god läskunskap 
och att ordförståelsen i sin tur är beroende av en god omvärldskunskap och förmåga att 
förstå texter. Om detta skriver också Eckeskog (2013) som här tillför att en förståelse av 
texten innebär en hjälp för att underlätta avkodningen av de enskilda orden. Gibbons 
(2009) skriver även om så kallade ”konektorer”, det vill säga, sammanbindande 
ord/texttypiska ord för en viss genre vilka krävs att eleverna behärskar och förstår och 
har automatiserat för att kunna förstå texten.  
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4.2.2 Läsförståelse 
PISA-rapporten från 2009 visar på att svenska elevers läsförståelse har sjunkit det 
senaste decenniet. I rapporten framkommer att de elever i svenska skolan som inte når 
upp till en grundläggande läsförståelse har blivit allt fler, då nästan en femtedel av de 
deltagande eleverna inte når upp till gränsen för undersökningens basnivå, vilken 
motsvarar den kunskapsnivå som anses grundläggande för fortsatt lärande. Vad detta 
beror på har blivit en viktig aspekt i dagens skoldebatt, och orsakerna till de försämrade 
resultaten inom läsförståelse i den svenska skolan är något som Westlund (2009) fäster 
stor vikt vid. Även Reichenberg (2008) uppmärksammar detta problem då hon återger 
resultatet av Skolverkets (2001) granskning, där det framkommer att svenska elever är 
duktiga på att söka konkret information i texter, men sämre på att reflektera över textens 
innehåll och budskap. 
 
Begreppet läsförståelse diskuteras bland annat av Magnusson och Nauclér (2006) vilka 
menar att läsförståelse vid en närmare granskning är en komplex förmåga som innebär 
att läsaren har förstått både sammanhanget och de enskilda orden, samt har tagit till sig 
och reflekterat över innehållet. Även Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) vill hävda 
att två aspekter som är särskilt viktiga för en god läsförmåga är dels språklig 
medvetenhet, och dels ordförrådet – utav vilket just ordförrådet är den allra mest 
avgörande faktorn. Läsförståelse är vidare beroende av en integrering av de enskilda 
ordens och meningarnas sammanlagda betydelse, menar Levlin (2014). Jonsson (2006) 
resonerar också kring just detta och skriver att det är viktigt att se till så att eleverna 
förstår den kontext en viss text ingår i för att hjälpa deras läsförståelse, då en delaktighet 
i textens sammanhang underlättar elevernas förståelse för läsningen. Även Reichenberg 
(2008) betonar denna aspekt, och tillägger att läsförståelse även handlar om att läsa 
mellan och bortom raderna, och inte enbart på den aktuell utskrivna raden, för att förstå 
en texts innehåll och budskap. ”Textens betydelse skapas i ett samspel mellan läsaren 
och den aktuella texten, och ser olika ut beroende på vem läsaren är och vilka 
förkunskaper och inställningar just den personen har” (s. 189), betonar Magnusson & 
Nauclér (2006) och menar att läsning handlar om ett möte mellan text och läsare och att 
textens betydelse konstrueras i det mötet. Magnusson & Nauclér poängterar också att 
eleven som läsare måste lära sig att i läsningen fylla i de tomma ställen som finns i en 
text, och söka efter något mer än det bokstavliga. 
 
Att eleverna har en viss förförståelse för de texter de möter i undervisningen är en viktig 
aspekt. Detta poängteras av Gibbons (2013) som menar att det utan förkunskaper är 
svårt för eleverna att förstå sammanhanget, samt att det utan egen kunskap och 
förståelse inför läsningen saknas en stor resurs för att förstå det du läser. Elbro (2004) 
tillägger att läsning handlar om såväl avkodning som språkförståelse, och förklarar att 
språkförståelsen bidrar med en kännedom om det område texten handlar om, medan 
avkodningen handlar om att identifiera de skrivna orden. Jonsson (2006) menar vidare 
att en didaktisk konsekvens av läsinlärning bör bli att undervisning i läsning och 
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läsförståelse ses som en meningsskapande process där eleven har möjlighet att utgå 
ifrån vad han/hon redan vet, och fortsätter med att förklara att läsningen ges en mening 
och blir förståelig när eleven kan relatera till innehållet och tolka texten i förhållande till 
det som för eleven redan är känt. Reichenberg (2008) tillägger att det inte räcker att 
koda av orden i en text, eleven behöver också förkunskaper om textens sammanhang. 
Reichenberg betonar också vikten av att eleverna har förkunskaper i ämnet och 
kunskaper om hur språket fungerar för att förstå en viss text.  
 
Vidare skriver Jonsson (2006) att det finns en fördel i att införa bilder och skapande i 
läsundervisningen, och menar att detta kan vara ett gynnsamt sätt för att arbeta med 
läsförståelse. Också Gibbons (2013) konstaterar fördelen i att arbeta med läsförståelse 
under kreativa former och beskriver en så kallad genrepedagogik, vilken innebär att 
undervisningen utgår från en viss typ av text och fokuserar på utmärkande aspekter 
inom den givna genren. 
 
Reichenberg (2008) diskuterar även läsförståelseproblem, och menar att dessa kan bero 
på att eleverna inte har automatiserat sin avkodning, vilket gör att eleven som läsare 
tvingas rikta sin uppmärksamhet mot att avkoda ord och meningar och därmed hindras 
att uppfatta textens innehåll.  Också Magnusson och Nauclér (2006) diskuterar detta, 
och förklarar att bristande läsförståelse kan grundas i problem med att avkoda ord. Det 
är också viktigt för läraren att hjälpa eleverna till en större förförståelse och därmed 
rikare upplevelser av en text skriver Eckeskog (2013), och tillägger att man ibland 
måste stanna upp och reda ut något i texten för att kunna läsa med god förståelse. 
 
Det blir avslutningsvis för att sammanfatta ovanstående relevant att nämna det engelska 
begreppet för läsförståelse, ”reading comprehension”, vilket vi grundar vår svenska 
översättning av termen i. Winch & Johnston (2006) förklarar begreppet ”reading 
comprehension” och menar att detta syftar till just den breda syn på läsförståelse som 
beskrivs ovan - hur elever förstår olika texters ord och meningar, samt tar till sig 
läsningen och tolkar budskapet i den aktuella texten. 

4.2.3 Förståelsestrategier vid läsning av skönlitterära texter 
Begreppet ”comprehension strategies” (förståelsestrategier) syftar till att förklara de 
olika strategier som i läsning används för att förstå den aktuella texten (Winch & 
Johnston, 2006). Förståelsestrategier innefattar således de olika strategier vi i läsningen 
använder oss av för att ta oss an och tillgodogöra oss en viss text, där olika strategier 
används beroende på typ av text. 
 
Förståelsestrategier diskuteras bland annat av Eckeskog (2013) som hävdar att 
meningen med en text uppstår när eleverna är målmedvetet engagerade i att tänka 
medan de läser. Eckeskog (2013) skriver att orsaken till att lära eleverna hur de skall bli 
mer strategiska läsare är för att de i sin läsning ska bli mer reflekterande över textens 



15 

innehåll och därmed öka sin förståelse för texten. Hur barn använder sig av 
förståelsestrategier när de själva läser beskrivs också av Westlund (2009), som betonar 
att det är en viktig uppgift för läraren att hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse 
och att läraren således bör undervisa i lässtrategier kopplat till det aktuella skolämnet. 
Vidare är läsning en förmåga som kräver elevernas aktiva ansats, menar Reichenberg 
(2008), och en aktiv läsare har kunskaper om hur och varför man ska använda olika 
strategier när man läser, samt kan anpassa sina strategier efter målet med läsningen 
genom att antingen läsa igenom texten noga alternativt skumläsa.  

4.2.4 Hörförståelse 
Gibbons (2013) menar att lyssnandet är nyckeln till språkutveckling, eftersom eleverna i 
lyssnandet aktivt tar del av språket och tillägnar sig detta, något som också Levlin 
(2014) lyfter fram då hon skriver att i hörförståelseprocessen läggs grunden för att 
eleven ska kunna bearbeta sina kunskaper om ords betydelser och språkets funktion. För 
att hjälpa elevers förståelse vid högläsning är det viktigt för läraren att ge eleverna en 
uppfattning om vad texten handlar om och aktivera deras förkunskaper, menar Gibbons 
(2013), som vidare skriver att läraren genom att förbereda eleverna inför läsningen kan 
medverka till att öka deras förståelse för textens innehåll och handling. Reichenberg 
betonar att högläsningen bör börja med att läraren inleder tillfället med att kort 
introducera texten för att få eleverna att koppla på sina förkunskaper därför att 
förkunskaper i ämnet spelar en avgörande roll i förståelse av texter. Utan förkunskaper 
är det svårt för eleverna att förstå sammanhanget i den text som läses, och eleven som 
textdeltagare kopplar ihop texten med sina förkunskaper skriver Gibbons (2013) och 
hävdar att lyssningsuppgifter blir krävande när eleverna inte förstår sammanhanget eller 
har relevanta erfarenheter att luta sig emot. Dock menar Eckeskog (2013) att när läraren 
eftersträvar att ge eleverna förförståelse för texter lägger de ner mycket tid för samtal 
och frågor innan läsningen. Att under pågående högläsning sedan alltför ofta stanna upp 
för att gå igenom ord kan, menar Eckeskog (2013) ”hacka sönder” texten. I motsats till 
detta hävdar Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) att språkliga samtal och hjälp att 
förstå ord i en text ökar elevernas inlärning av nya ord. Oavsett hur högläsningen utförs 
är det lyssnande som eleverna vid högläsning aktivt använder sig av är nyckeln till 
språklig utveckling, och ger en aktiv grund för att andra språkfärdigheter ska utvecklas, 
vilket är ett villkor i många lärandesituationer, betonar Gibbons (2013). Eckeskog 
(2013) tillägger också att lärare ofta utgår från högläsning när de tränar 
förståelsestrategier, för att eleverna efterhand ska lära sig att använda strategierna i sin 
egen läsning. 

