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Riitta-Liisa Könönen 

Sammanfattning 

Den här studien handlar om den verklighet som många andraspråksinlärare befinner sig i; nämligen att 

studera ett nytt, avancerat ämne parallellt med andraspråkinlärning i språket som ämnesstudierna 

bedrivs på. Studien ansluter till den pågående andraspråksforskningen, närmare bestämt de behov, 

framsteg och misslyckanden en andraspråksinlärare möter i sin strävan att nå sitt mål om ett 

fungerande yrkesliv och integration i Sverige. I studien deltar en högskolestuderande 

andraspråksinlärare. Den högskolestuderande andraspråksinläraren i den här studien anger att han 

aldrig fått språkutvecklande ämnesundervisning, tillräcklig interaktion och stöttning på målspråket i ett 

traditionellt klassrum inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning eller på nuvarande 

utbildning på högskolenivå. Därför vill jag i den här studien undersöka om hans förmåga att förbättra 

de egna inlärningsstrategierna kan underlätta framgång i studier. Genom praktiska övningar och 

reflektioner söker jag i den här studien se om han tar steg mot självstyrt lärande. Analysen baseras på 

insamlingsdata och det mönster som framträder i hans uttalanden och reflektioner. Studien är således 

en introspektiv studie där inlärarperspektivet på det egna lärandet står i fokus. 

De metoderna som används i studien är kvalitativa i form av semistrukturerade intervjuer, samtal, 

loggboksanteckningar med styrda och öppna frågor och aktiviteter med läsförståelsestrategier. Det 

introspektiva inslaget genomsyrar studien vilket vill ur inlärarperspektiv beskriva informantens 

inlärningssituation under utveckling.  

Den här studiens resultat visar att informanten är mer medveten om sina befintliga 

läsförståelsestrategier nu och öppen för att ta till sig nya läsförståelsestrategier. Informanten har dock 

behov av repetitiva aktiviteter under stöttning för att kunna befästa dessa. Informanten utvecklas mot 

självstyrt lärande och hans medvetenhet om inlärningsprocesserna höjs samt att han har börjat 

identifiera de inlärningsstilar och strategier som han föredrar. 

Nyckelord 

Andraspråksinlärning, självreglerat lärande, läsförståelsestrategier, språk- och kunskapsutvecklande 

arbete, studieframgång.  
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Inledning 

”Det är språket som gör det jobbigt för mig på kurserna.” Detta insiktsfulla uttalande hörde jag från en 

andraspråksinlärare (L2-inlärare
1
) som under en mödosam process studerat svenska för invandrare, 

svenska som andraspråk, gymnasiekurser och deltagit i ett par arbetsmarknadsutbildningar innan han 

slutligen kom in på en tvåårig linje på en yrkeshögskola. 

Den moderna forskningen visar att tillägnandet av ett andraspråk är en invecklad och mångsidig 

process. L2-inlärare har varken tid eller möjlighet att studera ett nytt språk först så kompetens- och 

behärskningsnivån är tillräcklig för vidare studier. Enligt samhällets visioner och principer angår det 

oss alla att få och ge rätten att lyckas med studier. Detta oavsett om vi deltar som studerande, 

pedagoger eller har någon annan roll i samhället. Forskning, teorier och metoder ger oss vägledning 

hur vi kan göra för att underlätta och förverkliga samhällets vision om skolframgång.  

I studien undersöker jag närmare den verklighet som många L2-inlärare befinner sig i; nämligen att 

studera ett nytt, avancerat ämne parallellt med andraspråkinlärning i språket som ämnesstudierna 

bedrivs på. Studien ansluter till den pågående andraspråksforskningen (L2-forskning
2
), närmare 

bestämt de behov, framsteg och misslyckanden en L2-inlärare möter i sin strävan att nå sitt mål om ett 

fungerande yrkesliv och integration i Sverige. Den högskolestuderande L2-inläraren i den här studien 

anger att han aldrig fått språkutvecklande ämnesundervisning, tillräcklig interaktion och stöttning på 

målspråket i ett traditionellt klassrum inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning 

eller på nuvarande utbildning på högskolenivå. Därför vill jag i den här studien undersöka om hans 

förmåga att förbättra de egna inlärningsstrategierna kan underlätta framgång i studier. Genom 

praktiska övningar och reflektioner söker jag i den här studien se om han tar steg mot självstyrt 

lärande. Analysen baseras på insamlingsdata och det mönster som framträder i hans uttalanden och 

reflektioner. Studien är således en introspektiv studie där inlärarperspektivet på det egna lärandet står i 

fokus. 

I denna studie kommer fokus att ligga på hur en L2-inlärare går tillväga vid tillägnandet av avancerad 

kurslitteratur. I studien vill jag också ta reda hur L2-inläraren upptäcker och utvecklar 

läsförståelsestrategier som passar hans inlärningssätt, vilken självbedömning och inflytande samt vilka 

reflektioner L2-inläraren har över sitt eget lärande. Studien har föregåtts av en ministudie
3
 under 

vårtermin 2012 med samma L2-inlärare som då studerade bland annat biologi vid kommunal 

vuxenutbildning. Vid tiden för nuvarande studie har L2-inläraren precis påbörjat en tvåårig 

elingenjörlinje vid en teknisk yrkeshögskola med nya utmaningar både vad det gäller 

utbildningsinnehållet och språket.  

Den här studien fokuserar huvudsakligen på L2-inlärarens angreppssätt till de texter som ingår i 

kursen Entreprenörskap men även andra relaterade texter förekommer.  

I studien benämns den högskolestuderande L2-inläraren som deltar informanten. 

                                                   
1 L2 = Language 2  är ett språk som man har tillägnat sig efter sitt/sina första språk (L1, modersmål). 

Andraspråksinlärare = L2-inlärare. Abrahamsson (2009). 

2 L2-forskning=Language 2-forskning; det forskningsområde där andraspråkstillägnandet diskuteras. 

3
 Riitta-Liisa Könönen, 2012-05-27.  Ministudie: Läsförståelsestrategier, förförståelse och medvetenhet. 

Handledare Kerstin Flodin/Ulrika Magnusson. Institutionen för språkdidaktik. Stockholms Universitet. 
Svenska som andraspråk med didaktik III (US301F). 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att ta reda på och följa upp hur en informant i den här studien (en högskolestuderande 

L2-inlärare) använder sig av och utvecklar olika läsförståelsestrategier som redskap under sin 

utbildning på en yrkeshögskola under hösttermin 2012 (i fortsättningen HT12). 

Läsförståelsestrategierna användes i ministudien (se Bilaga 3 för ett utdrag ur resultatet) vårterminen 

2012 (i fortsättningen VT12). Den här uppföljande studien vill också få insikt om informantens 

medvetenhet skärpts sedan ministudien och hur informanten tar sig an de högre studierna på 

yrkeshögskola nu.  

De frågeställningar som studien söker finna svar på är: 

 

1. På vilket sätt går informanten tillväga nu, avseende läsförståelsestrategier, när han läser en 
avancerad text vars innehåll måste redogöras för på något sätt (prov, redovisning 

skriftligt/muntligt, sammanfattning o s v) på en yrkeshögskoleutbildning? 

2. Vilka är informantens upplevelser nu av förförståelseaktiviteter och strukturerade 

läsförståelsestrategier (befintliga och nya) i syfte att göra tillägnandet av språk- och 
ämnesinnehållet mer tillgängligt för informanten? 

3. Är informanten aktiv i de beslut (utvecklingsåtgärder) som rör hans lärande och undervisning 

enligt formativ bedömning? Hur i så fall? 
4. Kan man urskilja några nya reflektioner och metakognitiva och sociala strategier hos 

informanten under studiens gång? 

Bakgrund 

Kort bakgrund till informantens studiesituation 

Vid min första förfrågan om deltagande i den här studien berättade informanten att han nu studerar vid 

en teknisk yrkeshögskola på en tvåårig Elingenjör/Elinstallationslinje. Informantens förstahandsval 

hade varit KI (Karolinska Institutets) biomedicinska analytikerprogram men hans meriter räckte inte 

till. Hans andrahandsval, Basår på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), visade sig inte passa 

informanten på grund av elevsammansättningen med mest ungdomar vilket föranledde hans avhopp 

från kursen efter en vecka. Informanten började då på en teknisk yrkeshögskola där han studerat i två 

månader och studierna fungerar men är mycket ansträngande. Enligt informanten, vid den här studiens 

början, ges ingen språkstödjande ämnesundervisning på utbildningen. 

Viktiga begrepp för studien 

Den här studien stödjer sig på de teorier och tidigare forskning som redovisas under respektive rubrik. 

Några av de viktiga, centrala begreppen, som används i studien, förklaras här nedan. 

Andraspråksinlärning 

Andraspråksinlärning är, enligt Abrahamsson (2009, s. 13-15), något problematiskt att definiera. 

Enligt författaren (ibid.) är detta dock nödvändigt inom forskning och kräver definition av de två 
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beståndsdelarna; nämligen andraspråk och inlärning. Författaren menar att andraspråk eller Language 

2
4
 är ett språk som man tillägnar efter sitt/sina förstaspråk eller Language 1

5
. Abrahamsson (2009) 

påpekar att det finns en grundläggande distinktion som görs mellan tillägnande
6
 och inlärning

7
 och 

syftar till att skilja på det naturliga, automatiska tillägnandet som sker i naturlig miljö från den mer 

artificiella och formfokuserade inlärningen som sker i klassrum. Andraspråkstillägnandet är av primärt 

intresse för både inlärare, forskare och lärare. Andraspråkstillägnandet leder till automatisk, intuitiv 

och implicit L2-kunskap som gör att inläraren kan producera och förstå yttranden på andraspråket till 

skillnad från medveten och forminriktad inlärning som används för att monitorera, det vill säga att de 

egna yttrandena kontrolleras och korrigeras; explicit L2-kunskap. I Sverige föredrar man att använda 

inlärning framför tillägnande och då i betydelsen av både L2-inlärning och L2-tillägnande enligt 

författaren (ibid.). 

Formativ bedömning  

Den formativa bedömningen syftar till att stödja elevers lärandeprocesser och kan användas som en del 

i undervisningen enligt Björklund Boistrup (2011, s. 109) till skillnad från den summativa 

bedömningen som mäter vad elever kan vid en viss tidpunkt. Målet för undervisningen kan 

tydliggöras, information om var eleven befinner sig i förhållande till målet kan lättare sökas samt 

återkoppling kan ges hur eleven kan utvecklas och komma vidare mot målet. Forskningen visar, enligt 

författaren, (ibid.) att elevers lärande förbättras när den formativa bedömningen utförs 

kvalitetsmedvetet. I den formativa bedömningen, där eleven är delaktig, dokumenteras och 

verbaliseras lärandeprocessen i syfte att synliggöra elevers kunnande och utvecklingsbehov, att eleven 

får insikt i sin lärandeprocess och att få eleven att reflektera över sitt lärande enligt Björklund Boistrup 

(2011, s. 125). 

Läsförståelse  

Den svenska pedagogen och läsförståelseforskaren Barbro Westlund (2009, s. 70) förklarar betydelsen 

av läsförståelsen som en dynamisk och målorienterad process. I läsförståelsen ingår läsarens 

motivation, strategier, tidigare kunskap och färdigheter. Förståelsen påverkas av den 

uppgiftsformuleringen som läsaren har före läsningen. Vidare ska läsaren känna sig bunden till 

innehållet och betrakta det samtidigt. Läsaren ska också kunna befinna utanför textens innehåll och 

tillföra texten något eget som är nytt. Enligt författaren interageras läsaren och texten för att skapa 

mening vilket förutsätter aktivt deltagande. Läsaren använder sin kunskap och tänker på högre nivåer 

vilket är nyckeln till läsförståelse. 

Westlund (2009, s. 69) förklarar också att läsning är en dynamisk och komplex process och består av 

komponenter som kan identifieras, till exempel ordavkodning och förståelse av text som interagerar 

för en lyckad läsning. Självkänsla, motivation och tidigare läserfarenheter påverkar läsutvecklingen 

och framgång i läsning enligt författaren (ibid.). 

                                                   
4 Andraspråk=L2 i fortsättningen. Abrahamsson (2009, s. 255). 

5 Förstaspråk=L1 i fortsättningen. 

6 engelska aquisition 

7 engelska learning 
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Läsförståelsestrategier  

Med läsförståelsestrategier eller lässtrategier menar Westlund (2009, s. 43) de medvetna verktyg som 

tillämpas i läsaktiviteter och som underlättar förståelsen. Enligt författaren är det mentala verktyg för 

att förstå en text och vilka består av riktade handlingar som utförs medvetet för att öka förståelsen. 

Exempel på några grundstrategier är: att förutspå handlingen i texten, ställa egna frågor till texten, 

klargöra otydligheter och sammanfatta texten. (Westlund, 2009, s. 76). 

Metakognition 

Westlund (2009, s. 128) förklarar metakognitiv förmåga med att man medvetet kan fundera över sina 

tankeprocesser. Läsförståelsen utvecklas av metakognition och är kopplad till val av strategier och 

strategiernas effektivitet.  

Sociala strategier 

Som exempel på sociala strategier i inlärningssituationer nämner Abrahamsson (2009, s. 212) begäran 

om klargörande och olika former av självinitierat samarbete. Till exempel kan L2-inläraren begära 

förklaring, omskrivning eller repetition av en lärare eller annan studerande och arbeta med andra 

inlärare i syfte att få feedback. 

Skolans styrdokument 

Det finns inga nationella styrdokument inom yrkeshögskolan. Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan 

faller formulerandet av styrdokument som utbildningsplan och kursplan under utbildningsanordnarens 

ansvar. Utbildningsanordnarna är dock skyldiga att upprätta kompletta styrdokument och redovisa 

dessa till Myndigheten för yrkeshögskolan. Tillsyn sker årligen av utbildningsanordnarna, 

tillsynsprotokoll och beslut av bland annat kompletteringar av utbildnings- och kursplaner kan läsas på 

myndighetens webbsida.  

De styrdokument som har relevans i den här studien innehåller dessvärre inget som kan kopplas till 

studiens frågeställningar. Det kan dock vara av intresse att se närmare på innehållet i yrkeshögskolans 

utbildningsplan för kursen som informanten läser under tiden för datainsamlingen. Enligt denna 

utbildningsplan: (Stockholms Tekniska Institut, 2012-10-13) ska det entreprenöriella förhållningssättet 

stimuleras under utbildningen där kursen Entreprenörskap står för 25 Yhp av 400 Yhp totalt för den 

tvååriga utbildningen. 

Kursen skall ge kunskap och insikt om entreprenörskapets villkor. Kursen skall även ge förståelse för 

entreprenörskapet som en individuell och social process. Kursen skall ge förståelse för begreppet 

kreativitet och ge kunskap om idéarbetets olika faser. Kursen skall ge insikt och förståelse om hur 

omvärlden, branschen och marknaden påverkar projektidéer och kunna tillämpa dessa kunskaper. 