4.3 Ett andraspråksperspektiv på ordförståelse och ordinlärning 
Att språket spelar en avgörande roll för skolframgång har ovan lyfts fram av Hyltenstam 
(2013), som vidare betonar att språket är en central faktor för integration och delaktighet 
i samhället. Det blir därför av största vikt att utbildningen i skolan genomsyras av såväl 
språklig medvetenhet som ett mångkulturellt förhållningssätt för att hjälpa 
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andraspråkselevens språkutveckling, skriver Hyltenstam. Även Cummins (2000), 
diskuterar just språkets betydelse för skolframgång och menar att vi i skolan bör 
fokusera på att ge samtliga eleverna de lingvistiska kompetenser som krävs för att 
kunna delta i skolans ämnesundervisning, vilket i sig innefattar ett utvecklat och 
ämnesspecifikt ordförråd. För andraspråksinläraren betyder detta, menar Cummins, att 
ett större vokabulär krävs såväl som en kunskap om hur språket struktureras. Cummins 
(2000) talar även om begreppet ”language profiency” med vilket menas språklig 
färdighet, och syftar till hur välutvecklad utövarens språkliga kännedom är. Denna 
kännedom utvecklas i sin tur genom att inläraren ges rikliga möjligheter att använda och 
interagera på inlärarspråket såväl i som utanför skolan. 

4.3.1 Ett inkluderande flerspråkigt klassrum 
Hur man som lärare ska arbeta för att nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt 
klassrum, samt hur läraren kan arbeta så att undervisningen blir både språk- och 
kunskapsutvecklande är en central fråga hos Lindberg (2009). Läraren måste i sin 
undervisning söka efter vägar för att anpassa lektionsinnehållet och arbetssättet till den 
aktuella elevgruppen hävdar Lindberg, och fortsätter med att betona det faktum att 
eleverna i allra högsta grad är aktiva medskapare av sitt eget lärande samt att det är vad 
som pågår i interaktionen mellan läraren, inläraren, och andra elever, som har en 
avgörande betydelse för andraspråkselevens språkinlärning. Lindberg lyfter i och med 
detta fram vikten av att se sina medmänniskor i och utanför klassrummet som viktiga 
resurspersoner för andraspråksutveckling. Lindberg skriver vidare att 
andraspråksinlärning är en långsiktig process som innebär en succesiv uppbyggnad av 
ett nytt system för kommunikation, där de bästa resultaten nås genom en kombination 
av undervisning och möjligheter till språklig samvaro och interaktion i vardagslivet. 

4.3.2 Interaktion och kommunikation 
Lindberg (2008) förklarar vidare att man inom forskning kring andraspråksinlärning kan 
anses vara överens om att andraspråksundervisningen bör fokusera på innehåll och 
kommunikation. Samtal i och utanför klassrummet spelar en central roll för 
språkutveckling, skriver Lindberg (2008) vidare, och betonas bör samtalets och 
interaktionens avgörande roll för andraspråksinlärning. Just samtalet är vidare en källa 
till kunskap då detta innebär en möjlighet att tillsammans med andra utveckla, bearbeta 
och fördjupa tidigare erfarenheter och kunskaper. Reichenberg (2008) fortsätter med att 
konstatera att läraren bör uppmuntra elever med annan etnisk bakgrund att delta i samtal 
om texter och här bidra med inlägg som förmedlar deras språkliga och kulturbundna 
förkunskaper. I och med detta menar Reichenberg att ett sammanhang kan skapas i 
klassrummet där olika kunskaper och perspektiv får komma till uttryck, bekräftas och 
delas med andra, vilket också kan öka elevernas motivation att fortsätta lära. Gibbons 
(2009) håller med om detta, och menar att ett klassrum där alla elever kan mötas och 
som genomsyras av såväl stöttning som höga förväntningar måste anses som en viktig 
del av tvåspråkiga elevers utveckling av inlärarspråket. ”Självupplevda berättelser är ett 
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bra sätt att engagera elever på, och för att få fram gemensam kunskap att bygga vidare” 
(s.101) skriver Gibbons (2009) vidare. Språklig utveckling handlar om socialisation, 
och hur vi använder språket är en produkt av sociala skeenden skriver Lindberg (2009). 
Samtidigt finns det ett starkt samband mellan textförståelse och läsarens personliga 
erfarenheter, fortsätter Lindberg, och menar att denna aspekt kan skilja mycket från elev 
till elev, då andraspråkselever i varierande utsträckning har kommit i kontakt med 
inlärarspråket utanför skolan. Därmed tar andraspråksinläraren med sig varierande 
språkliga erfarenheter i inlärningen av andraspråket vilket skiljer sig från individ till 
individ, menar Lindberg (2009), och skriver vidare att åldern spelar en avgörande roll 
då språkinlärningen underlättas av att börja i en tidig ålder. 

4.3.3 Lyssnandet 
Gibbons (2013) menar att lyssnandet, som tidigare nämnt är en viktig del i all 
språkutveckling, för andraspråksinläraren blir än mer avgörande. I lyssnandet, fortsätter 
Gibbons (2013), handlar det för andraspråksinläraren att förstå snarare än att producera 
själv, och att aktivt förstå innebörden av det någon säger. Detta ger i sin tur en aktiv 
grund för att andra språkliga färdigheter ska utvecklas, färdigheter vilka blir ett villkor i 
andra lärandesituationer. Den ordinlärning som lyssnandet innebär blir en viktig faktor 
för att eleven ska kunna tillägna sig kunskaper i skolans alla ämnen, och det som Levlin 
(2014) tidigare skriver om att i hörförståelseprocessen läggs grunden för att eleven ska 
kunna bearbeta sina kunskaper om ords betydelser och språkets funktion kan appliceras 
även för andraspråksinläraren.  

4.3.4 Förförståelse 
En ytterligare viktig aspekt i ett andraspråksperspektiv på språkutveckling och 
ordinlärning är de förkunskaper som är nödvändiga för att förstå en viss text. Detta 
diskuterar Reichenberg (2008) och menar att det finns ett stort antal elever som har 
relevanta förkunskaper på sitt förstaspråk, men som kanske inte inser att det föreligger 
ett samband mellan dessa kunskaper och vad de läser på andraspråket. 
Andraspråksinläraren har generellt färre associationer förknippade med orden i sitt 
ordförråd än enspråkiga elever, bygger Lindberg (2006) vidare på detta. Cummins 
(2000) vill vidare hävda att en övergripande slutsats från studier kring språkutveckling 
är att språkliga färdigheter uppkommer inom en kontext där eleven får uppleva 
interaktion inom och ett sammanhang i inlärarspråket, samt att det är viktigt att 
andraspråksinläraren ges möjlighet att interagera på inlärarspråket för att tillägna sig 
detta. Också Lindberg (2009) betonar vad som ovan nämnts angående språkets sociala 
och kommunikativa aspekter där språkinlärning ses som en kreativ process i vilken 
interaktion och kommunikation spelar en avgörande roll, kanske speciellt för 
andraspråksinläraren. 
 

Ovanstående litteraturgenomgång avrundas med att konstatera att det är av betydande 
vikt för läraren att arbeta med språkutveckling i form av såväl läs- som ordförståelse, då 
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just den språkliga förmågan är en förutsättning för elevernas fortsatta lärande såväl 
inom som utanför skolan. Röster från aktuell litteratur hävdar att just språket är den 
enskilt viktigaste faktorn för kunskapsinhämtning, samtidigt som även läroplanen lyfter 
fram vikten av att främja elevernas språkliga förmåga. 
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5 Material och metod 

5.1 Metod för insamling av material  
För att samla material till studien har jag valt att genomföra skolbesök på tre olika 
skolor i tre olika klasser, där jag utifrån givna frågeställningar har genomfört en intervju 
med klassläraren om hur denne arbetar med ordförståelse i svenskämnet, samt en 
efterföljande lektionsobservation där klassen har arbetat med någon form utav 
skönlitterär text. Därefter har ett återbesök i varje klass, där en lektionsobservation kring 
samma arbetsområde, genomförts i syfte att öka studiens tillförlitlighet och fördjupa 
mina observationer från det tidigare tillfället. För att under dessa skolbesök 
dokumentera mitt insamlade material har jag under såväl intervjuerna som under 
lektionsobservationerna fört fältanteckningar, vilket innebär att jag som observatör 
redogör för samtal, beteenden och skeenden, samt även inkluderar mina egna 
reflektioner (Stukát 2011). 

5.2 Deltagare/Urval 
För att planera och genomföra mina skolbesök nödvändiga för studien har jag haft 
mailkontakt med tre olika lärare på olika skolor som undervisar elever i åldersgruppen 
11-13 år, och bett om tillåtelse att genomföra mina undersökningar. Jag har kommit i 
kontakt med lärarna genom personliga kontakter, och samtliga skolor är för mig som 
undersökare välkända. Således är mitt val av informanter ett så kallat 
bekvämlighetsurval (Brymann 2002).  
 
De tre tillfrågade lärarna är alla utbildade svensklärare, men ingen av lärarna är 
utbildade i svenska som andraspråk. Lärarna kommer i resultatredovisningen att 
tillskrivas de fiktiva namnen Thea, Katja och Sofia, vilka presenteras närmare nedan: 
Thea är verksam på en skola i mellersta Sverige, och undervisar i svenska, matematik, 
och SO för mellanstadiet. Thea tog lärarexamen år 1971 och har sedan dess undervisat 
på såväl lågstadiet som mellan- och högstadiet i sammanlagt 40 år. Idag är hon 
klasslärare för en årskurs fem där eleverna läser med specialinriktning mot musik, i 
klassen är flera av eleverna tvåspråkiga. 
 
Katja jobbar också på en skola i mellersta Sverige, och har arbetat som språklärare i 17 
år för elever i årskurs 4-9, efter att ha gått ut lärarutbildningen år 1998. Katja undervisar 
idag i svenska och franska, för bland annat en klass i år 7 där elevgruppen är mycket 
blandad och andelen andraspråkselever är hög. 
 
Sofia är verksam på en skola i norra Sverige, och undervisar i svenska, matematik, 
engelska och SO för mellanstadiet. Sofia utbildade sig till lärare åren 2002-2005, och 
har därefter undervisat i 10 år. Idag är Sofia klasslärare för en årskurs fem där 
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majoriteten av eleverna har svenska som modersmål, men även ett antal flerspråkiga 
elever ingår i klassen. 

5.3 Intervju 
Under mina skolbesök hölls först en intervju med läraren, där jag och denne samtalade i 
ungefär en halvtimme. I min intervju utgick jag ifrån ett antal intervjufrågor (se bilaga), 
vilka är formulerade för att besvara mitt syfte med arbetet och de forskningsfrågor jag i 
studien utgår från. Lärarens svar på dessa frågor antecknades under intervjun, för att i 
ett senare skede sammanställas. Under intervjuerna ombads lärarna att upprepa ett antal 
särskilt kärnfulla citat, för att dessa ordagrant skulle kunna återges. 
 
De intervjuer jag har genomfört kan betecknas som kvalitativa forskningsintervjuer 
(Kvalé och Brinkmann 2009), det vill säga att de kretsar kring ett inringat område med 
ett antal givna frågeställningar. Intervjuerna visade sig vid genomförandet bli mer 
semistrukturerade (Kvalé och Brinkmann 2009) än vad jag först trott, vilket innebär att 
de utformades snarare som ett samtal kring hur lärarna arbetar med ordkunskap inom 
svenskämnet utifrån olika frågeområden. 
 
Under intervjuerna har mitt egna lyssnande fungerat som huvudsakligt mätinstrument 
(Stukát 2011), det vill säga att jag dokumenterat intervjuerna genom att samtala med 
lärarna och anteckna deras svar och kommentarer. 

5.4 Observation 
Efter intervjutillfället med läraren utförde jag en lektionsobservation, där klassen 
arbetade med någon form av skönlitterära eller berättande texter. Här ville jag granska 
hur läraren i undervisningen arbetar med ordförståelse vid arbete med just skönlitterära 
texter, och mina observationer från lektionsbesöket antecknades kontinuerligt under 
hela tillfället. 
 
Vid det efterföljande återbesöket i varje klass hölls ingen ytterligare intervju med 
läraren, utan fokus vid detta tillfälle låg istället på att igen observera lärarens och 
klassens arbete med skönlitterära texter och ordförståelse. 
 
Jag har under lektionsobservationerna placerat mig längst bak i klassrummet för att 
kunna betrakta lärarens undervisning, och för att fokusera på det lektionsinnehåll som 
läraren förmedlar. Genom att observera lektioner kan personers verbala och icke verbala 
beteenden studeras (Stukát 2011), vilket var anledningen till att genomföra icke 
deltagande observationer (Stukát 2011). Det egna iakttagandet och registrerandet har 
fungerat som ytterligare mätinstrument i studien, vid sidan om det nämnda viktiga 
lyssnandet (Stukát 2011). 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 
I min genomförda studie har det varit viktigt att värna om och försäkra elevernas och 
lärarnas anonymitet, varav varken namn, skolor eller lokalisation kommer att nämnas. 
Inför skolbesökens genomförande var det nödvändigt att be lärare, föräldrar samt rektor 
om tillåtelse för att genomföra undersökningen, och därför bifogade jag redan tidigt i 
min mailkontakt med lärarna ett så kallat missiv-brev där undersökningens syfte 
förklarades, vilket avslutades med att läraren såväl som skolans rektor och elevernas 
föräldrar skriftligt ombads att ge sitt godkännande till klassens deltagande i studien. I 
brevet förklarades syftet med min undersökning, såväl som att denna inte på något sätt 
är utelämnande för eleverna. I brevet förklarades också för vem informationen som 
framkommer i studien kommer att vara tillgänglig för, en aspekt som för mig som 
undersökare är viktig att ta ställning till och meddela de inblandade informanterna om. 
(Kvalé och Brinkmann 2009). Vidare har jag i min undersökning utgått från ett etiskt 
förhållningssätt i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för humanistisk 
forskning, som påtalar konfidentialitetskravet och samtyckeskravet som är viktiga 
aspekter ta hänsyn till i en studie som denna. 

5.6 Analysmetod 
Fältanteckningarna (Stukát 2011) från de genomförda skolbesöken, från såväl 
intervjuerna med lärarna samt lektionsobservationerna, har granskats och relevant 
information har sorterats ut. Informationen från intervjuerna har jag tolkat och 
strukturerat i fyra olika teman: 

• Lärarnas definition av begreppet ordförståelse (5.1)  
• Metoder för hur att arbeta med ordförståelse (5.2) 
• Inkluderande arbetssätt/andraspråksperspektiv (5.3)  
• Elevernas lärande (5.4).  

Dessa fungerar även som rubriker i senare resultatsammanställning. 
Lektionsobservationerna beskrivs i resultatredovisningen separat, efter det 
intervjusvaren har presenterats. Besöken i de tre olika klasserna redogörs var för sig och 
beskriver vad som har observerats i lärarens undervisning. 
 
I analysen ställs lärarnas intervjusvar och observationsmaterialet emot tidigare 
forskning. 
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6 Resultatredovisning och analys 
I föreliggande redogörs för vad som framkommit i de genomförda intervjuerna med 
lärarna och under lektionsobservationerna. De fyra första rubrikerna behandlar den 
information som har kommit fram i mina intervjuer, varpå lektionsobservationerna 
beskrivs mer utförligt. Avslutningsvis följer en analys av det insamlade materialet, med 
utgångspunkt i tidigare forskning.  

6.1 Lärarnas definition av begreppet ordförståelse 
Den gemensamma definitionen Thea, Katja och Sofia ger av begreppet ”ordförståelse” 
är att eleverna förstår ett visst ords betydelse, och även kan använda ordet i nya/andra 
sammanhang än i den aktuella texten. De förstår ett ord och kan också aktivt använda 
det nya ordet i sin egen produktion. Katja förklarar att ”Det handlar inte bara om att 
passivt förstå ett ord, utan att även själv kunna använda det, böja och modifiera ordet 
med anpassning till olika sammanhang”.  Katja bygger vidare på detta och förklarar att 
ordförståelse för henne även innebär att förstå ordets bakomliggande betydelse, det vill 
säga hur ett enskilt ord kan påverka innebörden av en mening, eller hur istället 
meningens budskap påverkar betydelsen av ett enskilt ord. Dessutom uttrycker Thea 
åsikten att det spar tid att för eleverna att tillhandahålla ett stort vokabulär, då de med ett 
utbyggt ordförråd smidigare kan formulera sig på olika sätt och för olika syften.  

6.2 Metoder för att arbeta med ordförståelse 
För att arbeta med ordförståelse i skolan finns olika sätt att gå tillväga. De lärare jag har 
varit i kontakt med berättar om sina arbetssätt kopplat till ordförståelse med 
utgångspunkt i skönlitterära texter, vilka redogörs för nedan. 
 
Thea, Katja och Sofia betonar alla fördelen i att jobba med ordförståelse med 
utgångspunkt i skönlitterära texter, både i form av högläsning och tyst läsning. Thea ser 
till så att eleverna i hennes klass ofta lånar böcker, och låter varje dag starta med en 
halvtimmes tyst läsning. Hon betonar också, och får medhåll av Katja och Sofia, att 
ordförståelse bör ske i en kontext, och att ordinlärning underlättas av att förekomma i ett 
sammanhang där eleverna är delaktiga. Vidare anser Katja att det är det är viktigt för 
läraren att jobba med förståelsestrategier vid läsning och att ge eleverna verktyg för 
detta, och att just ordförståelse här ingår som en viktig del. Alla tre hävdar att det är ett 
fördelaktigt sätt att använda gemenskapen i klassen för att arbeta med olika texter och 
förståelsestrategier inom dessa, och låta eleverna samarbeta för att diskutera kring 
texter, ord och budskap.  

6.2.1 Ordförståelse vid högläsning och tyst läsning 
När läraren läser högt för klassen svarar samtliga tillfrågade lärare att de innan 
högläsningen kort pratar om vad som hände i boken vid förra lästillfället för att återigen 
leda in eleverna i handlingen, samt att de under läsningen stannar upp för att ta upp och 
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förtydliga vissa ord och begrepp i texten. Efter läsningen, menar Thea och Sofia, att de 
ofta tillsammans med klassen diskuterar vad som händer ”mellan raderna” i boken, för 
att öka elevernas förståelse för bokens budskap. Katja berättar att högläsning kan 
utföras både genom att läraren läser högt ur en viss gemensam bok, eller att eleverna 
läser högt för varandra. Hon beskriver vidare att eleverna varje vecka får en läsläxa ur 
en aktuell bok, och att detta sedan följs upp genom att eleverna uppdelade i grupper 
läser ett visst stycke ur samma bok högt för varandra, och därefter får diskutera kring 
frågor och/eller citat till texten. Detta arbetssätt bidrar till att öka elevernas förståelse för 
läsningen då de genom ett sådant kollaborativt arbete hjälper varandra att förklara och 
förtydliga innehållet.  
 
Ytterligare arbetssätt finns för att utveckla elevernas ordförståelse, och här med fokus 
på elevernas egen tysta läsning. När en viss text ska läsas, antingen ett längre stycke ur 
en pågående läsebok, eller en kortare text, uppmanar Thea sina elever att läsa texten 
noga och skriva ned ord de inte förstår i ett speciellt skrivhäfte. Thea förklarar närmare 
att ”Vi använder något som vi kallar för Lilla blå boken – där skriver eleverna ner dom 
ord som de tycker är svåra när dom läser en viss text”. Detta skrivhäfte som Thea 
beskriver samlas senare in, och de ord/en del av de ord som eleverna har antecknat tas 
upp gemensamt i klassen, eller alternativt att Thea låter sina elever jobba i par om orden 
och då slå upp dessa i en ordbok och diskutera kring betydelsen. Katja tillägger dock att 
just egen tyst läsning inte är en optimal metod för språkutveckling och läsförståelse, då 
enbart den tysta läsningen inte utvecklar dessa förmågor i ett större perspektiv, utan att 
det snarare är samtalet efteråt som ökar elevernas språkliga förmåga. 

6.2.2 Läromedel 
För arbeta med ordförståelse kan även olika sorts läromedel användas, och ett läromedel 
som Katja och Sofia båda använder kallas ”Zick Zack” Detta är utformat efter Lgr11 
och består av ”Läsrummet” med kortare berättande/skönlitterära texter kring olika 
teman, samt ”Skrivrummet” där uppgifter till varje text finns som fokuserar på både 
ordförståelse och läsförståelse kopplat till texten. Uppgifterna häri kan utföras antingen 
gemensamt i hel- eller halvklass under lärarens ledning, eller göras individuellt av 
eleverna. Sofia berättar att eleverna i hennes klass ofta ”Jobbar med läromedel som 
fokuserar på texter och ordförståelse”, och nämner då just ”Zick Zack” och också 
”Ordkunskap B” som fokuserar på ordinlärning av adjektiv i berättande texter. Sofia 
förklarar att eleverna utifrån de ord de genom arbetet med dessa läromedel lär sig 
skriver berättelser där fokus ligger på att få med många ord i berättelsen. 
Lärarhandledningen till respektive läromedel visar på ord som bör tas upp gemensamt i 
undervisningen, såväl innehållsord som sammanbindande ord. 