Kursen skall ge kunskap i att skriva en välstrukturerad affärs- eller projektplan samt att förbereda och 

framför en informativ presentation på ett övertygande sätt.  

Utbildningsplanen saknar mål för utvecklande av insikter om sitt eget lärande och förmåga att 

utvärdera dessa. Citatet ovan kan tangera studiens frågeställningar då förståelse, kreativitet och sociala 

processer nämns.  

Då den här studien följer upp den tidigare ministudien VT12 har Skolverkets läroplan viss relevans för 

studien. Informanten var studerande inom kommunal vuxenutbildning under VT12. I läroplanen 

(Lpf94:9) kan man läsa att man ska sträva mot att eleven utvecklar insikt om sitt eget sätt att lära och 



5 

 

en förmåga att utvärdera sitt eget lärande. Informanten i studien har uttryckt problem i samband med 

inläsning av studielitteratur under VT12 då en ministudie gjordes med honom.  

Teoretiska utgångspunkter 

Teorier om elevcentrerad undervisning och självständigt lärande, formativ bedömning och 

språkbehärskning redovisas här nedan då den här studien har behov att relatera till något, testa och 

jämföra resultat med. Teorierna, som utgör en viktig grund för den här studien, valdes med tanke på att 

informanten (den högskolestuderande L2-inläraren) har ett uttalat behov av verktyg som kan 

underlätta framgång i studier och självstyrt lärande. 

Elevcentrerad undervisning och självständigt lärande 

Den australiska språkforskaren David Nunan (2003) har ett teoretiskt resonemang som förespråkar 

undervisning utifrån idéerna om elevcentrerad undervisning och självständigt lärande. Författaren 

(ibid.) menar att elever kan ta en aktiv roll i sitt lärande för att bli självständiga och för att kunna ta 

ansvar för detta föreslår han nio steg som kan hjälpa andraspråksinläraren mot självständigt lärande. 

Nunan (2003, s. 138-145). Dessa nio steg, varav steg 4 och 5 har mest relevans i den här studien, är 

följande: 

Steg 1: Tydliggör undervisningsmålen för eleverna. 

Ett sätt som är ovanligt bland lärare men förekommer. Läraren behöver skärpa sin förmåga att 

tydliggöra lektionens syfte för eleverna genom att aktivt engagera dem i processen. 

Steg 2: Låt eleverna formulera sina egna mål. 

Eleverna ges tillfälle att formulera sina egna mål och eget kursinnehåll vad som ska läras in med sin 

egen röst genom till exempel aktivitetsmöten. 

Steg 3: Uppmuntra eleverna att använda sitt andraspråk utanför klassrummet. 

Läraren kan med fördel ge uppgifter som stimulerar eleverna att använda sitt andraspråk utanför 

klassrummet.  

Steg 4: Höj medvetenheten om inlärningsprocessen. 

Eleverna behöver också en röst att formulera hur de ska lära sig och bli medvetna om de strategier 

som ligger till grund för de uppgifter de arbetar med. 

Steg 5: Hjälp eleverna att identifiera de inlärningsstilar och strategier de själva föredrar. 

Elever behöver träna att känna igen sina egna inlärningsstilar och strategier som de själva föredrar. 

Läraren kan ge eleverna ett stort antal valmöjligheter för att underlätta detta. 

Steg 6: Uppmuntra eleverna att välja. 

Läraren kan låta eleverna delta först på elementär nivå i beslutsfattandet. Undan för undan kan 

eleverna involveras i att göra val mellan aktiviteter och uppgifter som är likartade. Syftet är att 

eleverna ska pröva på att välja själv, inte att göra saker som är olika. 

Steg 7: Låt eleverna själva skapa sina arbetsuppgifter. 

Då eleverna lärt sig välja själva kan de gå vidare med att anpassa och modifiera arbetsuppgifter i 

klassrummet. Ett första steg i riktning mot att skapa egna uppgifter, exempelvis skriva frågor till en 

text som de arbetar med och byta frågorna med varandra. 

Steg 8: Uppmuntra eleverna att bli lärare. 

En större utmaning för eleverna är att bli lärare vilket anses stimulera inlärningen då man vet att man 

måste lära ut något under en begränsad tid.  

Steg 9: Uppmuntra eleverna att bli språkforskare. 



6 

 

Eleverna kan dokumentera det språk som de möter utanför klassrummet i olika situationer. Enligt 

forskning lär sig elever att kommunikation innebär förhandling och att de lär sig reflektera över 

viktiga förhållanden mellan socialisation, språk och tanke. Detta är gynnsamt för språkutvecklingen. 

Formativ bedömning 

Gibbons ( 2010, s. 167) menar att en fortlöpande formativ bedömning är tänkt att vara stöd vid 

planering för fortsatt undervisning.  Formativa bedömningens syfte är inte att bedöma elevers 

prestationer och göra jämförelser med olika elever eller användas som summativ test. Istället är målet 

för formativ bedömning att informera elever om deras språkutveckling och att man igångsätter 

aktiviteter som främjar inlärningen.  

Inom forskning skiljer man på summativ och formativ bedömning. I summativ bedömning kontrollerar 

man vad en elev kan vid ett visst tillfälle medan formativ bedömning syftar till att vara stöd för elevers 

lärandeprocesser och inkluderas i undervisningen. Den kan vara ett viktigt instrument för lärarens 

planeringsarbete och för dialogen mellan lärare och lärare och elever enligt Björklund Boistrup (2011). 

Författaren redovisar vidare att den formativa bedömningen kan innefatta även elevers 

självbedömning. Forskningen visar att elevers lärande förbättras om den formativa bedömningen har 

hög kvalitet. Man har också funnit att lågpresterande elever förbättrar sina resultat mer än andra 

elever.  

En viktig del i den formativa bedömningen är att eleven själv är med aktivt och deltar i de beslut som 

rör elevens lärande och undervisning. Elever behöver också förstå det målrelaterade 

bedömningssystemet vilket förutsätter att det diskuteras i klassen och enskilt. Här finns det en tydlig 

koppling till Nunans (2003) resonemang om självständigt lärande. Författaren (ibid.) menar att 

undervisningsmålen ska tydliggöras för elever och att elever lär sig formulera sina egna mål samt att 

elever höjer medvetenheten om sina egna inlärningsprocesser.  

Enligt forskning vill de allra flesta veta vad som är bra och vad man behöver utveckla och hur. Det är 

också viktigt att elever får feedback i samband med bedömningen vilket kan delas upp i två delar 

enligt Björklund Boistrup, (2011, s. 110) 

 1. att eleven blir medveten om vad hon/han kan och vilka kvaliteter hennes/hans arbete har och hur 

hon/han kan vidareutveckla och komma vidare. 2. att eleven blir medveten om hon/han behöver 

fokusera på framöver, sätta upp konkreta mål som relateras till styrkdokumentens kunskapskrav.  

 

Petterson (2007, s.18) menar att ju mer eleven får själv delta i bedömningen och också själv bedöma, 

desto troligare är att det blir positivt resultat. Bedömningen som analyserar elevens kunskapsstatus och 

kvaliteter och som syftar framåt mot det som ska utvecklas kan summeras i ”Jag kan, vill, vågar”. 

Enligt författaren (ibid.) visar forskning att feedback som fokuserar på felen är mindre framgångsrik 

än feedback som inte ges alls. I den här studien får informanten skriva fritt utan att hans skriftliga 

färdigheter bedöms. Feedback kommer att fokusera på innehållet i hans loggboksanteckningar.  

I den här studien försöker jag få fram reflektioner över informantens lärande i loggboksanteckningar 

då formen inte är viktigt i skrivandet. Det bekräftas av Flyman & Håkansson (2010, s. 85) som menar 

också att inläraren riskerar att tappa lusten för att producera ett sammanhängande innehåll och 

inläraren hela tiden blir avbruten med kommentarer om bristfällig språklig kompetens. 
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Gibbons – scaffoldning eller stöttning 

Den australiska professorn och forskaren Pauline Gibbons (2010) har utvecklat metoder för språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i klassrum. Scaffolding eller stöttning är en av de tydliga riktlinjerna 

och strategierna som Gibbons (2010) använder sig av. Gibbons (2010) grundar sin inlärningsteori i 

boken på Vygotskijs forskning. Teorin om stöttning förklarar Gibbons (2010, s. 29) enligt följande:  

Stöttning är dock inte vilken hjälp som helst utan hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, 

nya begrepp eller nya nivåer av förståelse. Stöttning är en tillfällig hjälp som läraren ger 

eleverna för att de så småningom ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp. Den är 

framtidsorienterad och, som Vygotsky har uttryckt det: Det ett barn i dag kan göra med stöd, 

kan hon eller han göra det på egen hand i morgon. 

Gibbons (2010) stöttning, har en klar koppling med Nunans (2003) teori om självständigt lärande och 

Cummins empowerment (refererad till av Nordheden, 2008).  Detta utvecklas i nästa del. 

Cummins – empowerment 

Den kanadensiska pedagogen och språkforskaren Jim Cummins har lyft fram teorier och nya 

kunskaper inom andraspråksforskning. Ett centralt begrepp hos Cummins enligt Nordheden  

(2008, s. 179-180) är empowerment som har två betydelser: 1. Att pedagogiken fokuserar och tar sin 

utgångspunkt i elevernas sociala verklighet så att de stärks och kan känna stolthet över sin bakgrund. 

2. Att eleverna får kraft så att de kan förändras. Detta kan exempelvis ske genom samspel mellan 

lärare och elev eller mellan elever. Samspelet syftar till att ge kraft att ändra, lära sig och ta till sig 

kunskap. Kraften finns hos eleven men hjälp behövs för att locka fram den. Nordheden (2008) har 

diskuterat teorin om empowerment och ger förslag på hur elever kan äga språket. Nunans (2003) 

teoretiska resonemang om självständigt lärande och Cummins (Nordheden, 2008) teorier om 

empowerment har en tydlig förbindelse; elevers utveckling och hur de kan ta till sig kunskap med de 

inneboende krafter och strategier som finns eller kan läras in utnyttjas.  

Cummins teori om empowerment kan ses som mer allomfattande, kopplad till inlärarens tidigare 

erfarenheter och siktet inställt på att med kraft förändra och förändras medan Nunans självständigt 

lärande och Gibbons scaffolding eller stöttning har främst aktualitet i pedagogiska sammanhang.  

De teorier som tagits upp under rubriken Teoretiska utgångspunkter utgör de pelare som kan stötta den 

bro där en L2-inlärare vandrar mot ett självstyrt lärande. Teoriernas kompletterar varandra väl både 

med mer allomfattande antaganden och praktiska råd. Teorierna har också en tydlig koppling till 

varandra som tas upp under respektive underrubrik.  

Tidigare forskning 

Läsförståelse: strategier och stöttning 

Westlund (2009) menar att forskning sedan ett par decennier visar ett starkt samband mellan lärarens 

direktundervisning i lässtrategier och elevens utveckling i läsförståelse. Forskning om läsförståelse 

grundar sig på olika teorier om inlärning och undervisning bland annat den proximala 

utvecklingszonen; ZPD
8
, av Vygotskij. ZPD innebär att elevens inlärning sker på en nivå som hon/han 

klarar av med stöttning först men sedan på egen hand. När elever möter nya utmaningar behöver de 

                                                   
8 ZPD; The Zone of Proximal Development är ett av de centrala begreppen i Vygotskijs teoretiska arbete. 
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nya stödstrukturer; scaffolding eller stöttning. Gibbons (2010, s. 29) beskriver stöttning som ”den 

tillfälliga, men nödvändiga, hjälp som läraren ger”. Stöttningen ska leda mot nya färdigheter, vara 

framtidsorienterad och att eleverna får arbeta med autentiska och kognitivt utmanande uppgifter är av 

vikt enligt författaren. Enligt teorin är det viktigt att utmana elevens närmaste zon för utveckling.  

Enligt Westlund (2009) är den enskilt viktigaste faktorn för utvecklande av god läsförståelse 

ordkunskap som i sin tur är beroende av god omvärldskunskap och förmåga att förstå texter.  

Förförståelse 

Förförståelsen som läsaren har med sig är avgörande för att han ska förstå en text. Enligt Gibbons 

(2010, s. 120) fyller vissa läsaktiviteter två viktiga funktioner; nämligen att hjälpa läsarna att förstå 

just den text de läser och hjälpa läsarna att utveckla goda lässtrategier inför läsandet av andra texter. 

Syftet med läsaktiviteter före läsningen är att förbereda läsaren inför kulturella och språkliga 

svårigheter och aktivera förkunskaper. 

Loggbok, reflektion och metakognition 

De kanadensiska författarna: psykologiprofessorn och forskaren Fred Genesee och pedagogen John A. 

Upshur (1996), använde så kallade dialog journals och learning logs i sin undersökning av 

bedömningsmetoderna i andraspråksundervisningen. Författarna menar att loggbokens främsta syfte är 

att samla information om de studerandes bakgrund, inlärningsprocesser, mål och förväntningar samt 

att metoden är användbar för självbedömning. Learning logs ger de studerande möjlighet att övervaka 

sin progression mot personliga mål och identifiera svårigheter. ”Even though learning logs call for 

some structure and focus, they remain largely student centered and, therefore, contribute to student 

involvement in the assessment process”. (Genesee & Upshur, 1996, s. 123). Undersökningen om 

bedömningsmetoderna har en klar koppling till självbedömning. Enligt Björklund Boistrup (2011) är 

självbedömning en viktig del i formativ bedömning.  

Anpassad undervisning – SIOP-modellen 

De amerikanska forskarna och pedagogerna Echevarria, Vogt & Short (2010) har under en 

tioårsperiod forskat, samlat material och skrivit en instruktionsbok för anpassad undervisning. SIOP-

modellen (Sheltered Instruction Observation Protocol) har utarbetats av lärare och forskare i USA och 

numera används modellen över hela USA samt i Europa. SI=Sheltered Instruction kan översättas till 

anpassad undervisning på svenska. OP=Observations Protocol är kontrollistan som från början 

användes av forskare i ämnet men senare tagits i bruk av undervisande lärare. Syftet med modellen är 

att lärare ska undervisa på ett språkutvecklande sätt som gynnar flerspråkiga elever att nå högre mål i 

alla skolämnen. SIOP
®
 Model inkluderar lektionsplanering och dess genomförande. SIOP

® 
Protocol är 

ett verktyg som används till att uppmärksamma, värdera och ge feedback på genomförda lektioner. 