6.2.3 Tematiskt arbete 
Katja berättar vidare om klassens pågående tematiska arbete kring boken 
”Hungerspelen”, och att det i och med arbetet här uppkommer många möjligheter att 
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arbeta med såväl ordförståelse som läsförståelse. Temaarbetet är ämnesövergripande, 
och inom svenskämnet får eleverna bland annat kontinuerligt läsa kapitel ur boken och 
skriva läsloggar till dessa, läsa högt för varandra i klassen, diskutera kring frågor och 
citat, samt sammanställa ordlistor med ord som är typiska för texten. Katja har även valt 
ut tre nyckelord att i arbetet fokusera extra på – ”lojalitet”, ”integritet” och ”identitet” – 
ord vilka ska fördjupas och tilldelas en djupare innebörd genom att dessa fokuseras 
genomgående i arbetet och deras betydelse diskuteras tillsammans i klassen. 

6.2.4 Ordförståelse genom att skriva 
Katja berättar att ett sätt att medvetet styra in elevernas fokus på just ordförståelse i 
texter är att uppmana dem att vid läsning ur en aktuell bok skriva läsloggar där ord ingår 
som de inte känner till. Eleverna kan också, utifrån detta, välja ut ord ur texten och 
skriva egna ordlistor alternativt att klassen tillsammans sammanställer en ordbank med 
texttypiska ord. Här låter Katja sina elever samla ihop ord som är typiska för texten, och 
fokuserar sedan i klassen på förståelsen av just dessa ord. Sådana texttypiska ord kan 
kallas ”konektorer”, med vilket menas ord som ofta förekommer i en text och binder 
samman denna. Sofia förklarar också att eleverna ofta jobbar med utvecklade meningar 
med fokus på adjektiv och beskrivande verb, vilket mer konkret innebär att eleverna får 
träna på att bygga ut meningar genom att lägga till beskrivningar och byta ut generella 
verb (ex. ”att gå”) mot mer precisa verb (ex. ”skutta”, ”traska”) för att göra språket mer 
levande. Sådant arbete kan ven delas ut i läxa där läraren har valt ut ett antal meningar 
som eleverna ska skriva om.  
 
Sofia beskriver även att eleverna ibland får i läxa att skriva en förklaring till vissa 
utvalda ord i form av en sorts ordlista, och därefter också placera orden i meningar. De 
ord som här ska förklaras tycks dock vara kontextlösa, och inte heller ha något direkt 
samband med varandra. 
 
Dessa arbetssätt är konkreta metoder för att arbeta med ordförståelse, och Katja menar 
att när eleverna är medvetna om hur ordförståelse spelar in i arbete med texter kan detta 
även leda till att eleverna själva frågar om och vill ta reda på okända ord utan att 
uppmanas till det av läraren. Detta kan dock innebära, påpekar Katja, att eleverna ibland 
hänger upp sig på enstaka ord istället för att försöka förstå sammanhanget, vilket gör det 
viktigt för läraren att arbeta med ord i en kontext och ordförståelse i ett större 
sammanhang.  

6.3 Inkluderande arbetssätt/andraspråksperspektiv 
En förutsättning för att arbeta med såväl ord- som läsförståelse inom svenskämnet är att 
anpassa nivån på undervisningen efter klassens behov och elevernas bakgrund, och vara 
lyhörd för deras individuella förutsättningar, vilket Thea speciellt betonar: ”Man måste 
anpassa sin nivå som lärare efter klassen och elevernas bakgrund”. Läraren måste 
planera sin undervisning för att ge förutsättningar för andraspråksinlärning med fokus 
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på just ordförståelse. Katja tillägger att undervisningen i svenskämnet beträffande läs- 
och ordförståelse måste innehålla arbetsuppgifter som passar alla och kan läggas på en 
individuell nivå där eleverna kan delta efter egen förmåga.  

6.3.1 Kollaborativt arbete 
Thea, Katja och Sofia betonar vikten av ett inkluderande perspektiv i undervisningen 
och i valet av arbetsformer, och framhäver fördelen i att utnyttja gemenskapen i klassen 
för att arbeta om och kring texter. Katja påstår att ”Det kollaborativa arbetet 
tillsammans i klassen och i grupper är ett bra sätt att öka förståelsen för läsning och 
texter”. Exempel på sådana arbetssätt är att bilda elevgrupper i olika konstellationer för 
boksamtal kring en aktuell bok eller för att diskutera en viss text, antingen att eleverna 
samtalar med varandra i gruppen utefter givna instruktioner, eller att läraren sitter med 
eleverna för att kunna styra samtalet. En form av sådant arbete är så kallade ”bikupe-
diskussioner” det vill säga, att eleverna i grupper pratar om en viss text, varpå en elev ur 
varje grupp får återge det gruppen pratat om för resten av klassen. Just detta 
kollaborativa arbete som speciellt Katja betonar är gynnsamt för andraspråksinlärning 
kan ske även genom att arbeta med att skriva läsloggar till en viss text och sedan 
samtala kring dessa i diskussionsgrupper, att överlag samarbeta i helklass eller i grupp 
för att diskutera texter och försöka förstå såväl enskilda ord som textens bredare 
budskap, samt att alltid följa upp läsningen av texter genom boksamtal och 
frågeställningar. Utgångspunkten för allt sådant arbete är att se eleverna som resurser 
för varandra, och låta dem samarbeta för att förstå och förklara såväl som att dela åsikter 
och erfarenheter.  

6.3.2 Särskilt stöd 
Vid individuella och särskilda svårigheter behövs extra stöttning från lärarens sida, och 
individuell hjälp och handledning ges vid läsning och förståelse av texter berättar Katja. 
Hon förklarar även att man kan uppmana andraspråkseleven att särskilt träna 
ordförståelse genom att skriva läsloggar till en viss text, och utifrån detta slå upp okända 
ord och skriva ordlistor. Katja menar att läraren också mer konkret kan låta eleven jobba 
med svenska glosor tagna ur en aktuell text, för att fokusera på förståelsen av just dessa 
utvalda ord.  För de elever som så behöver kan visst specialmaterial som fokuserar på 
förståelsestrategier kring läs- och ordförståelse delas ut, tillsammans med personligt 
stöd och uppföljning fortsätter Katja. Sofia berättar om det extra stöd i svenska som 
sätts in som en extra lektion i veckan, där eleverna får arbeta med sådana uppgifter som 
de individuellt behöver i en mindre grupp och med extra stöd av läraren. ”Vi har ju 
stödet i svenska varje vecka på onsdagar, och då får några eleverna, dom som behöver, 
arbeta med individuellt anpassade uppgifter”. Sofia berättar att dessa uppgifter 
fokuserar på läsförståelse och att läsa mellan raderna, i syfte att uppnå en förståelse av 
texters budskap. Uppgifterna här ska också engagera och tilltala eleverna för att öka 
deras motivation för arbetet. Sofia vill också lyfta fram fördelen i att jobba i halvklass 
för att lättare kunna uppmärksamma alla elever.  
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6.4 Elevernas lärande 
Den effekt på utvecklingen av elevernas ordförståelse som uppnås genom ovan 
beskrivna arbetssätt menar Thea, Katja och Sofia generellt är god, och att man som 
lärare på olika sätt kan se elevernas lärande. 
 
Huvudsakligen syns elevernas lärande då de själva på eget initiativ använder ett nytt ord 
i egen produktion såväl muntligt om skriftligt, menar alla tre lärare. ”Man vet ju att 
eleverna kan ett ord när man ser att dom använder det nya ordet när dom pratar i 
klassrummet eller skriver egna texter”, säger Thea. Katja menar att när eleverna på ett 
korrekt sätt kan använda nya ord, och även böja/modifiera dem med anpassning till 
sammanhanget, vet man som lärare att eleverna har lärt sig det nya ordet. Att på ett 
korrekt sätt kunna använda ett nytt ord i en ny kontext än den ursprungliga, såväl i tal 
som i skrift, bekräftar elevernas lärande, förklarar Katja vidare. Elevernas lärande syns 
även genom att de kan förklara ett visst ord, och förtydliga och förverkliga detta, hävdar 
samtliga lärare. Thea berättar att det är viktigt att själv som lärare aktivt använda nya 
ord som klassen har arbetet med, och att återkomma till dessa vid ett senare tillfälle och 
i andra sammanhang än det ursprungliga. Det är även viktigt för läraren, menar Katja, 
att använda ett visst vokabulär i sitt tal inför klassen, här ämnesspecifikt för svenska 
som ex ”allitteration”, ”metafor”, och se om eleverna anammar ordet och själva 
använder ordet i diskussioner eller skrift. Katja beskriver vidare att läraren utöver detta 
även behöver styra in och uppmuntra eleverna till att använda och utnyttja nya ord, och 
skapa möjligheter för att detta ska kunna göras.  

6.4.1 Diagnostiskt material 
För att pröva elevernas kunskaper inom ordförståelse och läsförståelse kan även vissa 
diagnostiska material användas, Thea och Sofia berättar om en metod som kallas DLS, 
vilket är diagnosmaterial uppdelad i tre delar om vardera testar elevernas läsförståelse, 
ordförståelse och stavning. Utifrån dessa tre delar kan ett så kallat ”Stanine-värde” 
utrönas, vilket baseras på ett poängsystem från rättningen av testen och indikerar hur 
god elevernas språkliga förmåga är. Avsnittet här som testar just ordförståelse bygger på 
ett test där eleverna ska markera rätt förklaring till ett ord, avskilt från en kontext.  

6.4.2 Skriva för att visa kunskaper 
För att kunna se elevernas lärande berättar Sofia att eleverna får skriva berättelser och 
meningar, där läraren sedan kan se vilka ord och uttryck eleverna använder sig av. Även 
genom att kolla av och rätta elevernas inlämnade läxor kan man som lärare se vad 
eleverna har lärt sig, menar Sofia. Hon låter överlag sina elever skriva mycket för att här 
se hur språket utvecklas, vilket också kan bedömas och stämmas av emot mål och 
bedömningsmatriser. ”Jag som lärare ser hur elevernas språk utvecklas om jag kan 
stämma av sådant som dom skriver emot matriser”, berättar Sofia. Sådana 
bedömningsmatriser, förklarar Sofia vidare, kan antingen tas fram tillsammans i 



27 

arbetslaget, men hittas även i lärarhandledningen till exempelvis ”ZickZack” som 
klassen använder sig av. 

6.5 Lektionsobservationer 
De lektioner jag har observerat beskrivs nedan, här har jag för tydlighetens skull valt att 
dela in min redogörelse så att de tre olika klasserna beskrivs i varsitt avsnitt.  

6.5.1 Theas klass 
Klassen börjar varje dag med en halvtimmes tyst läsning, vilket även är fallet vid starten 
av denna lektion. Thea fortsätter därefter lektionen med att berätta kort om ”vi fem-
böckerna”, och frågar vad böckerna kan tänkas handla om. Sedan läser Thea ett stycke 
ur boken, utan att göra något avbrott i läsningen eller ta upp okända ord. Därefter får 
eleverna läsa samma text själva, och skriva upp ord de inte förstår i varsitt skrivhäfte - 
”lilla blå boken”- som alltid används alltid för just detta syfte. Thea förklarar också att 
dessa ord kommer att tas upp och förklaras vid morgondagens lektion. Eleverna 
fortsätter att jobba enligt samma metod, med andra kortare berättande texter ur 
läromedlet ”ZickZack”, inklusive övningsuppgifter till texterna där frågor finns om 
textens betydelse och om orden häri. Exempelvis ska eleverna i en övning para ihop rätt 
bild med rätt ord, en bild ska paras ihop med ordet ”fasadklättrare”, och en annan med 
”klippvägg”. Thea samlar in de små blå böckerna för att kunna se vilka ord eleverna har 
antecknat, och avslutar lektionen. 
  
Vid nästföljande lektionstillfälle går klassen gemensamt igenom vissa av de ord som 
eleverna har skrivit ned, eleverna får med hjälp av Thea svara och förklara. Bland annat 
har många av eleverna funderat över ordet ”etui”, vilket Thea förklarar för eleverna vad 
det betyder. Därefter delas eleverna in i par, och får arbeta med två olika texter. Den ena 
handlar om en dam som blivit bestulen på ett pärlhalsband, och den andra texten handlar 
om ett inbrott i en fjällstuga. Eleverna läser texterna tillsammans och får svara på frågor 
om vardera text som utmanar elevernas läsförståelse, exempelvis ”varför är inte damens 
beskrivning av pärlhalsbandet korrekt?” och ”vem tror du var inbrottstjuven i 
fjällstugan, och hur kan du veta det?” 

6.5.2 Katjas klass 
Klassen arbetar med ett pågående ämnesöverskridande arbete med utgångpunkt i 
romanen ”Hungerspelen”.  
 
Eleverna delas vid det första lektionstillfället in i grupper med 4-5 elever i varje grupp, 
och turas om i gruppen att läsa ett stycke ur boken. Därefter får eleverna tillsammans 
diskutera kring tre frågor om stycket de just har läst, frågor vilka kräver att kunna tolka 
texten och läsa mellan raderna. Katja har i förväg formulerat diskussionsfrågorna som 
handlar om familjekänsla, tillhörighet och att ställa upp för varandra, eftersom det är 
sådana ämnen som tas upp i de kapitel i boken eleverna får läsa. Eleverna uppmanas 
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också att sammanfatta vilka delar de tyckte var viktigast i diskussionen, vilket sedan ska 
redovisas för resten av klassen då grupperna i tur och ordning får återberätta vad de i 
grupperna kommit fram till.  
Aktiviteten och delaktigheten i grupperna är under elevernas eget arbete varierad, och 
Katjas insats är relativt anonym. Vid redovisningen i helklass ökar elevernas fokus, och 
de framför engagerat sina åsikter och tankar om texten. Katja styr nu samtalet mer, 
kommenterar de eleverna säger och stället följdfrågor som handlar om hur eleverna 
själva skulle agera och tänka i liknande situationer som de som utspelas i boken.  
 
Vid nästa lektionstillfälle fortsätter temaarbetet med att eleverna uppdelade i grupper, 
tillsammans läser ett stycke ur boken. Därefter diskuterar eleverna i grupperna ett antal 
citat ur boken som Katja har valt ut, exempelvis ”Varför tror du att Katniss tog Prims 
plats i Hungerspelen? Vad skulle du själv ha gjort i samma ställe?” varpå det som 
framkommit i diskussionerna redovisas i helklass. Eleverna är under hela lektionen 
engagerade i arbetet och fokuserar på såväl högläsningen som efterföljande diskussion. 
Att under båda lektionerna läsa och diskutera tillsammans, förklarar Katja, görs för att 
starta upp temaarbetet på ett sådant sätt att alla elever förstår och hänger med i 
handlingen och gemensamt introduceras till arbetet. 
 
Under elevernas läsning, då jag går runt i klassrummet och lyssnar, händer det att 
eleverna stöter på ord i texten som de undrar över och på eget initiativ slår upp. En elev 
möter ordet ”förmultnad”, och plockar själv fram en ordbok för att ta reda på ordets 
innebörd. Eleverna fastnar ibland på vissa ord i läsningen, och rättar, samt frågar 
varandra för att få till rätt uttal och förstå ordets betydelse. En grupp stöter i läsningen 
på ordet ”vägren”, och pratar en stund tillsammans för att reda ut hur ordet ska uttalas 
och vad det betyder. 

6.5.3 Sofias klass 
Klassen arbetar med berättande texter, och hur dessa struktureras, genom att gemensamt 
i klassen under Sofias ledning gå igenom och tillsammans göra ett antal uppgifter i 
läromedlet ”Zick Zack”. Hur man disponerar berättande texter tas upp, och vilka 
element som ingår i en berättelse. Även begrepp som ”styckesindelning” och ”metafor” 
förklaras i detta gemensamma arbete som leds av Sofia men med elevernas respons. När 
detta jobb är gjort sätts eleverna i vidare arbete med ett annat läromedel, ”Ordkunskap 
B”, där fokus ligger på just konkret ordförståelse. Eleverna jobbar individuellt med 
bokens uppgifter kring temat ”staden”, inriktat mot typiska ord kring detta område, 
exempelvis ska eleverna i en övning förklara ord som ”slumkvarter” och ”skyskrapa”.  
Fokus under lektionen ligger främst på berättande texter och hur man går tillväga för att 
skriva sådana, men även elevernas ordförståelse blir i detta arbete ett viktigt inslag då 
specifika ord för berättande texter måste förklaras och förtydligas. 
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Eleverna frågar under arbetet om vissa ord, som Sofia till synes reflexmässigt genom 
sitt kroppsspråk illustrerar, exempelvis ”magknip” – Sofia böjer ihop sig och tar sig för 
magen.  
 
Vid nästa lektionstillfälle går klassen igen igenom berättande texter utifrån läromedlet 
”ZickZack”, som en repetition på hur sådana disponeras och vilka element som här 
ingår. I arbetet stöter eleverna på vissa ord som blir nödvändiga att förklaras, 
exempelvis behöver ordet ”preteritum” tas upp. Klassen får uttala ”preteritum” i talkör 
och Sofia förklarar att detta betyder dåtid. Även begreppen ”första person” och ”tredje 
person” förekommer i bokens instruktioner och behöver förtydligas för eleverna. Sofia 
ger också i denna genomgång exempel på ord som kan användas istället för ett visst 
verb – exempelvis kan verbet ”att gå” bytas ut mot ”hoppa” eller ”vandra”. Därefter går 
arbetet vidare med att klassen gemensamt och lett utav Sofia, skriver utvecklade 
meningar på tavlan. Jobbet utgår från meningen ”Hunden gick in i affären”, vilken efter 
elevernas förslag byggs ut med hur hunden ser ut och hur den gick – ”den rosa hunden 
skuttade snabbt in i affären”. När denna övning har exemplifierats får eleverna indelade 
i par göra samma uppgift, och enligt samma princip bygga ut ett antal utvalda meningar 
de blir tilldelade på en stencil. Avslutningsvis sammanställs en punktlista av Sofia på 
tavlan över vad man ska tänka på när man skriver utvecklade meningar, exempelvis 
”hur ser han/hon/den/det ut?”, ”kan något verb bytas ut?” och så vidare. Eleverna 
skriver sedan av listan i sina skrivhäften, och Sofia förklarar för eleverna att klassen gör 
detta jobb för att träna på hur man skriver intressanta, beskrivande och roliga meningar. 

6.6 Analys av insamlat material med utgångspunkt i tidigare 
forskning 

Det insamlade materialet beskrivet ovan kan kopplas till aktuell forskning kring 
området. Jag har i mina undersökningar funnit exempel på hur man som lärare kan 
arbeta med ordförståelse med utgångspunkt i skönlitterära texter, hur elevernas lärande 
genom dessa arbetssätt gynnas, samt vilka arbetsformer kring området som är särskilt 
fördelaktiga ur ett andraspråksperspektiv. I detta insamlade material speglas ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv på lärande, som enligt Uljens(1997) behandlar frågor kring 
hur lärarens undervisning utformas, till vem undervisningen riktar sig, och varför 
undervisningen hålls. Nedan ställs således lärarnas intervjusvar och hur klasserna under 
lektionerna har arbetat emot tidigare forskning.  

6.6.1 Den viktiga språkutvecklingen 
Främst kan konstateras att Thea, Katja och Sofia betonar vikten av att arbeta med 
ordförståelse och läsförståelse i skolans svenskämne. Detta sker genom att arbeta med 
kortare texter, tematiskt eller med läromedel vilket samtligt utav gynnar elevernas ord- 
och läsförståelse och även bidrar till deras språkliga utveckling. De arbetssätt som Thea, 
Katja och Sofia använder sig av för att arbeta med elevernas ord- och läsförståelse en 
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viktig del av deras undervisning i svenskämnet för att utveckla elevernas 
språkanvändning. Att i undervisningen på så sätt fokusera på språkutveckling finns 
belägg för i forskning, då bland annat Liberg (2006) hävdar att all kunskapsutveckling 
och lärande i grundskolan bygger på en språklig grund, och att språket därmed blir det 
verktyg som utgör förutsättningen för all undervisning. Även Hyltenstam (2013) menar 
att språket spelar en avgörande roll för skolframgång, vilket också poängteras av 
Westlund (2009) som skriver att den språkliga förmågan är viktig inte bara för elevernas 
fortsatta akademiska lärande utan även för det livslånga lärandet.  