Antalet elever som har engelska som andraspråk ökar i snabb takt inom skolan i USA. Författarna 

menar att lärarna, de blivande och de som arbetar i dag, inte är särskilt välförberedda att ta hand om de 

eleverna och att man riskerar att många EL/ESL-elever
9
 misslyckas med studierna. SIOP-modellen 

kan därför, enligt mer än femtonårs forskning och praktisk användning, vara ett instrument som stöttar 

undervisningen och gynnar elevernas språk- och ämnesinlärning positivt. Modellen ger förslag på hur 

undervisningsarbetet kan stöttas och göras tydligare. Ämneslärarna kan använda 

observationsprotokollet till reflektioner över sitt arbete när de kombinerar ämnes- och språkstudier.  

                                                   
9 ELs=English learners, ESLs=English as a Second Language learners 
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De viktigaste inslagen i SIOP-modellen och som kan direkt tillämpas i undervisningen är:  

1. Lektionsförberedelser (Lesson Preparation): mål för ämne och språk, rikt utbud av material 

och aktiviteter, anpassning till klass.  

2. Instruktioner och aktivering av förkunskaper (Building Background): bygga upp förkunskaper. 

3. Anpassat inflöde (Comprehensible Input): begripligt och flera tekniker används. 

4. Strategier (Strategies): läraren stöttar, elever använder strategier, variation av frågor inkl 

kognitivt komplexa frågor. 

5. Interaktion (Interaction): rikligt med varierande aktiviteter, modersmål, tid. 

6. Tillämpning (Practice/Applikation): språk och ämne, språkfärdigheter. 

7. Lektionsgenomförande (Lesson Delivery): tekniker med mera. 

8. Återkoppling (Review/Assessment/Feedback) (lärarens reflektioner/bedömning).   

 

SIOP-modellen har en tydlig koppling till Nunans (2003, s. 138-145) niostegsmetod där bland annat 

tydliggörande av undervisningsmål, aktivering av förkunskaper, strategier och interaktion ingår som 

steg mot självstyrt lärande. 

Metod 

Studien genomfördes som en introspektiv fallstudie för att på djupet studera informantens befintliga 

inlärningsstrategier och speciellt läsförståelsestrategier, redskap för dessa samt strategier som 

informanten har under utveckling. Studien ville även finna svar på hur informanten reflekterade över 

dessa. Informanten fick i en tidigare ministudie (VT12), sex månader innan den här studiens början, 

lära sig och testa läsförståelsestrategier med metoden reciprocal teaching (Westlund, 2009, s. 75-79) 

(RT): att ställa hypotes, ställa frågor, förtydliga och sammanfatta avancerade lärobokstexter.  Enligt 

ministudien fick informanten en viss medvetenhet och insikt om strategier han använder och vilka 

behov han har för att lyckas med fortsatta studier. Informanten fick lektioner i läsförståelsestrategierna 

vilka han fick tillämpa med stöttning av mig under ministudien VT12. 

För att svara på studiens frågeställningar användes följande metoder: 

Introspektion 

I studien användes introspektiva metoder. Studien ville ur inlärarperspektiv beskriva informantens 

inlärningssituation under utveckling. För att komma åt informantens tankar och reflektioner var 

studien upplagd med flera delmoment som beskrivs under rubriken Genomförande. 

Loggbok 

Informanten instruerades i användandet av loggboksanteckningar i början av den här studien. I studien 

användes journals (dagboksanteckningar) varav delarna dialog journals 

(dagboksanteckningar/reflektioner till öppna frågor) och learning logs (dagboksanteckningar med styrt 

innehåll)
10

, som bygger på Genesee & Upshurs (1996) forskning om klassrumsbaserade 

bedömningsmetoder i andraspråksundervisning. Författarna (ibid.) menar att loggbokens främsta syfte 

                                                   
10 Loggbok i fortsättningen 
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är att samla information om de studerandes bakgrund, inlärningsprocesser, mål och förväntningar samt 

att metoden är användbar för självbedömning vilket passade i den här studien. Metoden var lämplig 

för studien då den var praktiskt genomförbar, kunde användas av informanten när som helst, ingen 

speciell utrustning krävdes och i jämförelse med individuella samtal och inspelningar tidseffektivt 

vilket var förutsättningen att studien kunde slutföras inom den satta tidsramen.  

Metoder som var tänkbara för att uppnå samma syfte som i studien är dels anecdotal records och 

checklistor dels portofolios och conferences som beskrivs av Genesee & Upshur (1996). Den första är 

ett utmärkt instrument för bedömning men skulle ändå behöva kompletteras så att informantens 

reflektioner synliggörs. Den går ut på klassrumsobservationer och dokumentation av dessa i 

bedömningssyfte. Den andra var för tidskrävande och omfattande och därför inte praktisk genomförbar 

i studien. I den samlar informanten sina egna alster under en längre tid som (själv)bedöms och 

diskuteras i utvecklingssamtal. Jag anser dock att loggboksmetoden skulle kunna vara en del av 

portofoliometoden. Loggboksmetoden kompletterades av samtal med mig under studien samt det 

feedback informanten fick av mig via telefonsamtal och e-post då vi diskuterade det egna lärandet. 

Loggboksmetoden som används i studien nyttjar delarna dialog journals där aktuella studier reflekteras 

och självbedöms. Kommunikationstillfällen blev fler mellan informanten och mig med metoden. 

Learning logs gav informanten möjlighet att övervaka sin progression mot personliga mål och 

identifiera svårigheter. ”Even though learning logs call for some structure and focus, they remain 

largely student centered and, therefore, contribute to student involvement in the assessment process”. 

(Genesee & Upshur, 1996, s. 123).  

Genesee & Upshur (1996, s. 124) menar att metoden har fler fördelar enligt ovan men även vissa 

nackdelar då den måste vara rykande aktuell för att inte förlora sin effekt. Risken med metoden är att 

den snabbt förlorar sin aktualitet om någon av parterna inte deltar regelbundet. Genesee & Upshur 

(1996, s. 123) menar också att loggboksskrivandet bör göras rutinmässigt och regelbundet. Studien 

försökte ta reda på om och hur informanten ägnade sig åt självreflektioner och självbedömning och 

grundade sig inte på något prov. Informanten skriver inte svar på ja/nej-frågor utan får formulera själv 

sina svar vilket bör öka validiteten i undersökningen. Tillförlitligheten, vad studien antar, ökar om 

informanten är väl bekant med metoden. Autenticitet är god eftersom uppgiften är verklig och handlar 

om informantens egen situation. Det är viktigt att låta sina bedömningar och slutsatser bygga på 

information som man samlat in om informanten vid flera olika tillfällen enligt Genesee & Upshur 

(1996).  

I studien lade jag stor vikt vid att kommunikationen fungerade som ett samspel mellan informanten 

och mig både i de muntliga och skriftliga delarna genom att ge fler tillfällen till samtal och 

frågeställningar som stimulerar till självreflektioner. Jag såg till att finnas till hands vid reflektioner då 

det kunde finnas behov av stöttning och förebilder vilket kan exemplifieras genom reflektioner av 

typen: jag kan, jag vill, jag vågar. I den feedback som jag gav på informantens loggboksanteckningar 

vid våra samtal fanns det kommentarer och förslag på fokusering på de kvalitéer informanten hade och 

vad som behövde utvecklas.  

Samtal 

Samtal ingick också som en av metoderna i studien. De skedde i form av semistrukturerade intervjuer 

där ett antal frågor besvarades men lämnade utrymme för fritt talande, öppna frågor och idéer där 

informanten själv fick utveckla sina tankegångar. Olika forskningsintervjutekniker beskrivs av 

Denscombe (2009, s. 135) där den semistrukturerade intervjun gav informanten möjlighet att utveckla 
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sina synpunkter då jag var inställd på att vara flexibel med frågorna och ordningen på dem. Svaren till 

frågorna var öppna och föranledde till följdfrågor. Samtalsintervjun pågick under hela studien.  

Sammanfattningsvis användes triangulering i form av samtal, intervjuer, loggboksanteckningar, 

förförståelseövningar, lässtrategiövningar med mera för att observera och trigga igång medvetenheten 

hos informanten beträffande det egna lärandet och sammanhanget för det. Triangulering kan, enligt 

Patel & Davidson (2011, s. 107), ske när datainsamling genomförs med flera datainsamlingsmetoder. 

Informationen från de olika datainsamlingarna vägs samman i analysen för att ge en fyllig bild av det 

undersökta.  

Urval 

Informanten i studien är en 32-årig L2-inlärare med arabiska som modersmål. Informantens vistelsetid 

i Sverige är cirka tio år varav de första fyra åren tillbringades på en flyktingförläggning, i stora drag 

isolerad från övriga samhället. Informanten har en cirka tolvårig skolbakgrund från sitt hemland. 

Utbildningen var dock avbruten vid flera tillfällen på grund av läget i hemlandet. Informanten har i 

Sverige läst svenska för invandrare, svenska som andraspråk och ett antal kärnämnen vid kommunal 

vuxenutbildning och kortare kurser vid arbetsförmedlingen. Informanten har mestadels varit utan 

arbete. Enligt honom själv har han levt ganska mycket utanför det svenska samhället och inte kommit i 

kontakt med svenskar och fått mycket sparsam träning av det svenska språket i verkliga situationer ute 

i samhället. Informanten har uttryckt att han har stora problem att tillgodogöra sig språket i kurserna 

han läser samtidigt med ett avancerat kursinnehåll. Merparten av kursinnehållet i ämnena får 

informanten klara på egen hand utan vare sig förförståelse eller stöd från lärare. Informanten har nu 

klarat av matematik, biologi, kemi och fysik så att han kom in på en utbildning som var hans 

tredjehandsval. Han läser elingenjörlinjen på en yrkeshögskola nu och är inne på sin första termin. 

Matematik klarar han bra och nästan utan hjälp men ämnen som exempelvis entreprenörskap är svåra 

då dels ämnet är helt nytt för honom, dels språket är avancerat i läroboken. Enligt Myndigheten för 

yrkeshögskolan (YH) ska entreprenörskap i utbildningen utformas så att de studerande på ett bra sätt 

förbereds för sin kommande yrkesroll, oavsett om denna utgörs av egenföretagande eller anställning. I 

studien fokuserar vi på texter ur kurslitteratur för entreprenörskap där informanten uttalat svårigheter 

att hänga med då ord- och begreppsmängderna är nya och omfattande för honom. 

Genomförande 

Data har samlats in från informanten på följande sätt under en femveckorsperiod. Redovisning sker i 

kronologisk ordning så långt det går men en del data överlappar varandra. Valda delar, som är 

relevanta för den här studien, av intervju- och samtalsfrågor kan läsas i bilaga 1, styrda/öppna frågor 

och följdfrågor till loggbok och några av uppgifterna i bilaga 2, resultatavsnitt av ministudien VT12 

kan läsas i bilaga 3.  

Informanten intervjuades i studiens början. Intervjun skedde vid en fysisk träff där frågorna var 

semistrukturerade och lämnade plats för flexibilitet där både intervjuaren och informanten hade 

möjlighet att utveckla sina resonemang och frågor. För studien relevanta delar av intervjun 

transkriberades. Vidare användes de under studien fortlöpande förda loggboksanteckningarna med 

styrda och öppna frågor till att besvara den första frågeställningen (informantens lässtrategier vid 

läsning av avancerade texter). Det initierande samtalet syfte var att ta reda på nuläget; om och hur 

informanten använder läsförståelsestrategier och informantens reflektioner över dessa. Informanten 
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fick en förkortad version av ministudiens VT12 resultat. Informanten fick skriva hur han använder 

strategier.  

Under studien möttes informanten och jag under lektionsliknande träffar fyra gånger i ett litet 

grupprum på min arbetsplast (en skola för vuxna) där jag hade tillgång till whiteboard, dator och 

projektor. Informantens upplevelser av förförståelseaktiviteter och strukturerade läsförståelsestrategier 

(gamla och nya) i syfte om att göra tillägnandet av både språk- och ämnesinnehållet mer tillgängligt 

för informanten, undersöktes i fortgående samtal och loggboksanteckningar under studien.  

För att repetera och vidga de tidigare inlärda läsförståelsestrategierna som informanten blivit bekant 

med under VT12, cirka sex månader innan den här studiens början, repeterades dessa och utökades. 

Metoden var inspirerad av Westlunds (2009) beskrivna modell för reciprok undervisning, RT
11

 som 

har fyra huvudstrategier: 

 Att ställa hypotes. Läsarens förkunskaper aktiveras då hon läser rubrik, ser bild och diagram. 

 Att ställa egna frågor. Läsaren testar sin egen förståelse och fokuserar på det viktigaste. 

 Att förtydliga. Läsaren tar redan på det som han inte förstår. 

 Att sammanfatta. Läsaren fokusera på innehållet. 

Förutom ovanstående infördes ytterligare en läsförståelsestrategi; återberätta texten muntligt och 

några strategier som spontant upptäcktes och användes under studien. (ordinlärning: att slå upp ord i 

svenskt-svenskt lexikon, med klassificering, motsatsord och synonymer, kompletterande lektioner som 

söktes i media och interaktion) Samtal fördes kring textinnehållet som innehöll många svåra ord och 

begrepp. Westlund (2009, s. 182) menar att inlärare som inte byggt upp en intuitiv känsla för 

berättelsestrukturer i texter, kan få stora problem både med läsförståelse och att kunna skriva 

berättelser. Informanten fick stöd i att hitta strukturer som också kunde tillämpas tillsammans med en 

av de tidigare. Informanten fick då utveckla flera färdigheter i sina studier: läsa, skriva, tala, uttala, 

höra och interagera. 

Vid de fysiska träffarna i lektionsform användes steg 1 (läraren tydliggör undervisningsmål för eleven) 

och steg 2 (eleven formulerar egna mål) från Nunans (2003, s. 138-140) teori om självständigt lärande 

till att bearbeta en text från informantens kurs i Entreprenörskap. Till steg 1 användes en text om 

konflikthantering som informanten fick en lektion i där jag förklarade syfte och mål (för ämne och 

språk) för lektionen, samt hade aktiviteter med aktivering av förförståelse och ordinlärning. 

Informanten hade tidigare i veckan haft lektion på sin skola i konflikthantering i kursen 

Entreprenörskap vilket borde innebära att han redan haft en viss förförståelse. Till steg 2 användes en 

text ur informantens lärobok som handlade om projektarbete som sedan tidigare var bekant för 

informanten då han gjorde ett arbete i projektform i kursen Entreprenörskap. Informanten skulle skriva 

egna mål för textens ämne och språk och fick instruktioner och stöttning för hur han skulle gå tillväga. 

Informanten fick fortsätta med uppgiften hemma och skicka till mig via e-post vilket skedde men 

informanten begärde förtydliganden om han kunde välja klassificering av ord till uppgiften först via e-

post. Vi hade också uppföljande samtal, införde och testade nya läsförståelsestrategier (reciprok 

undervisning, tänka högt, återberätta, välja nya sätt vid informationssökning) vid de fysiska träffarna.  