6.6.2 Att arbeta inom en kontext 
Vidare har jag i min studie funnit att ordförståelse och ordinlärning underlättas av att 
arbetas med inom en kontext, vilket alla tre lärare har visat prov på i sin undervisning 
genom att detta ofta sker med utgångspunkt i berättande texter och skönlitteratur. 
Skönlitteraturens roll för att arbeta med ordförståelse är en viktig aspekt, och detta är 
något som Thea, Katja och Sofia tar tillvara på i sin undervisning. Den berättande texten 
skapar ett sammanhang och gör det till ett gynnsamt tillvägagångssätt för att arbeta med 
ordinlärning, och eleverna bland annat får lyssna till högläsning, själva läsa högt, 
diskutera kring frågeställningar och citat till en viss text, eller arbeta med läsloggar. 
Fördelen i att arbeta med ordförståelse inom en kontext påvisas av flertalet studier, 
bland annat skriver Elbro (2004) att ord i en kontext får ett begränsat betydelseområde 
då dessa ringas in på ett sätt som gör det möjligt att tyda ordens betydelse, och 
Magnusson & Naucler (2006) menar att hur ord och meningar ska tolkas avgörs av 
vilket sammanhang texten ingår i.  
 
Gibbons (2009) talar även om en så kallad genrepedagogik, vilket innebär att 
undervisningen utgår från en viss textgenre, och fokuserar på utmärkande aspekter inom 
den givna genren. Detta motsvaras av det tematiska arbete kring boken ”Hungerspelen” 
som Katja ovan har berättat om, där läsförståelse och ordförståelse ingår som en viktig 
del då fokus i arbetet ligger på läsning och diskussioner kring bokens handling. Här kan 
även nämnas de ”konektorer” som Gibbons (2009) vidare skriver om med vilket menas 
de sammanbindande/texttypiska ord för en viss genre vilka krävs att eleverna behärskar 
och förstår och har automatiserat för att kunna förstå texten. Att arbeta med just sådana 
ord utgör en del av detta temaarbete, i syfte att främja elevernas läs- och ordförståelse.  

6.6.3 Förförståelse för och tolkning av texter 
Att arbeta med texters budskap och förståelse av texter är något Thea, Katja och Sofia i 
sin undervisning fokuserar på. Exempelvis att eleverna skriver läsloggar eller genom att 
skapa diskussionsgrupper i klassen för att samtala kring frågor och citat ur en viss text. 
Gemensamt för arbetssätt som utvecklar elevers förståelse för texters budskap är att 
arbeta kollaborativt och utnyttja gemenskapen i klassen, betonar speciellt Katja, vilket 
är fördelaktigt eftersom eleverna här ges en möjlighet att tillsammans reflektera över 
såväl som uttrycka åsikter kring, textens handling. I detta arbete speglas Vygotskys 
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(2001) teori om att kollaborativt arbete är centralt för språkinlärning och att kunskap om 
språkets användning utvecklas i ett samspel mellan eleverna. I arbetet tränas även 
elevernas förmåga att läsa mellan och bortom raderna, och att i texten söka efter något 
mer än det bokstavliga vilket Reichenberg (2008) skriver är en central del av elevers 
läsförståelse. Därför blir diskussioner om och kring texter, såsom jag under mina 
lektionsobservationer har sett prov på, nödvändigt för att eleverna ska få möjlighet att 
reflektera över och sätta ord på sitt möte med texten.  
 
Till detta hör även att som lärare vid arbete med texter och böcker lägga vikt vid 
elevernas förförståelse inför läsningen, vilket är något jag uppmärksammat att samtliga 
lärare gör genom att introducera en aktuell text för eleverna och berätta kort om denna 
innan läsningen. Att ge eleverna en förförståelse för en viss text betonas av bland annat 
Gibbons (2013) som menar att det utan förkunskaper är svårt för eleverna att förstå 
sammanhanget, samt att det utan egen kunskap och förståelse inför läsningen saknas en 
stor resurs för att förstå det du läser. Även Jonsson (2006) skriver att eleven behöver en 
förförståelse utifrån sina egna kunskaper inför läsningen för att kunna relatera till 
innehållet, och Reichenberg vill också betona att det för eleven som läsare av en text 
krävs en förkunskap om textens sammanhang.  

6.6.4 Högläsning 
Vid högläsning beskriver alla tre lärare att de innan läsningen sånär som alltid samtalar 
om vad som har hänt i boken för att öka elevernas förförståelse inför läsningen, något 
också forskning visar på är en viktig aspekt för att eleverna ska kunna ta till sig 
läsningen. Reichenberg (2008) hävdar att när läraren inleder högläsningen med att kort 
introducera texten innebär detta att eleverna kopplar på sina förkunskaper, och Gibbons 
(2013) skriver att när läraren förbereder eleverna inför högläsningen ökar elevernas 
förståelse för textens innehåll och handling. Gibbons (2013) menar vidare att det utan 
förkunskaper blir svårt för eleverna att förstå sammanhanget i den text som läses, och 
att eleven som textdeltagare kopplar ihop texten med sina förkunskaper. Thea, Katja och 
Sofia berättar också att de ofta efter ett högläsningstillfälle tillsammans med klassen 
diskuterar vad som händer ”mellan raderna” i boken för att öka elevernas förståelse för 
bokens budskap. Exempelvis frågar Thea klassen efter högläsningen vad ”Vi fem-
böckerna” kan tänkas handla om, vilket kan förankras i det som Reichenberg (2008) 
skriver om betydelsen i att även träna elevernas förmåga att förstå vad som händer 
mellan och bortom raderna. Thea och Sofia beskriver även att de under läsningen tar 
upp vissa ord för att förklara och förtydliga dessa, och stannar upp en kort stund i 
läsningen. Dock skriver Eckeskog (2013) att detta innebär att en berättelse riskerar att 
”hackas sönder”, samt att när läraren eftersträvar att ge eleverna en förförståelse inför en 
viss text läggs mycket tid på samtal och frågor innan själva läsningen. Beträffande 
högläsning, antingen genom att läraren eller eleverna själva utför läsningen, innebär det 
lyssnande högläsningen automatiskt medför att eleverna omges av och aktivt tar till sig 
språket. Under de lektioner jag har observerat har eleverna både fått lyssna till och 
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själva läsa olika sorts berättande texter, och just detta lyssnande menar Gibbons (2012) 
är nyckeln till all språkutveckling. 

6.6.5 Andraspråksperspektiv 
För att arbeta med ordförståelse och ordinlärning ur ett andraspråksperspektiv blir det 
kollaborativa arbetet tillsammans i klassen än viktigare för att diskutera och förstå 
texter. Att utnyttja gemenskapen i klassen och skapa en trygg miljö där allas åsikter och 
erfarenheter får komma till uttryck, samt att låta eleverna bidra med sina individuella 
bakgrunder och egna erfarenheter är viktiga aspekter för läraren i klassrummet att 
eftersträva. Detta konkretiseras när eleverna får jobba kollaborativt tillsammans i 
klassen, vilket speciellt Katja betonar vikten av i arbete med läsförståelse och 
ordinlärning ur ett andraspråksperspektiv. Detta kollaborativa arbete syns också tydligt i 
Katjas undervisning när eleverna tillsammans får läsa och diskutera den aktuella texten 
för lektionen. Också i Theas och Sofias klasser får eleverna jobba tillsammans, ofta 
indelade i par, för att läsa texter eller arbeta med diskussionsfrågor och 
övningsuppgifter ur ett läromedel.  
 
Att på så sätt arbeta med ord- och läsförståelse för andraspråksinläraren går i linje med 
Martins (2010) teori om att språket utvecklas i en situationskontext där eleverna får 
träna på att anpassa språket efter sammanhang och mottagare. De arbetsmetoder som 
Katja, Thea och Sofia visar uppfyller också det Cummins (2000) skriver om att 
språkliga färdigheter uppkommer i en kontext där eleven får uppleva interaktion inom, 
och ett sammanhang i, inlärarspråket, samt att det är viktigt att andraspråksinläraren ges 
möjlighet att interagera på inlärarspråket för att tillägna sig detta. Även det Lindberg 
(2008) betonar kring språkets sociala och kommunikativa aspekter där språkinlärning 
ses som en kreativ process i vilken interaktion och kommunikation spelar en avgörande 
roll återspeglas i det kollaborativa arbete som Katja förklarar. Katja lyfter också fram 
samtalets centrala roll för andraspråksinlärning då just interaktion och kommunikation 
innebär en möjlighet att tillsammans med andra utveckla, bearbeta och fördjupa tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Hon låter också sina elever ofta arbeta på detta sätt, genom 
att eleverna får läsa texter tillsammans och diskutera kring frågor och citat. Reichenberg 
(2008) betonar också att i det kollaborativa arbetet eleverna emellan kan även ett 
sammanhang skapas i klassrummet där olika kunskaper och perspektiv får komma till 
uttryck, bekräftas och delas med andra, vilket också kan öka elevernas motivation att 
fortsätta lära. Gibbons (2009) menar att ett klassrum där alla elever kan mötas och som 
genomsyras av såväl stöttning som höga förväntningar måste anses som en viktig del av 
tvåspråkiga elevers utveckling av inlärarspråket. Reichenberg (2008) infogar även att 
läraren bör uppmuntra elever med annan etnisk bakgrund att delta i textsamtal och här 
bidra med inlägg som förmedlar deras språkliga och kulturbundna förkunskaper.  
 
I samtliga av de klassrum som jag har besökt har jag tyckt mig möta just en sådan 
inkluderande miljö, där också individuell stöttning av läraren finns att få. Samtliga 
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lärare är måna om att inkludera alla elever i sin undervisning, och i alla tre klassrum 
verkar eleverna öppet kunna uttrycka sina frågor och åsikter. En annan viktig aspekt för 
att arbeta med ord- och läsförståelse ur ett andraspråksperspektiv är att som lärare 
anpassa sin nivå efter elevernas förutsättningar, vilket alla tre lärare påpekar vikten utav. 
Thea, Katja och Sofia ger alla förslag på sätt att nivåanpassa undervisningen, även fast 
någon tydlig nivåanpassning inte framkommer i den ordinarie undervisningen jag har 
observerat. Att läraren i sin undervisning måste söka vägar för att anpassa 
lektionsinnehåll bekräftas av Lindberg (2009), som också skriver att läraren måste hitta 
arbetssätt som passar den aktuella elevgruppen. 

6.6.6 Ett utbyggt vokabulär 
Ytterligare aspekter kring lärarnas metoder för att arbeta med ordförståelse och 
ordutveckling som jag har uppmärksammat är att ordförståelse i klassrummet även 
handlar om ämnesspecifika ord, och att deras innebörd kan behöva förklaras för att 
eleverna ska förstå en viss uppgift. Exempelvis när eleverna i Sofias klass arbetar med 
berättande texter blir ord som ”dialog” och ”metafor” nödvändiga att ta upp. Också att 
använda sig av talkörer för att eleverna ska minnas och lättare tillgodogöra sig nya ord 
är något Sofia visar prov på. Vidare betonas fördelen i att eleverna förfogar över ett stort 
vokabulär av Thea, för att lättare kunna formulera sig i olika sammanhang och med 
anpassning till olika mottagare. Just att kunna anpassa sitt språk och variera sitt 
vokabulär med anpassning till situationen betonas i läroplanen (Skolverket 2011), där 
detta skrivs ut som ett av huvudsyftena inom svenskämnet. Även Lindberg (2006) 
beskriver vikten av att kunna anpassa sitt språk för olika syften för att framgångsrikt 
kunna inhämta kunskaper i alla skolans ämnen, och därför blir denna förmåga ett 
relevant inslag att fokusera på i undervisningen.  
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7  Sammanfattande slutsatser 
I föreliggande återkopplas till det syfte och de frågeställningar studien utgår ifrån, 
baserat på det analyserade materialet samt tidigare forskning.  

7.1 Att arbeta med ordförståelse med utgångspunkt i skönlitterära 
texter, och hur detta syns i lärarens pedagogiska praktik 

Baserat på det insamlade materialet från mina undersökningar och förankrat i forskning 
kring området kan konstateras att många olika tillvägagångssätt finns för att arbeta med 
ordförståelse inom skolans svenskämne, samt att undervisning i ordförståelse och 
läsförståelse står i nära relation till varandra.  
 
De tillfrågade lärarna beskriver olika metoder som de använder i sin undervisning för att 
arbeta med ordförståelse, allt ifrån läsloggar, boksamtal och diskussionsgrupper, till att 
skriva utvecklade meningar, ordlistor och arbeta med läromedel. Även att vid 
högläsning prata om texten och stanna upp för att förklara vissa ord och begrepp, samt 
att arbeta tematiskt kring en viss bok eller ett område och fokusera på texttypiska ord är 
ytterligare tillvägagångssätt som lärarna berättar att de använder för att arbeta med 
ordförståelse. Framkommit har också att ordförståelse i klassrummet även handlar om 
att ta upp ämnesspecifika ord och vad dessa innebär, exempelvis ord som ”dialog” och 
”metafor” i elevernas arbete med berättande texter. 
 
Just att använda skönlitteratur och berättande texter tycks vara en utgångspunkt för 
arbete med ordförståelse då detta sker i en kontext som underlättar elevernas lärande. 
Baserat på det insamlade materialet från observationerna kan konstateras att 
ordförståelse ingår i mycket av klassernas arbete med skönlitterära och berättande 
texter, antingen genom att detta sker medvetet och planerat från lärarens sida, eller att 
en förklaring av enstaka ord under en pågående lektion behöver infogas i arbetet. Också 
att arbeta tematiskt medför att arbetet med läs- och ordförståelse sker i en kontext, vilket 
ökar elevernas förståelse för arbetet och främjar inlärningen.  
 
En viktig del i arbete med skönlitterära texter blir vidare att hjälpa elevernas 
förförståelse inför läsningen av en viss text, genom att före läsningen avsätta tid för att 
kort samtala om textens handling och vad som hände vid det förra lästillfället. Elevernas 
förståelse för den text klassen arbetar med ökar också genom att under eller efter 
läsningen diskutera textens innehåll och budskap, vilket har visat sig under mina 
observationer. Att hjälpa elevernas förförståelse inför läsningen av en text är ett viktigt 
inslag i undervisningen, då en förförståelse för och delaktighet i textens sammanhang 
underlättar elevens tolkning av texten och förståelse för läsningen (Jonsson, 2006), samt 
att eleverna för att kunna ta till sig såväl högläsningen som den egna tysta läsningen 
behöver en förkunskap om textens sammanhang (Reichenberg, 2008). 
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Beträffande högläsning, vilket är något som lärarna lyfter fram som ett gynnsamt sätt att 
träna elevernas ordförståelse, bör högläsningen börja med att läraren kort introducerar 
texten för att eleverna ska koppla på sina förkunskaper (Reichenberg, 2008). Detta är 
något samtliga lärare gör i sin undervisning, och det lyssnade som uppfylls i 
högläsningen är vidare nyckeln till all språkutveckling (Gibbons, 2012).  
 
Dessa ovan beskrivna arbetsmetoder kommer samtliga till uttryck i de tillfrågade 
lärarnas undervisning, och besvarar därmed de didaktiska frågorna om hur 
undervisningen sker, vad undervisningen innehåller och för vem undervisningen riktas 
emot. (Uljens, 1997). Att arbeta kollaborativt, i par, och att få samtala och diskutera om 
texter, finns belägg för i forskning kring området, bland annat betonas det faktum att 
språkinlärning bör ses som en interaktiv och kommunikativ process, där en central del 
av undervisningen blir att se eleverna som resurser för varandra (Lindberg, 2009). Detta 
syns exempelvis när lärarna låter eleverna arbeta tillsammans i boksamtal och i 
diskussionsgrupper, och går i linje med synen på lärande som en samarbetsaktivitet i en 
viss sociokulturell miljö (Vygotsky, 2001). Eleverna får i detta arbete även träna 
förmågan att fylla i de tomma ställena som finns i en text, och söka efter något mer än 
det bokstavliga (Reichenberg, 2008).  

7.2 Att arbeta med ordförståelse ur ett andraspråksperspektiv, och 
hur detta syns i den pedagogiska praktiken 

För att arbeta med ordförståelse och ordinlärning ur ett andraspråksperspektiv lyfts det 
kollaborativa arbetet tillsammans i klassen fram som ett gynnsamt tillvägagångssätt. 
Här kan texter, ord, meningar och budskap diskuteras i syfte att öka förståelsen för 
läsningen. Fördelen med detta arbete har framkommit i min undersökning då de lärare 
jag har intervjuat samtliga visar upp att gemensamt arbete i form av diskussionsgrupper 
och boksamtal där eleverna fungerar som resurser för varandra är fördelaktigt för att 
arbeta med ordförståelse ur ett andraspråksperspektiv. Att på så sätt arbeta med ord- och 
läsförståelse går i linje med att kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang och i ett 
samspel mellan lärare och elever (Vygotsky, 2001). I aktuell forskning framkommer 
också att en förutsättning för andraspråkselevens ord- och läsförståelse är ett 
inkluderande klassrum där olika kunskaper och perspektiv får komma till uttryck och 
delas med andra (Reichenberg, 2008), samt att eleverna här kan mötas, få stöttning av 
såväl läraren som av varandra, och utveckla en gemensam kunskap (Gibbons, 2009). 
Dessa aspekter utgår alla från det faktum att språklig utveckling handlar om 
socialisation (Gibbons, 2009). Samtidigt visar forskning på att medmänniskor i och 
utanför klassrummet är resurspersoner för språkutveckling och att interaktion mellan 
läraren, inläraren och de andra eleverna har en avgörande betydelse för 
andraspråksutveckling (Lindberg, 2009). Andraspråksinlärning bör också, vilket också 
har framkommit i min undersökning, fokusera på innehåll och kommunikation, då 
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samtal i och utanför klassrummet spelar en central roll för språkutveckling (Lindberg, 
2009).  
 
Vidare lyfter de tillfrågade lärarna fram vikten av att anpassa sin nivå på undervisningen 
efter klassens förutsättningar, och alltid planera uppgifter så att dessa kan justeras och 
läggas på en individuell nivå. Här kan också nämnas att ge de elever som så behöver 
individuell stöttning och handledning, samt att sätta in extra lektionstillfällen för 
stödundervisning. Att som lärare anpassa sin nivå efter klassens förutsättningar är en 
viktig aspekt för speciellt andraspråksinlärning, samt att läraren bör anpassa 
lektionsinnehållet och arbetssättet efter den aktuella elevgruppen (Lindberg, 2009). 
 
Också att uppmuntra andraspråkseleven att skriva läsloggar med fokus på just 
ordförståelse vid läsning av en text, att arbeta med svenska glosor, eller att ge i uppgift 
att skriva ordlistor kan enligt lärarna vara ytterligare metoder för att arbeta med 
ordförståelse ur ett andraspråksperspektiv. Att utveckla sitt ordförråd är viktigt för 
andraspråksinläraren då ett gott ordförråd är något som krävs för att förstå och utvecklas 
i skolans alla ämnen (Cummins, 2000).  
 
De arbetsmetoder lärarna tillsammans beskriver och visar upp i undervisningen för 
andraspråksinläraren går också i linje med det ämnesdidaktiska perspektivet på lärande 
som besvarar frågorna ”hur, vad, när, för vem, och varför” (Uljens 1997) lärare i skolan 
arbetar med ordförståelse. Också det sociokulturella perspektivet på lärande speglas i 
lärarnas undervisning för andraspråksinläraren då många av de arbetssätt jag har 
observerat innebär att eleverna och läraren tillsammans utvecklar språkliga kunskaper i 
en sociokulturell miljö i klassrummet (Vygotsky, 2001).  