Informanten skrev upp sina tankar kring inlärning i en loggbok en eller ibland två gånger i veckan 

under cirka fem veckor. Loggboken skickades till mig en gång i veckan och följdes upp av mig via 

                                                   
11 RT; Reciprocal Teaching (modellen kan varieras med att inlärarna turas om att ha lärar- respektive 

inlärarroller, arbeta i helgrupp, i smågrupper, i par eller enskilt).  
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telefonsamtal och e-post vid behov. Loggboksskrivandet inleddes med frågor som skulle stimulera till 

reflektioner men kunde övergå till mera spontana anteckningar vid behov. Enligt Patel & Davidson 

(2011) kan dagboksanteckningar användas för att ta reda på individens perspektiv på sin egen tillvaro.  

För övrigt skedde kontakten mellan informanten och mig per e-post, chatt och telefon. Informanten 

frågade mig spontant om hjälp vid förberedelser till en muntlig framställning vilket han fick i form av 

att informantens förkunskaper om strategiskt ledarskap (ingår i kursen Entreprenörskap) aktiverades 

vid samtal och läsförståelsestrategier (reciprok undervisning och återberätta) användes till texten där 

han hämtade information om ämnet. Vid ett senare samtal jämförde han sin prestation vid vår träning 

av den muntliga framställningen med den som han genomförde i högskolan. Vid samtalen togs också 

upp de strategier som han reflekterade över. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det blev täta kontakter med informanten under studiens 

gång där hans loggboksanteckningar lästes av mig och kommenterades och/eller att jag/informanten 

bad om förtydliganden. Sammanställning, bearbetning och analys av loggboksanteckningar, samtal 

och reflektioner skedde kontinuerligt under den femveckorsperiod datainsamlingen pågick samt direkt 

efter. 

Etiska aspekter 

I genomförandet av studien skyddas informanten enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

De fyra huvudprinciperna som utgör det grundläggande individskyddskravet är följande (Codex, 

2012): informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. Alla fyra kraven har beaktats i 

studien och informanten har således fått information om sin roll, uppgifter och villkor i den här 

studien, samtyckt till studien, lovats konfidentialitet samt informerats om nyttjandekravet. 

Informanten har fått full anonymitet i undersökningen. Personliga igenkänningstecken beträffande 

identitet, i inspelningar, samtal, loggboksanteckningar och andra i den här studien använda material, 

skalas bort i uppsatsen. Bakgrundsinformation om informantens ålder, kön, ursprung, språk, tidigare 

studier, privatliv anges i studien på ett sådant sätt att det inte går att härleda till informanten. 

Informanten är medveten om sin roll i studien och samtycker till de metoder som används i studien. 

Informanten har gett sitt samtycke till att högskolans namn och utbildningens namn kan anges i 

studien.  

Informanten kommer också att få ta del av studien då den är färdigställd om han så önskar.  

Bearbetning av material 

I den här studien skedde datainsamlingen via träffar med uppföljande telefon- och e-postkontakt och 

loggboksanteckningar. Transkribering och utskrift av samtal (valda delar då det inspelade materialet 

var flera timmar långt) och loggboksanteckningar skrevs ut och sorterades i kronologisk ordning. 

Transkriberingen har följt skriftspråksnormerna men /…/ användes för att markera det som är struket. 

Loggboksanteckningar sorterades och markerades beroende på om de utgjorde svar i delen learning 

logs (styrda frågor) eller journals (öppna frågor). Därefter sorterades materialet på nytt och de delar 

som var väsentliga för den här studien valdes ut. Vid en tredje sortering markerades data med siffrorna 

ett till fyra. Detta för att kunna se vad som var intressant att analysera utifrån den här studiens 

frågeställningar. Vissa delar av materialet markerades med fler siffror då fler frågeställningar berördes 

i uttalanden. Den kronologiska ordningen behölls så långt det var möjligt. Anledningen till detta var 
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att vissa av uppgifterna under den här studien gav möjlighet till datainsamling först i ett senare skede. 

Den insamlade datamängden var omfattande och ytterligare urval gjordes med markeringar på det 

insamlade materialet för att hitta de samband och relationer mellan de olika delarna i den 

inlärningssituation som informanten befann sig i och till vilket beteende det ledde. Vidare undersöktes 

om det fanns mönster i beteendet som ledde till skolframgång eller misslyckanden. 

Analysmetoder 

 

För att kunna identifiera mönster, processer och återkommande kopplingar i det insamlade och 

bearbetade datamaterialet har jag i den här studien inspirerats av Denscombes (2009, s. 248) 

beskrivning av förfaringssätt:  

När forskaren återigen går igenom fältanteckningar, utskrifterna eller texterna ska han eller hon 

söka efter återkommande teman eller kopplingar mellan de enheter och kategorier som träder 

fram. 

I den här studien har jag därför använt mig av Nunans teori (2003, s. 138-145) om de nio stegen mot 

ett självstyrt lärande för att se var informanten befunnit sig i olika avseenden sedan ministudien VT12 

ett halvt år innan studiens början och under den här studiens gång HT12. Detta för att kunna 

åskådliggöra informantens framsteg. Kategorisering skedde huvudsakligen efter steg 4 och 5 som hade 

mest relevans i den här studien, (se beskrivning under rubrik Teoretiska utgångspunkter/Elevcentrerad 

undervisning och självständigt lärande), men även steg 1 och 2 användes.  De fyra stegen kan kopplas 

till teman som analyserades. Stegen är följande: 

Steg 1: Tydliggör undervisningsmålen för eleverna. 

Steg 2: Låt eleverna formulera sina egna mål. 

Steg 4: Höj medvetenheten om inlärningsprocessen. 

Steg 5: Hjälp eleverna att identifiera de inlärningsstilar och strategier de själva föredrar. 

Resultat 

Svar till frågeställningar 

Under rubriken Läge vid studiens början presenteras informantens utsaga vid det initiala samtalet i den 

här studiens början. 

Under rubriken Informantens arbetssätt presenteras resultat från informantens tillvägagångssätt med 

de uppgifter som informanten utfört i den här studien, hans uttalanden och resultat från intervjuer och 

samtal. De resultat som visas här kopplas till den här studiens första frågeställning (informantens 

lässtrategier vid läsning av avancerade texter) och baseras på resultat av de aktiviteter och 

loggboksanteckningar som utförts av informanten både enskilt och tillsammans med mig under 

lektionsliknande förhållanden. 
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Sedan redogörs informantens upplevda erfarenheter utifrån samtal och loggboksanteckningar och 

studiens andra frågeställningar besvaras under rubrik Upplevelser av förförståelseaktiviteter och 

läsförståelsestrategier. 

Därefter redogörs för informantens deltagande i de beslut som rör hans lärande och undervisning 

enligt formativ bedömning under rubriken Aktivt deltagande i beslut. Studiens tredje frågeställning 

besvaras och redovisas här med utgångspunkt från de samtal och loggboksanteckningar som förts 

under datainsamlingen.  

Slutligen läggs informantens reflektioner och strategier fram under rubriken Reflektioner, 

metakognitiva och sociala strategier. Resultatet baseras på samtal, intervjuer och 

loggboksanteckningar.  

Resultatredovisningen sammanfattas i slutet på avsnittet under rubriken Sammanfattning av resultat.  

Under varje rubrik finns några belysande citat från informantens uttalande och loggboksanteckningar. 

De är ordnade efter Nunans (2003) nio steg. 

Läge vid studiens början 

På frågan om informanten kommer ihåg ministudien erinrade informanten att ministudien handlade 

om att han hade svarat på frågor men mindes inte exakt vad men att det var något med en insekt. (En 

av texterna som informanten övade läsförståelsestrategier på i ministudien handlade om TBE; 

fästingburen encefalit). Informanten svarade: ”Jag har svarat på frågor. Kommer inte ihåg vad. Den 

där insekten”. När jag frågade om informanten använder läsförståelsestrategierna: hypotes, egna 

frågor, förtydligande och sammanfattning med exempel från ministudien VT12 kunde informanten 

inte komma ihåg dem. Informanten svarade: ”Bara ett sätt, läsa och läsa och förstå så mycket man 

kan”. Informanten fick en förkortad version av ministudiens VT12 resultat vid träffen. (Bilaga 3, 

Manuskript, 2012).  

Informantens arbetssätt 

Informantens angreppssätt vid inläsning av studielitteratur, relaterade texter och uppgifter skedde med 

hjälp av samma strategier som vid ministudien VT12 ett halvt år tidigare innan den här studiens 

början. Informanten läser texten först och sedan en gång till då han slår upp nya ord i ett svenskt-

arabiskt lexikon och skriver översättningen direkt ovanför de svenska orden. Om mängden nya ord är 

för stor har inte informanten möjlighet att slå upp dem utan hoppar över dem. Han försöker förstå 

sammanhang i texten. Undervisningsmålen är inte klara för informanten men han försöker fokusera på 

frågor och det som läraren säger på lektionerna för sålla ut det viktigaste i texterna. Informanten 

förtydligar alltså behovet av frågor till texterna som underlättar fokusering på viktiga moment i texten. 

Att tala högt är något som informanten anger sig använda av som strategi vilket hjälper honom att 

komma ihåg och förstå innehåll. Informanten har blivit medveten om den här strategin som han 

använder sig av men inte tänkt på förut. Informantens egna mål handlar om att klara prov i första hand 

och komma vidare.  

Informantens arbete med texten om konflikthantering och kapitel 3 i lärboken i Entreprenörskap under 

den här studiens gång visade att informanten behövde mycket stöttning för att genomföra uppgifterna 

vilket resulterade i aktivt kontakttagande. I det första steget (Nunan, steg 1) där målen var klargjorda 

av mig, använde informanten läsförståelsestrategierna förtydliganden och sammanfattning. 

Informantens arbeta underlättades av att han fick tydliga mål för texten. I det andra steget (Nunan, steg 
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2) förenklades förståelsen för informanten när han satte upp egna delmål för kapitel 3 i 

Entreprenörskapsläroboken.  

I slutet på den här studien har informanten funnit ett par nya strategier som han nu är medveten om 

kan gynna hans parallella språkinlärning med ämnesstudier. Istället för att slå upp nya ord i ett 

svenskt-arabiskt lexikon slår han upp dem i ett svenskt-svenskt lexikon. Informanten finner nytta i att 

slå upp motsatsord och synonymer för att öka ordinlärningen. Hans tala högtstrategin och återberätta 

texter för sig själv finner han användbara samt att han söker kompletterande lektioner (film på 

Youtube) via Internet.  

Belägg för ovanstående resultat finns i informantens uttalanden och loggboksanteckningar i Tabell 1.  

Arbetssätt 

Steg 1: Tydliggör 

undervisningsmålen 

för eleverna  

”Om inte läraren säger vad eller vilken som är viktig och kunna, då blir det svårt att 

klara proven, ännu svårare utan frågor med texten”. ”Jag tycker att de är bra frågor, jag 

kan först de här frågorna, och svarar på dem bättre formulering, mål och syfte gör 

texten ännu tidligare”. (Bilaga 2). 

Steg 2: Låt eleverna 

formulera sina egna 

mål. 

Det som krävs. /…/ Kolla på frågor om det finns. /…/ Om det kommer på prov 

fokuserar jag på det som läraren säger.” (Bilaga 1).  

”Jag försöker läsa och förstå hela kapitlet, sedan delar upp det till olika delar så att det 

blir lätta att förstå och skriva mål på dem”. (Bilaga 2).  

Steg 4: Höj 

medvetenheten om 

inlärningsprocessen. 

”Mitt sätt fungerar bra och jag har inte hittat bättre sätt. Jag kan klassificera ord, ibland 

gör jag fel. Språket blir bättre när man använder de, pratar med svenskarna”. (Bilaga 

2).  

Steg 5: Hjälp eleverna 

att identifiera de 

inlärningsstilar och 

strategier de själva 

föredrar. 

” samma strategier, försöker läsa texten flera gånger, ta reda på de nya orden, och göra 

slutsats i slutet för mig själv i huvudet.  /…/. Det går bra att jobba med lexikon, det 

underlättar allt, man kan hitta adjektiv, olika form i bestämt och obestämd 

form…osv”. (Bilaga 2). 

”jag har lärt mig mer om hur man underlättar hitta orsbetydelse, svenska med svenska, 

när jag har tid att hitta substantiv till exeple eller adjektiv för det ordet som jag 

söker, det ger bredare kunskap. /…/ Jag har lärt mig använda svenska ord när jag söker 

efter betydelse, istället för arabiska ord. Det ökar mitt ordförråd. /…/ Jag försöker ta 

reda på verb och adjektiv för samma ord, då ökar mina kunskap, att ta reda på 

motsatsen också”. ”En kompis som kan hjälpa ibland, inte så ofta. Våra samtal 

och uppgifter i den här studien har också hjälpt. Att diskutera med någon”. 

(Bilaga 2).  

Tabell 1 Arbetssätt 

Upplevelser av förförståelse- och läsförståelsestrategier 

Den här studiens andra frågeställning (informantens upplevelser av förförståelseaktiviteter och 

strukturerade läsförståelsestrategier) besvarades huvudsakligen med informantens uttalanden vid 

samtal och loggboksanteckningar.(frågor till loggbok, se bilaga 2). I början av studien upplevde 

informanten läsförståelsestrategierna som något som han inte hade behov av men att förförståelsen var 

viktig. Informanten har under studiens gång fått upp ögonen för nya sätt att angripa texter men 

informanten upplever tidspress med studierna som hindrar honom att ta till sig något nytt och göra det 

till en naturlig del i sina studievanor. Aktivering av förkunskaper på lektioner i högskolan har inte 
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förekommit enligt informantens erfarenhet. Under den här studiens gång har aktivering av 

förkunskaper upplevts som givande av informanten. Informanten har också börjat läsa 

innehållsförteckning och rubriker för att skapa en bild: en hypotes om innehållet i texter som ska 

instuderas samt att han planerar den tid som varje studieavsnitt kommer att ta. Informanter har börjat 

lägga märke till sina egna behov och strategier enligt Nunans steg 5. Han har nu på egen hand, i 

förväg, börjat ta reda på om det ämne som kommer på lektioner för att aktivera eller skaffa 

förkunskaper vilket tyder på att han har börjat planera och söka efter tänkbara mål sitt läsande som 

kopplas till Nunans steg 2: att sätta upp egna mål. Informanten har nu också börjat använda svensk-

svensk ordbok, leta efter motsatsord och synonymer som nya strategier samt be läraren om frågor om 

det inte finns till texterna. Frågor till texten hjälper informanten att studera fokuserat och leta efter det 

väsentliga i texter. Informanten är nu medveten om en strategi som han har haft sedan tidigare men 

inte tänkt på; att tala högt och återberätta. Informantens upplevelse av strategin är positiv då han anser 

att det hjälper honom att sortera, sammanfatta och öva nya ord. Medvetenheten om strategierna har 

höjts enligt Nunans steg 4. Informanten har börjat inse sitt behov av stöd. I arbetet med kapitel 3 i 

Entreprenörskap (se Genomförande) uttryckte informanten behov av att konkretisera innehåll i texter 

och uppgifter för att sätta upp egna mål vilket tyder på att informanten reflekterar över sitt eget lärande 

enligt Nunans steg 4.  Informantens behov av språkinlärning parallellt med ämnesstudier uttrycks i 

hans behov av interagera med andra.  

Uttalanden från informantens loggboksanteckningar som stöd för ovanstående resultat i Tabell 2 

Upplevelser av förförståelse- och läsförståelsestrategier 

Steg 2: Låt eleverna 

formulera sina egna mål. 

”Jag försöker plugga i förväg, svara på frågor i bocken, förstå hur mycket jag kan av 

vad dom krävs av oss/…/ Jag försöker plugga och lösa uppgifterna i förväg så att jag 

kan vinna tid”. (Bilaga 2).  

Steg 4: Höj 

medvetenheten om 

inlärningsprocessen. 

”Jag försöker ställa mig i elevplats om man kan säga för att kunna förstå hans behov 

av språket, då börjar jag bygga upp mål på det”.  

”Jag kan tänka att sitta hemma ensam och göra det. Kan funka. Då använder jag 

orden. Nu kommer jag ihåg att vi använde den strategin när du hjälpte mig att 

förebered min muntliga framställning”.  (Uttalande om tänka-högt- och återberätta-

strategierna). 

Steg 5: Hjälp eleverna 

att identifiera de 

inlärningsstilar och 

strategier de själva 

föredrar. 

”Jag läser rubriker då får jag litet tanke om vad ämnet handlar om, kollar 

innehålsförtekning också frågor till texten: först vad bedyder det ämnet som texten 

handlar om?andra hur mycket man ska kunna omkring det?tredja hur mycket lätt 

eller svårt att fatta texten?fjärde vad man ska kunna exakt för att klara av prov och 

kursen? ”. ”/…/  att använda sonynom när jag söker efter ords betydelse, d v s 

svenska förklaring istället arabiska. /…/ översätta till svenska ord istället för 

arabiska, hitta frågor till texten”.  (Bilaga 2). 

Tabell 2 Upplevelser och förförståelse- och läsförståelsestrategier 

Aktivt deltagande i beslut 

Informanten har under studien uttryckt medvetenhet om att han själv behöver styra mer över sitt eget 

lärande och han har också identifierat drivkrafter som motivation och möjlighet till interaktion som 

viktiga i inlärningssituationer samt att han har insett det stödbehov han har. Informantens eget 

deltagande i beslut som rör hans studier har börjat växa fram men det största upplevda hindret har varit 

den snabba studietakten på högskolan parallellt med språkinlärning. Informanten upplever också att 
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han snarare bedöms för sina språkkunskaper än ämneskunskaper. Informantens har reflekterat rikligt 

över sin studiesituation och har också angivit sätt på vilket han arbetar för att förbättra den. 

Exempelvis har han börjat ta upp konkreta behov med lärarna på sin utbildning, som att få frågor till 

texter och uttrycka det som inte fungerar på en lektion exempelvis flera timmars långa lektioner där 

bara läraren pratat och tagit för givet att alla har förkunskaper. Enligt Nunans steg 4 och 5 tyder det på 

att han kan identifiera sina behov vid inlärningsprocesser och inlärningsstrategier där hans behov av 

frågor till texter och råd om vad som är viktigt att läsa ingår. Loggboksskrivandet under den här 

studien har banat väg för informantens klarsyn då han skönjer en bild av de olika faktorer som spelar 

roll i hans inlärningssituation samt att det har hjälpt honom att formulera sig och skriva på svenska. 

Vid samtal där informanten frågades om han själv kan ta ansvar för språkutveckling parallellt med 

ämnesstudier, med hjälp av de nu mer urskiljbara strategierna som informanten föredrar eller kan lära 

sig mer av, svarade han att han att han inser att han måste göra det då han inte kan räkna med så 

mycket hjälp i högskolan.  

Några av informantens uttalanden som visar i vilken grad han har kontroll över sitt eget lärande 

redovisas i Tabell 3 och belyser den här studiens tredje frågeställning.  

Aktivt deltagande i beslut 

Steg 4: Höj 

medvetenheten om 

inlärningsprocessen. 

Frågor: Kan du själv ta ansvar för din språkutveckling parallellt med dina 

ämnesstudier? ”/…/ Ja, om jag inte blir stressad. /…/  Kommer du att få hjälp i 

skolan? ”/…/ Nej, jag behöver själv jobba mer”. Kommer du att lyckas om du inte 

lär dig språk? ”Jag har skrivit till läraren om vad Skolverket säger. Han pratar 

oavbrutet i fyra timmar. Han gör inga anteckningar på tavlan/…/ Han kommer med 

ursäkter att han måste få in mycket på lektion. /…/ Han hade förväntning att alla 

hade läst el tidigare. Det han förklarar på lektionen kräver förkunskaper som jag inte 

har. Det var inget krav på att komma in på utbildningen. Jag förstod ingenting av 

hans lektion. Läraren skulle prata med skolledningen. /…/”. Hur kan du få den hjälp 

och stöd som du behöver? ”-En kompis som kan hjälpa ibland, inte så ofta. Våra 

samtal och uppgifter i den här studien har också hjälpt. Att diskutera med någon”/…/ 

kanske fixa frågor själv men jag är långt ifrån att kunna ställa sådana frågor. /…/ jag 

är inte säker om jag kan klara av det själv”. Skulle du vilja vara mer självständig? 

”ja, men jag har inte tid att jobba så. /…/ viktigt med motivation”. (Bilaga 1). 

”Jag blir mycket mindre aktiv i klass, när det gäller frågor och diskusion, hinner inte 

formulera och svara innan svenskarna, fast jag kan ibland bättre än dem, då tror 

lärare att jag inte kan”. ”Jag har förstått att jag måste ta mitt ansvar för språket, jobba 

mer med det när jag läser en svår text. /…/ Det var bra att skriva logböcker, man lär 

sig formulera och skriva svenska, det ger uppfattning om vad jag gjort för varande 

period, man förstår bättre Hur mycket har lärt sig, se positiva och negativa delar i 

allmänhet, då kan man utvecklas”. (Bilaga 2). 

Steg 5: Hjälp eleverna 

att identifiera de 

inlärningsstilar och 

strategier de själva 

föredrar. 

Egna mål? /…/ det kan vara mitt mål att slå upp svenska-svenska”. (Bilaga 1). ”Jag 

är medveten om vad jag behöver, måste använde språket, de nya ord, att skriva och 

tala mer avancerad svenska”. (Bilaga 2). 

Tabell 3 Aktivt deltagande i beslut 
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Reflektioner, metakognitiva och sociala strategier 

Den här studiens fjärde frågeställning har besvarats av informanten i samtal och 

loggboksanteckningar, huvudsakligen i samband med de uppgifterna han genomfört under studien. 

Informantens reflektioner, över att han har jämfört sina inlärningsstrategier som han haft i sitt hemland 

under skolåren och de nya som han sakteliga håller på att bli medveten om, kan kopplas till Nunans 

steg 4 i studien; höjd medvetenhet om inlärningsprocessen. Han har upptäckt att memorera har varit 

den mest styrande strategin och att den fortfarande är det. I loggboksanteckningar har informanten 

uttryckt sina reflektioner, sorterat dem och har haft funderingar kring sina strategier, framsteg, 

inlärningssätt och behov av interaktion samt önskan om att kunna visa sina riktiga kunskaper och 

övervinna de språkhinder som ligger honom till last i olika typer av prestationstillfällen i 

studiesammanhang. Informanten har upplevt att han inte blir rättvist bedömd i ämneskunskaper då han 

inte kunnat formulera sig tillräckligt väl och snabbt. Informanten har reflekterat över 

utbildningssystemet och ansett att ekonomiska intressen och att det har funnits rasister bland lärare 

som hindrat ett gott utbildningsklimat. Vidare har informanten reflekterat över hur han kan gå tillväga 

vid instudering av studielitteratur och gett exempel på hur han kan sätta upp egna mål, olika sätt vid 

ordinlärning, förtydliganden, interaktion och vikten av att reflektera över studierna. I hans reflektioner 

kan man skönja mönster för nya angreppssätt och/eller medvetenhet om dessa och hur de har börjat ta 

form och vidareutvecklas. Informanten har börjat ta för sig mer, har vågat kontakta klasskamrater och 

har varit mer aktiv i sin roll som studerande och i interaktionen men att interaktionen inte alltid lyckas 

med alla. Informanten har upptäckt fördelar med att arbeta i grupp men menar att strukturering, och 

ordning är viktiga såväl i grupparbeten som arbeten i helklass. Informanten har suttit ensam hemma 

och studerat då kursen inneburit mycket självstudier. Han har också uttryckt behovet av 

språkstödjande ämnesundervisning på lektioner. Informanten har inte haft tid att låta kunskaperna 

sjunka in och känna glädje över dem då han menar att hetsen kring prov förstör studieglädjen. 

För att tydliggöra resultat från informantens reflektioner finns valda uttalanden att läsa i Tabell 4.  

Reflektioner, metakognitiva och sociala strategier 

Steg 1: Tydliggör 

undervisningsmålen för 

eleverna  

” Vill ha bättre ordning och tydliga informationer från lärarna /…/ ingen lärare har 

jag sett i Sverige bryr sig om språk, /…/ vad de gör att gå genom Betygskriterier”. 

Steg 2: Låt eleverna 

formulera sina egna mål. 

 

Steg 4: Höj 

medvetenheten om 

inlärningsprocessen. 

”Det är alltid att jag önskar mig vara lika snabbt som svenskarna på att svara och 

komunecera med lärare. /…/ om de svenskarna skulle klara sig lika om de 

presenterar på annat språk framför andra människor, så att de ska förstå att vi är inte 

mindre duktiga än dem, trärtom. /…/ Jag blir mycket mindre aktiv i klass, när det 

gäller frågor och diskusion, hinner inte formulera och svara innan svenskarna, fast 

jag kan ibland bättre än dem, då tror lärare att jag inte kan. /…/ Skolor och 

utbildning har blivit affärer, då mesta vad de tänker på är pengar innan elevers lycka, 

sedan finns det andr lärare som är rasister. /…/ /…/ Vi började kommunicera via its 

learning (skolsidan) och alla var med, vettiga förslag och snabba svar. Det här går 

bättre än mina tidigare grupparbeten. /…/ Det var bästa nytta för mig från att vara 

med i den här gruppen så att jag har lärt känna nya och vettiga människor. /…/ Det är 

viktigt att vi kan samarbeta, dela upp uppgifterna och har olika ansvar. /…/ Den som 

sitter bredvid mig är tyst hela tiden. /…/ Självklart blir det bättre när jag är aktiv men 
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jag sitter ofta med texterna och de känns mycket svåra. Jag behöver sitta med rätt 

person. /…/ självklart hjälper med att man diskuterar. /…/ Har man bra lärare då 

känner man sig tryggare oavsett om ämnet är svårt eller ej. /…/ få av dem som säger 

eller pekar på vad det är viktigt att kunna och som kommer på prov, 

enreprenörsläraren gjorde det i alla falla. /…/ det är alltid ont om tid. /…/ Hur ska 

man njuta av kursen när det bara är proven som räknas? 

Steg 5: Hjälp eleverna 

att identifiera de 

inlärningsstilar och 

strategier de själva 

föredrar. 

”/…/  Hela min barndom och studietiden har jag fått bara memorisera. För mig är det 

viktigt att det finns frågor. Det fastnar inte i huvudet det här, p g a språket. /…/ ”. Att 

förstå mål och innehåll av texten. /…/ Ta upp de nya ord… dsikutera de nya ord och 

ANVÄND dem…fråga. /…/ men också kan jag fråga en kompis till mig. /…/ Jag 

försöker plugga och lösa uppgifterna i förväg, så att jag kan vinna tid. /…/ jag tycker 

om lyssna och anteckna /…/  ”. 

Tabell 4 Reflektioner, metakognitiva och sociala strategier 

Sammanfattning av resultat 

Informantens uttalande i ministudien VT12 ”Det går inte att lyckas här” och uttalande sex månader 

senare under den här studien ”Jag klarar studierna litet bättre nu ” får belysa de stegen mot självstyrt 

lärande som informanten visat sig ta under den här studiens gång. Sammanfattningsvis har 

informanten ökat sin medvetenhet om sin inlärningsstil och strategier och visat öppenhet mot nya 

angreppssätt att ta sig an avancerade texter på egen hand. Informanten balanserar mellan beroende och 

oberoende i sina studier och har upptäckt, att stöttnings- och interaktionsbehoven som han har, inte 

tillfredställs på hans högskoleutbildning.  

Slutligen vill jag illustrera informantens process via ny förståelse och erfarenhet till insikt.  

 

 

Figur 1 Informantens process, ny förståelse och erfarenhet till insikt under studien. 

Den insamlade datamängden var omfattande. Ur de mer allmänt hållna loggboksanteckningarna med 

styrda frågor av typen ”I dag har jaglärt mig… Idag hade jag svårt med… ” och anteckningarna av mer 

reflekterande material samt intervjuerna och samtalen plockades det ut uttalanden som visade ett 

mönster som kunde kategoriseras. Dessa utgjorde svar på studiens frågeställningar. Studiens syfte: att 

ta reda på och följa upp hur informanten använder sig av läsförståelsestrategier och få insikt om 

informantens medvetenhet har skärpts sedan ministudien VT12, ett halvt år tidigare. Informanten har 

uttryckt att loggboksskrivandet har hjälpt honom: ”Det var bra att skriva logböcker, man lär sig 

formulera och skriva svenska, det ger uppfattning om vad jag gjort under varande period, man förstår 

bättre Hur mycket har lärt sig, se positiva och negativa delar i allmänhet, då kan man utvecklas”. En av 

informantens viktiga upptäckter var behovet av bakgrundskunskap och aktivering av förförståelse. 

Han skrev: ”förförståelse är bra, pluggar mycket ensam så vet inte hur man gör /…/ Jag kan rita på ett 

papper vad tänker på om en ny sak eller vad jag vet redan.”. 