7.3 Undervisningens effekt på elevernas lärande  
De tillfrågade lärarna menar att deras metoder för att arbeta med ordförståelse har 
varierande effekt hos eleverna, och att elevernas lärande kan synas på olika sätt. 
Gemensamt för de metoder att arbeta med ordförståelse som lärarna anser är mest 
effektfulla för elevernas lärande är olika former av kollaborativt arbete, och att lärandet 
syns tydligast när eleverna använder sig av nya ord i tal och skrift. 
 
Lärarna anser att elevernas ordförståelse gynnas mest av att läsa texter tillsammans, 
diskutera kring ord och meningar, samt att gemensamt i klassen arbeta med 
övningsuppgifter kring texter och ord. Också detta går i linje med att elevernas 
språkanvändning utvecklas beroende på sociala kontexter i klassrummet (Vygotsky, 
2001). Även att arbeta med konkret ordförståelse genom att slå upp ord och skriva 
ordlistor menar lärarna är effektiva sätt att fokusera på ordinlärning.  
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Främst framkommer elevernas lärande när de i sin egen språkliga produktion 
återkommer till och aktivt använder ett nytt ord i såväl tal som skrift – ett faktum vilket 
samtliga lärare är överens om. Elevernas lärande bekräftas också när de kan använda ett 
nytt ord på olika sätt, böja och anpassa det efter sammanhanget. Elevernas ordförståelse 
kan också mätas då de använder ord i skrivna berättelser som kan ställas mot matriser, 
med hjälp av diagnostiska test, eller genom att läraren uppmärksammar elevernas 
språkliga produktion generellt och vilka ord de här använder. 
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8 Diskussion 
I föreliggande kommer jag att diskutera studiens resultat och de slutsatser som resultatet 
kan indikera. Jag kommer också att redogöra för vad detta resultat kan antas innebära 
för den enskilda lärarens praktik, och avslutningsvis följer en reflektion kring huruvida 
den genomförda studien kan anses tillförlitlig.  
 
Enligt forskning är språkutveckling viktigt för att främja allt elevernas lärande, då 
språkets avgörande roll för fortsatt skolframgång och kunskapsinhämtning såväl i som 
utanför skolan lyfts fram av bland annat Hyltenstam (2013). Studiens resultat indikerar 
att ordförståelse spelar in i elevernas språkanvändning, och blir en viktig del av lärarens 
undervisning i svenskämnet.  
 
Jag finner det intressant att så många tillvägagångssätt finns att arbeta med ett så pass 
relativt litet område som just ordkunskap, då verksamma lärare ger exempel på flera 
olika arbetssätt för att utveckla elevernas ordförståelse. Jag vill också efter mina 
undersökningar påstå att nästan all språkanvändning bygger på ord som satts samman 
till meningar, för att passa in i en viss kontext - i ett visst sammanhang, för ett visst 
syfte, och till en viss mottagare. Därför blir ordförståelse en viktig aspekt i ett gott 
språkbruk, och ett stort vokabulär gör det enkelt att formulera sig med anpassning till en 
given situationen. Såsom Wagner, Uppstad och Strömqvist (2010) påpekar är just 
ordförståelse och ett gott ordförråd avgörande för elevers användning av språket, samt 
att förmågan att förstå och använda ord med anpassning till ett visst syfte är den främsta 
faktorn för förståelse och kunskapsinhämtning.  
 
Jag anser vidare baserat på studiens resultat att arbete med berättande texter är ett 
effektivt sätt att träna elevernas ord- och läsförståelse. Här tränas såväl ordkunskap som 
hur man som läsare tar sig an och tolkar texters innehåll och budskap på ett engagerande 
sätt, där kontexten i den berättande texten skapar ett sammanhang och röd tråd i arbetet. 
Även att utnyttja gemenskapen i klassen och arbeta kollaborativt har i studien visat sig 
vara ett gynnsamt sätt för läraren att arbeta med ord- och läsförståelse. Verksamma 
lärare berättar om fördelen i att låta eleverna läsa texter tillsammans och diskutera 
textens innehåll, vilket går i linje med forskning som tyder på att interaktion och 
kommunikation är viktigt för språkinlärning (Lindberg, 2009). 
 
En ytterligare viktig aspekt som har visats i den genomförda studien är förmågan hos 
läraren att kunna anpassa nivån på den egna undervisningen och vara lyhörd för den 
aktuella elevgruppens förutsättningar och den enskilda elevens behov. Detta lyfts fram 
både i läroplanen och i forskning kring området då bland annat Lindberg (2009) betonar 
just vikten av att anpassa lektionsinnehåll och arbetssätt till de rådande förutsättningarna 
för eleverna i klassrummet.  
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8.1 Teoretiska perspektiv 
Jag har i studien genomgående förhållit mig till ett ämnesdidaktiskt perspektiv på 
lärande, och det material mina intervjuer och observationer har resulterat i går i linje 
med ett sådant perspektiv. Studiens resultat fokuserar på hur lärare arbetar med 
ordförståelse och ordinlärning, vad undervisningen innehåller, och till vem 
undervisningen riktar sig emot, och utgår därmed ifrån de didaktiska frågorna som 
Uljens (1997) presenterar.  
 
I studien speglas också ett sociokulturellt perspektiv på lärande då det resultat som 
framkommit kring lärarnas metoder för att arbeta med ord- och läsförståelse kan sägas 
grundas i att lärande sker i sampel med omgivningen, och att språklig utveckling är en 
samarbetsaktivitet som äger rum i en viss sociokulturell miljö (Vygotsky, 2001). Också 
den funktionella lingvistik som betonar språkets sociala aspekter (Martin, 2010) och den 
språkliga förmåga som krävs för att kunna kommunicera i olika sammanhang (Hymes, 
1972) går i linje med hur lärarna säger sig arbeta med ord- och läsförståelse. 
 
Dessa perspektiv kan anses vara viktiga för läraren att förhålla sig till i sin undervisning 
för både första- och andraspråksinläraren, eftersom det didaktiska perspektivet på 
lärande handlar om att ta ställning till hur den egna undervisningen utformas, vem 
undervisningen riktar sig till, samt varför undervisningen hålls. Vidare blir det 
sociokulturella perspektivet viktigt för läraren att i sin praktik utgå ifrån, eftersom den 
aktivitet som under en lektion pågår i klassrummet sker i en viss sociokulturell miljö där 
samarbetet mellan lärare och elever påverkar kunskap och lärande. 

8.2 Lgr11 
I kursplanen för svenska i Lgr11 (Skolverket 2011) betonas att undervisningen i ämnet 
ska främja elevernas språkliga utveckling, eftersom språket är en förutsättning för 
kommunikation och lärande. Eleverna ska också i svenskundervisningen enligt 
läroplanen få träna sin förmåga att anpassa språket för olika syften och till olika 
mottagare.  
 
Dessa förmågor kan, baserat på den genomförda studiens resultat, anses vara något 
verksamma lärare tar tillvara på och applicerar i sin pedagogiska praktik. Studiens 
resultat visar att de arbetssätt som lärarna beskriver kring ordinlärning och läsförståelse 
kan samverka till att öka elevernas språkliga förmåga, då både ordförståelse och läsning 
ingår i elevernas språkanvändning. I enlighet med läroplanen bör läraren sträva efter att 
gynna elevernas språkutveckling, och detta kan såsom den genomförda studiens resultat 
indikerar, göras exempelvis genom arbete med ord- och läsförståelse med utgångspunkt 
i skönlitterära texter. 
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8.3 Studiens tillförlitlighet och reflektion kring val av metod 
Begreppet reliabilitet används för att beskriva en studies tillförlitlighet, och en kvalitativ 
och relativt smal studie som denna kan tendera att anses mindre reliabel eftersom 
resultatet utgörs av mina subjektiva tolkningar (Stukát 2011). Därför är det för mig som 
undersökare viktigt att förhålla mig kritisk till min egen sammanställning av det 
insamlade materialet, och reflektera över arbetsprocessen. Det är även relevant för mig 
som undersökare att ta ställning till huruvida studien kan generaliseras (Stukát 2011), då 
den undersökning jag har genomfört måste anses relativt smal och några generella 
slutsatser om undervisning i den svenska skolan inte kan dras av det resultat som 
redovisas i studien. 
 
Den metod jag har använt för att samla in material är fördelaktig därför att det ger mig 
en insikt över arbetet i skolan, då flera olika klasser och lärare från skolor i olika delar 
av landet har medverkat som informanter för att bidra till en mer övergripande bild 
kring det undersökta området. Att återbesöka klasserna har varit nödvändigt för att öka 
studiens tillförlitlighet, då dessa upprepade besök minskar risken för bortfall. Nackdelen 
med denna metod är som jag ovan nämnt att resultatet grundas på mina subjektiva 
tolkningar (Stukát 2011), och även om jag har strävat efter en objektivitet i mina studier 
kan detta inte till fullo garanteras. En ytterligare svårighet i detta har varit att föra 
utförliga anteckningar under mina intervjuer med lärarna, samtidigt som jag i rollen som 
intervjuare har behövt rikta fullt fokus mot läraren och dennes svar. Jag kan i efterhand 
således rikta kritik emot mitt val att enbart anteckna lärarnas intervjusvar, då jag en mer 
effektiv metod hade varit att spela in samtalen. Till diskussion 

8.4 Avslutande ord 
De huvudsakliga lärdomar jag efter mina undersökningar kan dra, och det jag 
avslutningsvis vill konstatera, är delvis att min studie har inneburit en givande inblick i 
hur lärare arbetar med ordförståelse i skolans svenskämne - och delvis hur många små 
pusselbitar som tillsammans får rollen som lärare att falla på plats. Detta är något jag tar 
med mig till framtiden, och låter dessa ord få avsluta mitt genomförda arbete. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till lärarna: 
 

• ”Hur definierar du begreppet ordförståelse?” 
• ”Hur arbetar du med ordförståelse med utgångspunkt i skönlitterära texter?” 
• ”Vid högläsning?” 
• ”Vid tyst läsning?” 
• ”Vilken effekt anser du detta får hos eleverna?” 
• ”Hur följer du upp elevernas lärande?” 
• ”Hur vet du att eleverna har förstått?” 
• ”På vilket sätt gynnas ditt val av arbetsmetod samtliga elevers ordförståelse”? 
• ”Hur förhåller du dig till att arbeta med ordförståelse ur ett 

andraspråksperspektiv? Använder du något/några andra arbetssätt för elever med 
annan språklig bakgrund? 

 