Process  

• Läsförståelsstrategier 

• Autentiska texter 

• Autentiska övningar 

• Diskussioner och samtal 

• Interaktion , förförståelse och 
visualisering 

Ny förståelse och 
erfarenhet 

• Upptäckter av egen inlärningstil och 
studiestrategier 

• Ökad läsförståelse 

• Kan prata om språket 

• Nya kunskaper och färdigheter 

• Se sina egna framsteg 

Insikt 

• Se sitt eget lärande och 
utvecklingsmöjligheter 

• Känslor förknippade med 
språkanvändning 

• Stödbehov för vidare utveckling 

• Lärarens kunskaper viktiga 

• Interaktion viktig 
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Diskussion 

I detta kapitel problematiseras de metoder som valts och använts för datainsamling och bearbetning 

under rubriken Metoddiskussion.  Under rubriken Resultatdiskussion analyseras och diskuteras 

studiens resultat med koppling till den tidigare forskningen. 

Metoddiskussion 

I studien användes introspektion, loggbok och samtal som datainsamlingsmetoder. Denna 

multitriangulering (även kallad multimetod) hade syfte att ge data som kompletterade varandra. 

Metoden hade också fördelen att den gav en handfast ram för den intensiva kontinuerliga kontakten 

mellan informanten och mig under studiens gång. Samtal kompletterades med loggboksanteckningar 

och vice versa. Introspektion lockades fram under övningar med läsförståelsestrategier som 

informanten reflekterade över i loggboksanteckningar som följdes upp i samtal.  Metoderna i den här 

studien kan bedömas lämpliga till studiens syfte och den planerade tidsåtgången kunde hållas 

tillfredställande samt att frågeställningarna besvarades. 

Validiteten är förbunden med kvaliteten på de slutsatser jag har dragit av informantens svar. 

Validiteten kan anses utökad då triangulering användes och samma typ av frågor besvarades via olika 

kanaler: muntligt och skriftligt. Denscombe (2009, s. 103) menar också möjligheten att se saker ur 

olika perspektiv och bekräfta resultat kan öka validiteten i data. Självklart har min roll i den här 

studien haft en influens då informanten och jag hade ett tidvis intensivt arbete men i rapporteringen av 

svaren har jag distanserat mig från materialet och utgått från Nunans teoretiska ram. Syftet har varit att 

hålla mig från sneddrivna eller ensidiga tolkningar så långt som det har var möjligt.  

Tillförlitligheten är tillfredställande i så måtto det kan vara i en introspektiv studie. Denscombe (2009, 

s. 162) skriver: ”Intervjuarens och kontextens inverkan innebär att det är svårt att uppnå objektivitet”. 

Genomförandet har bedrivits detaljerat, loggboksfrågeställningarna har samma struktur i de styrda 

delarna och att informanten alltid hade möjlighet att begära förtydliganden så att missförstånd kunde 

minimeras samt att jag kontrollerade under studiens gång om och på vilket sätt informanten hade 

förstått uppgifterna och frågorna. Informantens uttalanden, som utgjorde grunden till resultat i studien, 

utvaldes med hjälp av identifiering av mönster i dessa. Å andra sidan har uppgiftsgenomförandet 

också haft strävan att påverka informanten så att hans medvetande väcks. Autenticiteten, som är ett 

viktigare mått för kvalitativa studier, kan däremot anses vara god då uppgifterna i studien hade 

relevans i informantens aktuella situation och material hämtades, till största delen, ur hans 

studielitteratur på högskolan. 

Introspektion, loggbok och samtal 

Introspektion har varit ledstjärnan och den som genomsyrat metoderna i den här studien och därför 

också fått mest central plats i den triangulering som använts i studien. Fördelen med metoden har varit 

dess applicerbarhet i stort sett på alla uppgifter under de olika momenten i studien. Det svåra med 

metoden var att kunna förutse hur det insamlade data skulle se ut och vilken analysmetod kunde 

tillämpas för tolkning av data. Ett annat problem är den influens min roll inneburit för studien; positivt 

i att informanten och jag lärde känna varandra bättre vilket skapade förtroende, trygghet och smidig 
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kommunikation men också negativt då risken att informanten medvetet eller omedvetet velat vara till 

lags kan ha förelegat. 

Loggboksmetoden har fungerat väl i den här studien då den har kompletterat samtalen och vice versa. 

Genomförandet underlättades även av den snabba kommunikationen mellan informanten och mig via 

e-post och telefonsamtal utöver de fysiska träffarna. Informanten skickade loggboksanteckningar som 

jag kunde läsa och begära förtydliganden och detsamma fungerade även från hans håll. Min princip 

var att bekräfta och svara samma dag som loggboksanteckningar skickades till mig vilket också 

skedde nästan alla gånger. Ibland föranledde detta till följdfrågor från båda hållen. Precis som Genesee 

& Upshur (1996, s. 123) skriver så gav loggboksanteckningar informanten möjlighet att övervaka sin 

progression mot personliga mål och identifierbara svårigheter och var ett stöd i strävan att nå ett 

självstyrt lärande enligt Nunans (2003) niostegsprincipen. Loggboksanteckningar kan man återkomma 

till och göra jämförelser med tidigare och senare anteckningar samt använda i självbedömningssyfte. 

Loggboksmetodens svaghet skulle kunna vara att informanten inte haft tillräckliga språkkunskaper att 

uttrycka allt som han hade velat. Det är viktigt att inlärarna blir vana vid loggboksskrivandet men det 

kräver strukturering samt att läraren planerar in tid för att ge snabb återkoppling till inlärarna. Vissa 

nackdelar finns om man inte planerar loggboksskrivandet. Genesee & Upshur (1996, s. 123-124) 

menar att skrivandet bör göras rutinmässigt, att det är tidskrävande, att feedbacken måste vara ganska 

omedelbar för annars uppfattas skrivandet av inlärarna som en skrivuppgift och inte som ett verktyg 

för exempelvis självbedömning och utveckling.  

Samtalen i den här studien var talrika och som tidigare nämnts kompletterade de 

loggboksanteckningar och andra metoder i studien. Vissa av samtalen skedde via semistrukturerade 

intervjuer där möjlighet till vidareutveckling av frågor och svar fanns. I den här studien var det ett 

passande alternativ då allt som kunde trigga igång reflektioner och förhöjt medvetande var givande för 

att kunna söka efter svar på studiens frågeställningar. De mer spontana och inte strikt planerade 

samtalen via telefon, Internet och uppgiftsgenomförande under studiens gång tillförde kontinuitet och 

resulterade i material som möjliggjorde återkoppling utan dröjsmål. Dessa var viktiga för att hålla 

studien vid liv och aktuell för båda parter. Nackdelar med intervju- och samtalssituationer i den här 

studien har varit den influens som jag som intervjuare eller samtalsledare har haft medvetet eller 

omedvetet. Patel & Davidson förklarar: (2011, s. 75). ”Det är alltför lätt att väcka en försvarsattityd 

hos intervjupersonen om han upplever att vi dömer eller kritiserar honom. I det här fallet gäller det att 

komma ihåg att vi talar inte bara med ord utan också med gester och ansiktsmimik”. 

Resultatdiskussion 

En introspektiv studie av det slaget som jag bedrivit under den utsatta tiden är förstås begränsad; det 

gällde en utvald person och tiden som stod till datainsamlingens förfogande var relativt kort. För att få 

ett längre tidsperspektiv blev studien en uppföljning av ministudien VT12. Jag upplever det som 

positivt att förstudien minimerade mycket av igångsättningstiden då både informanten och jag redan 

hade en viss vana att kommunicera med varandra. Utan den redan etablerade kontakten hade möjligen 

datamängden varit mindre och resultatdelen varit magrare. Resultat från studien visar i första hand ett 

ökat medvetande och rikliga reflektioner hos informanten om de egna strategierna, sätten att angripa 

studiematerial och uppgifter och utsikter till ett mer självstyrt lärande. I andra hand visar studiens 

resultat att informanten är öppen för nya strategier som underlättar hans högskolestudier men att utan 

stöttning och repetition med en hjälpande hand och utan interaktion finns det risk att informanten 

prioriterar det som förefaller mest akut på grund av den upplevda tidspressen, exempelvis prov och 
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projektarbeten. Informanten har under tidspress en tendens att falla tillbaka till den strategin som varit 

mest naturlig sedan skolåren i hemlandet: att memorera.  

Studiens resultat kan diskuteras utifrån de teoretiska utgångspunkter och forskningsbakgrund som jag 

presenterad tidigare i uppsatsen. Studiens resultat kan inte leda till några generaliseringar men den ger 

information om den aktuella informanten och bekräftas av teorier och tidigare forskning. 

Resultatdiskussionen går efter de fyra frågeställningarna i studien i kronologisk ordning och avslutas 

med diskussion om studiens övergripande syfte.  

1. På vilket sätt går informanten tillväga nu, avseende läsförståelsestrategier, när han läser en 
avancerad text vars innehåll måste redogöras för på något sätt (prov, redovisning 

skriftligt/muntligt, sammanfattning o s v) på en yrkeshögskoleutbildning? 

 

Den här studiens resultat på den första frågeställningen tyder på att informanten i början av studien 

använde sig av sina vanliga läsförståelsestrategier: läsa texten, läsa texten en gång till och slå upp ord i 

svenskt-arabiskt lexikon och skriva översättning på arabiska ovanför orden samt leta efter färdiga 

frågor till texten. Alltså samma strategier som konstaterades redan vid ministudien VT12 sex månader 

tidigare. Vidare under studiens gång börjar informanten testa nya läsförståelsestrategier och blir då 

medveten om strategier som han egentligen har men inte uppmärksammat. Exempelvis att tala högt 

och återberätta har ingått i hans repertoar. Informanten visar intresse för och börjar använda sig av 

några nya strategier för att öka ordförrådet som är en avgörande faktor för skolframgång (Holmegaard 

& Wikström, 2004, s. 547). Dessa strategier är att slå upp orden i svenskt-svenskt lexikon samt leta 

efter motsatsord och synonymer och söka efter alternativlektioner och tillfällen till interaktion. 

Westlund (2009) menar också att lärarens direktundervisning i lässtrategier och inlärarnas utveckling i 

läsförståelse har ett starkt samband.  

Resultatet visar vidare att informanten är på väg att ta till sig nya strategier och använda dem vid 

behov men att han fortfarande är i behov av stöttning och upprepning av momenten. Detta stödjer 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen som innebär att det inläraren klarar på en nivå 

med stöttning idag, klarar han på egen hand imorgon.  

Den så kallade SIOP-modellen som forskats fram av Echevarria, Vogt & Short (2010) innehåller flera 

direkta råd till undervisningsmodeller som kan tas till bruk av undervisande lärare, bland annat: 

anpassat inflöde, interaktion och strategier. Studiens resultat visar att informanten börjar ta initiativ till 

interaktion och uppskatta den som inlärningsstrategi och som nu ingår som ett av de nya sätten som 

han börjar ta med i sin repertoar av strategier. Detta stöds av SIOP-modellen där interaktionens 

fördelar lyfts fram. Interaktionen stimulerar, enligt Echevarria, Vogt & Short (2010, s. 116), hjärnan 

med engagerande aktiviteter, ökar motivationen, reducerar risken att lärarens frågor upplevs hotfulla 

om de besvaras i mindre grupper eller i par, ger mer tid åt inlärningsprocessen och ökar 

uppmärksamheten på uppgiften då den kan ses från flera synvinklar. 

Ovanstående teorier och tidigare forskning åskådliggör klart sambandet med Nunans (2003) nio steg 

mot att inläraren stöttas till att ta en aktiv roll mot självstyrt lärande med en bättre studieframgång. I 

den här studien har informanten fått strukturer och stöd av mig till att komma igång men som jag ser 

det nu i slutet på studien är han fortfarande i behov av mycket stöttning för att komma vidare. 

Sannolikheten att informanten får den stöttning han behöver under sin högskoleutbildning är obefintlig 

enligt informantens utsago. Min slutsats är att tidspressen som informanten upplever i sina studier kan 

vara avgörande huruvida han på egen hand förmår ta flera steg mot självstyrt lärande eller om han 

faller tillbaka till gamla invanda spår för att klara det som trycker på mest i prioriteringsordning. 
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2. Vilka är informantens upplevelser nu av förförståelseaktiviteter och strukturerade 

läsförståelsestrategier (befintliga och nya) i syfte att göra tillägnandet av språk- och 
ämnesinnehållet mer tillgängligt för informanten? 

 

Initialt visade studiens resultat att informantens egen upplevelse av nya läsförståelsestrategier är 

negativ i så måtto att han inte ansåg sig behöva dem. Dock visade det sig att han betraktade 

förförståelsen viktig. Det utmärkande i informantens många uttalanden har varit att tidspressen hindrat 

honom att ägna sig åt något nytt, att han saknar handledning och känner sig ensam med sina studier. 

Informanten har visat under studiens gång att han börjat ta fler steg mot självstyrt lärande enligt 

Nunans (2003) niostegsprincip. Förförståelse och bakgrundskunskap har särskilt väckt tankar hos 

informanten och utlöst reell aktivering av dessa. Informanten har börjat läsa innehållsförteckning, 

rubriker, studera bilder och diagram mer och använda en typ av tankekarta för att visuellt skapa fram 

bakgrundskunskap och konkretisera ämnet när det går. Uppgiften om konflikthantering var 

igångsättande för informanten. Den genomfördes med mig under en lektionsliknande träff på min 

arbetsplats (en skola för vuxna) och innehöll aktivering av förkunskaper, ordinlärning, jämförelser 

med egna erfarenheter med mera där tydliga mål för både ämne och språk gavs av mig. Senare fick 

han sätta upp egna mål för en annan text som också fungerade med hjälp av den tidigare mallen. Enligt 

Nunans (2003, s. 136-140) teori om självstyrt lärande med niostegsprincipen har elevcentrerad 

undervisning tre dimensioner: planering, realisering och resultat. Studiens resultat, som visar att 

informanten med handledning steg för steg går mot självstyrt lärande, stöds av Nunans teori där bland 

annat lärarens förtydligande av undervisningsmål och inlärarnas egna mål är av vikt och ger inlärarna 

delaktighet i sin egen inlärningsprocess.  

Echevarria, Vogt & Shorts (2010, s. 54) SIOP-modell ger ytterligare stöd åt studiens resultat då 

aktivering av förkunskaper och byggandet av bakgrund anses viktiga enligt en av SIOP-modellens 

delar. Informantens upplevelser av olika läsförståelsestrategier riktades, enligt studiens resultat, 

speciellt åt vikten av aktivering av förkunskaper och bakgrund. 

Vid de otaliga uttalanden i loggboksanteckningar har informanten bekräftat sitt behov av annan typ av 

undervisning än vad han får på sin högskoleutbildning. Min tolkning av informantens uttalanden är att 

undervisningen är ensidig och sker mestadels i föreläsningsform utan förkunskapsaktivering, där 

bakgrundsinformation tas för given att informanten redan har, grupparbeten sätts igång utan tydliga 

instruktioner, interaktion sker på bekostnad av dem som inte är tillräckligt snabba och språkfärdiga, 

språkstödjande ämnesundervisningen inte existerar och mål och syfte inte förklaras för inlärarna.  

Under den här studiens gång har informanten reflekterat över sin studiesituation (mer om det längre 

ned) och konstaterat att han knappast kommer att kunna ändra på skolans undervisningssituation 

nämnvärt och att han därför är intresserad av att lära sig nya strategier som för honom mot självstyrt 

lärande och bättre studieresultat. Detta är helt i linje med Gibbsons (2010, s. 29) tankar om 

stöttningens betydelse för utvecklingen: bra stöttning ska leda till nya färdigheter, vara 

framtidsorienterad och utmana inlärarens närmaste zon för utveckling. 

Informanten i denna studie känner sig mest trygg med att arbeta med färdiga frågor till texter som ska 

instuderas. Det är en strategi som han har möjlighet att utveckla med att skriva egna frågor när inte 

färdiga frågor finns tillgängliga. Enligt min uppfattning är informanten i behov av explicita mallar för 

strategier, många repetitioner av dessa, gärna öva strategierna i interaktion med andra för att 

informantens ska kunna avgöra om han kan ha nytta av dem på egen hand i olika inlärningssituationer. 

Hans upplevelse att i förväg ta reda på innehållet på kommande lektioner är en ny strategi som han 

upplever som användbar och som han redan börjat använda för att ha bakgrundsinformation och 
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förförståelse. Enligt Gibbons (2010, s. 120) underlättar läsaktiviteter två viktiga funktioner: att läsaren 

förstår texten han läser och att han utvecklar goda lässtrategier inför läsandet av andra texter. 

 

3. Är informanten aktiv i de beslut (utvecklingsåtgärder) som rör hans lärande och undervisning 
enligt formativ bedömning? Hur i så fall? 

 

Medvetenheten hos informanten om hans behov att själv styra sitt eget lärande har stigit under den här 

studiens gång. Vid samtal och loggboksanteckningar har informanten konstaterat att han inte får 

språkstödjande ämnesundervisning under sin utbildning på högskolan. Detta har i sin tur ökat 

motivationen att ta tag i rodret själv på sin egen utveckling i större utsträckning mot de mål han har. 

Det kan förhoppningsvis leda till självstyrt lärande enligt Nunan niostegsprincip men självfallet 

behöver det inte utesluta behovet av stöd och interaktion. Nunan (2003, s. 138) hävdar att självstyrt 

lärande omfattar fler olika nivåer och grader. Han menar också att beroende och självstyre inte är 

varandras motsatser utan kan existera utmed ett kontinuum. Nunans (2003) resonemang stöder den här 

studiens resultat då informanten pendlar mellan beroende och oberoende beroende på situation och 

uppgift. De konkreta behov som informanten haft på lektioner har han själv förmedlat till lärarna via 

samtal och e-post till skolan. Då han börjat identifiera sina inlärningsprocesser och strategier har han 

också kunnat börja ställa krav på skolan. Exempelvis har han uttryckt behov att veta vilka saker han 

behöver utvecklas i och ställt denna fråga till lärare. Han har också frågat efter tydliga mål för moment 

och kapitel som ska instuderas i skolan. Enligt min tolkning, med hjälp av teorier och tidigare 

forskning, tyder detta på ett ökat ansvarstagande och vilja att vara delaktig i sin egen utveckling och 

bedömning.  Björklund Boistrup (2011, s. 110) har också framhållit att lärarens uppgift är att hjälpa 

inlärare att utveckla kunskaper och att tillsammans med inläraren sätta upp konkreta mål för sitt 

lärande som viktiga delar i den formativa bedömningen. Björklund Boistrup (2011, s. 110) menar att 

ett av särdragen i den formativa bedömningen är att inlärarnas lärandeprocess fångas genom att deras 

lärandeprocess uttrycks med ord. Vidare har informanten upptäckt att han blivit bedömt för bristande 

språkkunskaper snarare än att fått rättvis bedömning i ett ämne som han anser sig behärska. Här 

påminns jag återigen av Pettersons (2007, s. 39) jag kan, jag vill, jag vågar. Vad händer med 

informanten med ett bedömningssystem som inte stödjer och stimulerar lärandet? Författaren (ibid.) 

skriver även att lärandet är beroende av flera olika faktorer, exempelvis undervisning och hur och på 

vad man blir bedömd. Jag tolkar informantens uttalande som att han fattat den felaktiga bedömningen 

som en dom och möjligen ett fördömande vilket stöds av att Pettersons (2007) framhållande av 

bedömning kan uppfattas som sådant av inlärarna om bedömning sker men analysen utelämnas. 

Loggboksanteckningar har också hjälpt informanten att strukturera tankar om inlärningsprocesser och 

behov. Avslutningsvis vill jag föra fram att resultat från den här studien bekräftar att Genesee & 

Upshurs (1996, s. 123) framhållande av att inlärarna kan använda loggböcker till självbedömning, för 

att övervaka sin progression mot kursmål och personliga mål samt för att identifiera problemområden 

och svårigheter både när det gäller ämne och språk äger sin riktighet.  

 

4. Kan man urskilja några nya reflektioner och metakognitiva och sociala strategier hos informanten 

under studiens gång? 

 

Enligt Nunan (2003, s. 141) är ett av stegen mot självstyrt lärande att höja medvetenheten om 

inlärningsprocessen. Inlärarna behöver ges en röst när det gäller att hur de ska lära sig. Att man 

inledningsvis ska öka inlärarnas medvetenhet om de strategier som ligger till grund för de uppgifter 

som man för tillfället arbetar med. Författaren (ibid.) menar också att detta är något som alla lärare kan 
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införa oavsett vilket läromedel eller arbetssätt som tillämpas. De resultat där jag urskiljt åtskilliga 

reflektioner från informantens uttalanden under den här studiens gång bekräftar Nunans (2003) teori. 

Informanten har exempelvis jämfört inlärningsstrategier från sitt hemland och några nya som han 

upptäckt eller blivit medveten om under studiens gång.  

Informanten har också reflekterat över angreppssätten till nya avancerade texter ett flertal gånger och 

konstaterat att vissa läsförståelsestrategier kan vara lämpliga eller mindre lämpliga att använda vid 

olika typer av texter och uppgifter. Detta uppfattar jag som att informanten har en metakognitiv 

förmåga under utveckling. Westlund (2009) stödjer detta då hon menar att metakognitiv förmåga är att 

man medvetet kan fundera över sina tankeprocesser och också kunna ändra sitt tänkande om det 

gagnar val av en passande läsförståelsestrategi. Informanten har också reflekterat över nya sätt att 

arbeta i interaktion och grupparbete men insett också behoven av struktur och styrning för ett lyckat 

arbete med andra för att lyckas med sociala strategier i inlärningssituationer. Gibbons (2010, s. 32) 

skriver att inlärning är en i huvudsak kollaborativ och social process där både lärare och inlärare 

deltar. Gibbons (2010, s. 174) menar också att insikten om att interaktion mellan lärare och elever är 

avgörande för inlärningen. Den största och viktigaste reflektionen om metakognition är att 

informanten nu har börjat resonera kring hur han lär sig och att han faktiskt själv kan göra mycket som 

främjar hans parallella språkinlärning med ämnesstudier. Han har upptäckt möjligheter till 

multimediala lösningar när han saknar interaktion med andra. Därtill har informanten reflekterat över 

hur han trivs med uppgifter där bild och ljud finns med och som ökar hans motivation att lära sig på 

egen hand.  

Slutligen vill jag framhålla att resultaten bekräftar interaktionens roll som framhävs av både Gibbons 

(2010, s. 37-39) som menar bland annat att inflöde och utflöde blir större, av Echevarria, Vogt & Short 

(2010, s. 119-122) som betonar betydelsen av balans i turtagning mellan lärare och inlärare och mellan 

inlärare samt av Westlund (2009, s. 35) som hävdar att dialog och interaktion är ett av de centrala 

begreppen i läsförståelseundervisning förutom stöttning, undervisning, kognitiva utmaningar, 

självkänsla, feedback, metakognition, imitation och proximala utvecklingszonen med mera. Detta har 

informanten uppfångat att han saknar och efterlyser i skolan. I brist på interaktion på högskolans 

lektioner försöker han få till stånd tillfällen till interaktion med andra inlärare och kamrater innan- och 

utanför skolan. 

Westlund (2009) säger också att goda läsare är medvetna om att bakgrundskunskap påverkar 

förståelsen. Även om informanten enligt resultatredovisning inte tagit till sig alla de testade 

läsförståelsestrategierna har hans metakognition resulterat i att han ser nya möjligheter att angripa en 

avancerad text parallellt som han mer medvetet använder de redan innehavda strategierna. Informanten 

har också lärt sig att verbalisera sina tankar och behov i undervisnings- och inlärningssituationer. 

Läsförståelsestrategierna som metod för informanten i den studien har varit användbara då de triggat 

igång reflektioner och ökat informantens medvetande om strategier han redan har och om och på vilket 

sätt han använt dem i studien beskrivna modell av reciprok undervisning. I kombination med inlärning 

där informantens proximala utvecklingszon utmanades och arbete med läsförståelsestrategierna i den 

zonen med stöttning som stödstruktur fungerade väl i studien. Till följd av att bland annat 

läsförståelsestrategimetoden användes under studien kom informanten underfund med sina behov av 

förförståelse och bakgrundsinformation vid inlärning av avancerade texter.  

De använda läsförståelsestrategierna i den här studien var bara en början till en strukturerad 

användning av dessa. Nackdelen har varit att interaktionen har skett bara mellan informanten och mig 

och under en relativt kort tid. Träning av dessa skulle göra sig bättre i ett klassrum eller i ett 

grupparbete med fler deltagare och upprepade gånger för att inlärarna skulle hinna ta strategierna till 
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sig som sina egna och välja att använda dem efter behov. Westlund (2009) menar också att tillämpning 

måste ske under lång tid med många repetitioner så att inlärarna förstår hur och när 

läsförståelsestrategierna ska användas och att tillämpning alltid ska följas upp. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att Cummins (Nordheden, 2008, s. 179-180) teori om empowerment 

är så till den grad allomfattande att jag nöjer mig med att konstatera att den har koppling till alla de 

teoriavsnitt och forskning som jag tagit upp i min diskussion. Enligt teorin ska de inneboende 

krafterna och strategierna som finns eller kan läras in utnyttjas. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att studiens resultat i hög grad stödjer tidigare forskning om 

andraspråksinlärares svårigheter att lära sig nytt kunskapsstoff på ett språk som de inte till fullo 

behärskar. Den här studien är dock ovanlig så till vida att den utgår från en informant som studerar på 

högskola. 

Fortsättningsvis skulle det vara intressant att följa upp informantens studieframgång när han närmar 

sig slutet på sin högskoleutbildning vilket är drygt arton månader efter den här studiens avslutande.  

Den slutsats jag drar från den här studiens resultat och mina erfarenheter med den här studien är att 

många andraspråkstalare behöver fortsatt stöttning i sin språkutveckling även efter att de antagits till 

högskoleutbildning. Med tanke på att en stor andel av studenterna har svenska som andraspråk och att 

deras andel ökar på yrkeshögskoleutbildningar, vore det av yttersta vikt att Myndigheten för 

yrkeshögskolan börjar ställa krav på sina anordnare att redovisa hur de planerar utbildningar på ett 

språk- och ämnesutvecklande sätt och hur det kan åtgärdas. 

Jag vill nämna SIOP-modellen här för att tydliggöra vilka utarbetade modeller som finns och kan 

utnyttjas av lärare som söker praktiskt genomförbara sätt att inkludera ämnes- och språkutvecklande 

arbetssätt i skolorna. SIOP-modellen har utskrivbara planeringsscheman som en enskild lärare enkelt 

kan anpassa till sin egen verksamhet och svenska förhållanden där demografiska ändringar sker och 

där det råder mångfald bland befolkningen. Enligt forskning (Gibbons, s. 162-164) lyckas L2-inlärare 

bättre i skolan om de får språkutvecklande undervisning vilket leder till att de lyckas bättre med högre 

studier och kommer ut i arbetslivet vilket gynnar hela samhället och samhällsekonomin enligt min 

uppfattning. SIOP-modellen har också en tydlig koppling till Nunans niostegsmetod som finns att läsa 

under Teoretiska utgångspunkter.   

Ingenting av detta eller om annat som har med strategier eller reflekterande kring inlärning har jag 

kunnat hitta i styrdokumenten från informantens aktuella yrkeshögskola. Klyftan mellan Skolverkets 

läroplaner med paragrafer för strategier och medvetenhet i inlärning och Yrkeshögskolans icke-

existerande nationella vägledande styrdokument i dylika sammanhang är märklig. Antalet L2-inlärare 

på dessa yrkeshögskoleutbildningar ökar konstant och behovet av en annan typ av 

undervisningsmodell finns som jag försökt visa med min studie. Dessutom har L2-forskning (Gibbons, 

s. 164) visat att språk- och ämnesutvecklande arbetssätt gynnar även L1-inlärare.  I den här studiens 

inledning skrev jag: ”Enligt samhällets visioner och principer angår det oss alla att få och ge rätten att 

lyckas med studier”. Vad kostar det individen och samhället att man låter människor misslyckas? Vad 

innebär det för individens självkänsla och vad resulterar det i när man inte får visa det man kan? Dessa 

frågor har jag inte berört i studien men känner alltmer att det är något som skulle vara angeläget att 

närmare undersöka. 
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Bilaga 1 

Intervjuer och samtal  

De flesta av frågorna utvecklades under intervjuernas och samtalens gång. Dessa följdfrågor var 

många till antalet och anges inte här. 

Intervju 

 Hur har det gått sedan vi sågs? 

 Kommer du ihåg ministudien? 

 Kommer du ihåg hur vi jobbade med texterna? 

 Om jag säger att vi jobbade med läsförståelsestrategier, kommer du ihåg då?   

 Använder du dem här strategierna?  

 Vad gör du för att förstå? Hur vet du vad som är viktigt i en lång text? Vad letar du efter? 

 Vad händer med kunskapen efter provet?  

 Hur vet du vad som kommer till användning? 

Intervju 

 Jag kommer ihåg från tidigare samtal att du hade synpunkter på skolan och lärarna. Du har sagt att 

undervisningen inte fungerar som du önskar. Om det är så att du inte kan få bättre undervisning 

hur kan du skaffa dig andra sätt att lära dig och få den hjälp och stöd du behöver? 

 I din uppgift med TV-nyheten hörde du ord och fraser som du skrivit upp. Vilka ord är vardagsord 

och vilka är mer specifika? Kan du klassificera orden i ordklasser? 

 Vilka inlärningsstilar föredrar du? Du har jobbat i grupp och ensam och fått hjälp av kompis. Vad 

är bra respektive dåligt med dem? 

 Du säger också att det är svårt att veta vad läraren vill exakt att du ska lära dig? När det gäller dina 

nya ämnen kan du tänka dig att välja själv vad som är viktigt? Att du sätter upp målen själv för 

varje kapitel t ex? 

 Vilken typ av uppgifter gillar du att jobba med? När du känner att du lär dig mycket? Förklara så 

noggrant som möjligt! Ställa hypotes och frågor till en text t ex 

 Vad säger du om att eleverna kan vara varandras lärare? Har du haft någon sådan situation där du 

haft en annan elev som lärare eller att du varit lärare åt någon annan? 

 Är du uppmärksam på språk som du hör omkring dig? Vad använder dina lärare för språk på 

lektionen? Är de lika? Dina klasskamrater? Ute i samhället? Vad hör du? Är du uppmärksam? 

Nyfiken? Ge exempel! Gör du nya upptäckter och börjar använda det du hör? Ex? 

 Anser du att du kanske själv behöver ta ansvar för din egen språkutveckling och inlärning 

parallellt med ämnesstudierna? 

 Kan du återberätta en text för dig själv eller för någon annan? Kan det vara en strategi för dig? 

Samtal 

Frågor vid samtal under en fysisk träff. 

 Brukar du vara uppmärksam på det språk du hör omkring dig? Vad är det du lägger märke till? 

 Vad kan det vara för situationer? 

 Vad hände på lektionen som du berättade om där läraren pratade i fyra timmar? 
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 Du säger att du inte förstod mycket av lektionen? Kan du tänka dig att söka efter lektioner på 

youtube till exempel som kompletterar det du inte förstått på lektioner? (vi sitter vid datorn och 

jag visar vad man kan hitta t ex om ellära, lektionen som var fyra timmar lång och som han inte 

förstod så mycket av) 

 Du har haft ganska många olika lärare eller hur? Pratar de på samma sätt? Får du hjälp av dem? 

Läraren i entreprenörskap? Hur pratade han? Formell/informell?  Använde han svåra ord?  

 Det finns andra andraspråksinlärare i din klass. Brukar de säga till när de inte förstår?  

 Kan man stoppa läraren och fråga ”Kan du förklara vad det betyder?”  

 Vad är det skillnad på lärarnas språk? 

 Vad talar dina klasskamrater för språk? 

 Vad händer när du inte förstår? 

 Vilken nytta tycker du att du har nytta av att umgås med dem? 

 Vad hör du för språk ute i samhället? När du är ute? Är du nyfiken på språk? 

 Börjar du använda orden själv? 

 Vad har du för uppfattning om att själv ta ansvar för sin egen språkutveckling och inlärning 

parallellt med ämnesstudier?  

 Blir du stressad av att du inte förstår språket?  Och blir stressad av att du behöver lära dig språket? 

 Skulle litet språkinlärning kunna bli en del av din dag? Korta stunder?  Kommer du ihåg 

strategierna som vi pratade om som du kan börja använda? 

 Kan du använda den här strategin, det är ungefär som att sammanfatta men du gör det muntligt 

istället för skriftligt? Återberätta. 

 Är du nu själv beredd att ta ansvaret för språkinlärningen i små steg? Ingen annan verkar stödja 

dig med den saken på din utbildning. 

 Hur känns det nu med studier? Du har fått avbryta vissa kurser under tidigare år p g a språket fast 

du inte visste att det berodde på det då. 

 

1. Du jobbade litet med klassificering av ord i en uppgift som vi gjorde i Entreprenörskap och 

konflikthantering. Vad säger du om det sättet? 

2. I den här texten om magnetfältet finns det ord som starkast som är superlativ, statisk. Vilka fler 

hittar du? 

3. Du kan slå upp statisk här i lexikon, du får upp en förklaring på svenska. Vad står det? 

4. Går det att jobba med några t ex adjektiv så i en ny text med nytt innehåll? Att välja ut några ord 

som du kan jobba med en liten stund? En annan dag kan du jobba med nya verb kanske? Om du 

tycker 10 är för mycket så tar du bara 2-3.  Hur lång tid skulle det ta? Om du gör det varje gång 

du läser läxor hur många nya ord skulle det bli under en vecka? 

5. Behöver du bli medveten om vad du gör för att lära dig mer språk? Eller få tips om vad du kan 

göra? 

6. Tror du att du kommer att få lärare på din utbildning som hjälper dig med språket? 

7. När vi jobbade med nyheten och du fick fokusera på vad du kunde förut och det som var nytt 

tyckte du var roligt. Du har också sagt förut att när du får diskutera med någon annan så lär du 

dig mer. Hur kan du göra för att få fler sådana tillfällen?  



32 

 

Bilaga 2 

Loggboksfrågor och uppgifter 

Learning logs 

Styrda frågor, återkommande veckovis.  
 

 Idag har jag studerat … 

 I dag har jag lärt mig...  

 Jag har svårt med … 

 Jag skulle vilja veta vad … 

 Jag skulle behöva hjälp med … 

 Jag planerar att göra så här för att få hjälp med mina studier och det som är svårt just nu … 

Journals 

Några av de öppna frågorna som ställdes vid ett flertal tillfällen i samband med träff/samtal eller i anslutning till 

en uppgift som informanten genomför i den här studien. De flesta av frågorna föranledde till följdfrågor och 

anges inte här.  

1. Vad är bra med ditt sätt att läsa och lära dig det som står i en text? Varför? 

2. Tycker du att du behöver ett nytt sätt eller nya strategier när du studerar? Varför? 

3. Vad vill du lära dig om studieteknik? 

4. Vad tycker du om att göra på lektioner? (sitta tyst och lyssna, anteckna, arbeta i grupp,  ställa frågor, skriva 

egna frågor, göra tankekarta, gå ut på studiebesök, göra experiment, titta på film, något annat? Vad?) 

5. Vad gillar du att göra när du studerar ensam eller tillsammans med någon annan utanför skolan? Vilken 

situation känns bra och du lär dig mycket? 

6. Vilka strategier har du lärt dig att använda? 

7. Vet du vad du måste lära in på en kurs? Kan du identifiera det som är viktigt i en text. Beskriv! 

8. Vet du hur du kan lära dig nya kunskaper och språk? Kan du identifiera bra sätt som passar dig? Beskriv! 

9. Har du testat att söka lektioner på youtube? Hur funkade det? 

10. Har du testat att hitta förklaringar till svåra ord och fraser med ordbok svenska-svenska? 

11. Vad har du lärt dig under den här studien? Något som varit bra/mindre bra? 

Uppgifter 
 

Träff med informanten kombinerad med en uppgift som informanten gör efteråt och skickar till mig. Mål och 

syfte med texten. Uppgifter 1-8 och loggbok 9. Arbete med texten Konflikthantering – Tankar och tips. 

1. Välj fem nya verb ur texten och gör en lista på dem. Hur vill du arbeta med de nya verben för att komma 

ihåg deras betydelse och grammatik? Kan de ha fler betydelser?  

2. Välj fem nya substantiv och arbeta på samma sätt som i uppgift 1. 

3. Välj fem nya adjektiv och arbeta på samma sätt som i uppgift 1. 

4. Välj fem ord ur vilken ordklass du vill och jobba på samma sätt som i uppgift 1 

5. Vilka delar i texten vill du ha förtydligande/förklaring till?  

6. Hur skulle du sammanfatta texten med 5-10 meningar? 

7. Kan du ge exempel på någon konflikt som inte blivit löst? Hur borde det ha blivit löst tycker du? Kan du 

använda ord som du lärt dig när du svarar. 
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8. Vilka tankar väckte texten hos dig, både i innehållet och i arbetet med den? 

9. Vad använde du för strategier för att förstå texten? 

 

A. Mål och syfte med texten (bestämt av mig och framfört vid en träff med informanten) 

Ämne:  

1. Att relatera textens innehåll till de egna erfarenheterna 
2. Att förstå konfliktorsaker och hur man hanterar konflikter 
3. Att kunna beskriva konfliktsituationer och ge råd till andra. 

Språk: 

1. Att lära sig minst fem nya verb, substantiv och adjektiv av vardera. Både betydelsen och ordens 
grammatiska strukturer.  

Uppgifter: ämne och språk 

1. Kan du hitta något i texten som stämmer in på dig? 
2. Varför tror du att du reagerar som du gör? 
3. Kan du beskriva någon situation i skolan där du hamnat i en konfliktsituation?  
4. Varför tror du att situationen uppstod?  
5. Vilka råd skulle du ge till andra hur de kan hantera konfliktsituationer?  
6. Du har jobbat med några nya ord. Tycker du att ditt sätt är funktionellt och att du lär dig mycket? Kan du 

klassificera ord nu tycker du? (klassificera = ordna upp eller inordna efter ett visst system, till exempel 
ordklasser) 

7. Mina reflektioner 
 

B. Egna mål för kapitel A3 Projektarbete 
 

Du ska studera kapitel A3 Projektarbete i boken Entreprenörskap. Innan du gör det ska du formulera mål (och 
syfte om du vill) både för innehåll (ämne) och språk. Hur väljer du att arbeta med kapitlet? 

1. Ämne:  
2. Språk: 
3. Reflektioner under veckan: 

Loggboksfrågor efter uppgiften 
 

 Vad har du för tankar, känslor och åsikter om läsförståelsestrategierna: 1. ställa hypotes, 2. skriva frågor till 
texten, 3. förtydliga/klargöra det du inte förstår och 4. sammanfatta nu? Eller andra strategier? Använder 
du dem? 

 Vad har du för tankar, känslor och åsikter om att själv bestämma ämnes- och språkliga mål och syfte för en 
text/kapitel?  

 Gör lärarna i din skola det här (ger syfte och mål) innan lektionen börjar? Om inte hur vet du vad som är 

syftet och målen för ett kapitel?  
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Bilaga 3 

Ministudien VT12 

Utdrag ur resultatavsnittet.  Manuskript (Könönen, 2012-05-27).  

 

Första tillfället Informanten fick en text om TBC (tuberkulos) ur mikrobiologiboken som används på 

komvux inom ämnet biologi breddning. Informanten bearbetade texten som han skulle göra i vanliga 

fall när han måste läsa in en text inför prov eller redovisning. Han läste igenom texten först. Därefter 

började han läsa texten en gång till men nu stanna upp vid varje ord han inte förstod och slå upp i 

lexikon. Han fick berätta samtidigt vad han gjorde. Först sade informanten att han översätter orden, 

läser vissa ställen flera gånger, att han känner igen vissa ord, att ordet tuberkulos var nytt, han förstår 

dock vad det betyder på modersmålet nu. Han menar både att det inte är så många nya ord och att det 

år så många nya ord att han inte orkar slå upp dem. Han skrev översättning direkt ovanför orden han 

inte förstod. Vissa ord hittade inte han i lexikon. Exempelvis ordet utmynnade. Han sammanfattade 

texten enligt följande: ”TBC är en smittsam sjukdom som kan sprida sig mellan människor, att man 

trodde förr att sjukdomen var ärftlig, att sjukdomen finns i en tredjedelen av världen; bl a i Afrika och 

Ryssland och att man måste ta olika läkemedel samtidigt under en lång tid.” Vid frågan hur mycket 

han skulle förstå om han inte hade lexikon tillgänglig säger informanten att han skulle förstå allt. Vid 

frågor vad orden betyder svarar informanten att han gissar ibland men att han missförstår ibland 

eftersom han lärt ordet i ett annat sammanhang. Han tror att läraren skulle bara förklara sjukdomen 

men inte ta upp några ord när jag frågade hur en eventuell lektion skulle se ut. När jag frågar vad han 

önskar från läraren på lektioner så säger han att han vill fokusera på det som kommer på prov. Orden i 

texten förklarar han t ex hemsökt människan i tusentals år; människan har blivit jagad,  farsot är en 

sjukdom som sprider sig, utmynnade är utvidgade, härjningståg inget svar, barnkullar; kulor, 

upphostning; hostar eller en plats, källare kanske, koppling; kontakt, pågå; fortsätter, fullfölja; 

fortsätter o s v. När jag frågar vilket ord han vill ha förklarat säger han förskonar, skrubb. Av 13 ord 

som jag frågade kunde informanten förklara 4 korrekt. Han menar att det inte är rimligt att slå upp alla 

ord på prov eftersom man måste fokusera på provuppgifter. Han önskar förenkling av frågor, bättre 

formuleringar och annat sätt på prov, han vill inte tävla med svenskar säger han och att han är 

besviken på den svenska skolan eftersom hans svårigheter består av bristfälligt språk och inte av 

kunskaper.  

Informanten uppger att mängden ord är för stor för att han ska hinna/orka slå upp dem i lexikon och att 

systemet i skolan inte gynnar honom då hans språkfärdigheter inte är tillräckliga. Han menar att skolan 

måste göra mer för honom. Själv säger att han kan studera nya ord i läroböckerna men att han skulle 

behöva tala direkt med svenskspråkiga och diskutera olika ämnen med dem. Den kontakten har inte 

han. Han tillägger att han inte vill ha lärare som är invandrare eftersom han får dålig hjälp av dem.  

Andra tillfället: Förförståelse och aktivering av dessa inför inläsning av en text om TBE. (Tick Born 

Encephalitis) Tittar på en bild på en fästing. Informanten säger att det är en insekt som suger blod. 

Han skulle döda den om han skulle få den på huden eller ta bort den om han fick den. Vid frågor om 

den skulle vara lätt att ta bort säger han att den kanske skulle fastna. Informanten visste inte att 

fästingen kan vara virusbärare men med litet hjälp säger han att den kan transportera sjukdomar via 

blodet. Vidare tar jag upp 15 ord ur texten och vi bearbetar dem med förtydliganden och visualisering 

buren, zoonos, värddjur, gnagare, vistas, skärgården, insjuknar, utbrott, fasen, symptom, varar, 
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förlamning, läka ut, dröjer kvar, orienterare. Exempelvis vid visualisering föreställer vi oss en vulkan 

som det kommer rök och lava ur att förknippa ihop med ordet utbrott. Sedan förklarar informanten vad 

orden betyder och får litet stöd med visualisering när minnet sviker. 

Läsförståelsestrategier instrueras och används av informanten. Han skriver hypotes och fyra frågor till 
texten. Får litet stöttning vid frågorna. Därefter läser han texten och ber om förtydligande när han inte 

förstår; t ex encefalit, Vättern och inkubationstiden. Informanten sammanfattar texten enligt följande: 

hur sjudomen sprider sig, hur den smittar och vad den ger för symptom, var den finns och hur man 

skyddar sig. Informanten konstaterar att av läsförståelsestrategiernas sammanfattning fungerar som 
svar på hans frågor. Hypotesen var självklar. Han säger att bästa delen var att få förförståelse och 

visualisering; bilderna hjälpte honom att komma ihåg och förstå. Strategierna var nya för honom och 

han menar att det inte är hans sätt att läsa men att genom att ställa frågor och be om förtydliganden 
var det lättare att förstå texten. 
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