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Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om huruvida nyanlända elever 

använder sig av andra läsförståelsestrategier i engelska än svenskfödda elever. 

Vi observerade hur ett antal elever med olika bakgrunder läste en text på 

engelska och besvarade tillhörande läsförståelsefrågor. Genom detta och 

efterföljande intervjuer med eleverna kunde vi se att de använde sig av samma 

strategier för att förstå svåra ord och meningar, oavsett om de hade haft lite 

eller mycket undervisning i ämnet. De som hade svårigheter med engelskan 

använde dock strategierna i större utsträckning än de som inte hade det, oavsett 

om det var nyanlända eller svenskfödda elever. 

____________________________________________________ 
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1 Inledning 

När vi var små hade vi inga bekymmer i världen. Vi fick börja skolan och träffa nya 

kompisar och samtidigt lära oss hur man stavade till exempelvis apa och hund. Vi fick 

förhoppningsvis den hjälp vi behövde. Bland dagens elever kan det dock se lite 

annorlunda ut. Det har hänt mycket hemska saker i världen som gjort att människor 

har tvingats fly ifrån sina hem och många har valt att ta sig till Sverige. De senaste årens 

omfattande invandring och det ökade antalet nyanlända elever har satt stor press på 

skolor och lärare.  

I den svenska Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 står det att ”[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 

(Skolverket, 2011, s. 8).  

I många olika läromedel som skolorna använder när de undervisar elever i 

engelska finns många uppgifter där man måste förstå och kunna en del svenska. Till 

exempel finns det gloslistor efter de olika texterna där glosorna översätts från engelska 

till svenska, vilket innebär att eleverna måste kunna svenska för att kunna förstå de 

engelska glosorna. Ironiskt nog har det visat sig att många sva-elever (svenska som 

andra språk) ändå anser att det är bra med sådana typer av gloslistor, eftersom de 

hjälper dem att lära sig mer svenska (Anders 2011, s. 26-27). 

Anders studie är ett undantag såtillvida att de flesta studierna, bl.a. Rafail (2012) 

och Zocche (2018), utgår från ett lärarperspektiv, dvs. hur lärarna ska göra för att 

eleverna ska lära sig och hur de på bästa möjliga sätt ska uppnå kunskapskraven. Men 

hur fungerar det för just nyanlända elever i engelska, ur deras perspektiv? 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

En brist som vi har uppfattat är att det inte finns tillräckligt med forskning kring sva-

elevers läsförståelsestrategier, om hur de tänker och gör när de vill och ska förstå sig 

på en text på engelska, ett språk som de i de flesta fall knappt kan alls ännu. En elev 

född i Sverige som inte förstår ett ord i en engelsk text kanske med viss självklarhet 

letar upp ordet i en engelsk-svensk ordbok, medan en sva-elev kanske sitter och 
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funderar på om den ska ta en ordbok på svenska eller på sitt modersmål eller om en 

ordbok känns som ett lovande alternativ överhuvudtaget. 

Nicola Zocches (2018) forskning om de olika utmaningar som lärare i engelska står 

inför när det gäller nyanlända elever visar att bristen på kunskap om flerspråkighet och 

tredjespråksinlärning är en stor utmaning. Fast det har forskats om 

tredjespråksinlärning i andra länder är det ont om liknande studier i Sverige, 

framförallt med grundskoleelever med engelska som tredje eller ytterligare språk.  

Att undersöka tredjespråksinlärning ger en bättre förståelse för 

språkinlärningsprocessen. Genom att titta närmre på hur L3 undervisas och lärs in kan 

man få möjligheten att bättre förstå komplexiteten av elevers tidigare språkkunskaper 

och hur de används i processen att lära sig ett till språk (Hammarberg 2009). 

Syftet med vår studie är att ta reda på om nyanlända elever i årskurs 6 använder 

sig av samma typer av strategier när det kommer till att läsa och försöka förstå en text 

på engelska som elever som är födda i Sverige, och vi vill göra detta genom att låta ett 

antal representanter för båda grupperna ta del av samma text och tillhörande frågor. 

En strategi kan till exempel vara att fråga läraren om hjälp eller att slå upp ord i en 

ordbok och vi vill se vad de väljer att göra och om det blir någon skillnad mellan elever 

som haft engelska i flera år i skolan och dem som bara haft engelska under en kort 

period. 

I denna studie har vi observerat elever med olika bakgrunder som enskilt läst en 

utvald text på engelska samt besvarat ett antal läsförståelsefrågor om den. Detta har vi 

kompletterat med individuella intervjuer med eleverna efteråt.  

De konkreta forskningsfrågorna som vi försöker att besvara är följande: 

• Vilka är de 5 svenskfödda och de 3 nyanlända elevernas 

läsförståelsestrategier? 

• Hur medvetna är de 5 svenskfödda samt de 3 nyanlända eleverna om sina 

läsförståelsestrategier? 

• Vilka skillnader kan vi upptäcka mellan de 5 svenskfödda eleverna som har 

engelska som L2 och de 3 nyanlända eleverna som har engelska som L3 när 

det kommer till läsförståelsestrategier i engelska? 
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2 Bakgrund 

2.1 Nyanlända elever  

I Skolverkets Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever, definieras nyanländ 

elev som följande: 

För att tillhöra gruppen nyanlända elever i enlighet med skollagens definition 

ska barnet ha varit bosatt utomlands och numera vara bosatt i landet. Barnet 

ska ha påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det 

kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara 

nyanländ efter fyra års skolgång här i landet (Skolverket 2016, s. 8). 

Enligt denna definition är i princip det enda som nyanlända elever har gemensamt 

att de inte har bott i Sverige så länge. De har olika bakgrund och kommer från olika 

länder där utbildnings- och samhällsförhållanden skiljer sig från de i Sverige. På grund 

av detta förväntas nyanlända elever ha varierande skolgång och bakgrundskunskaper 

(Skolverket 2016, s. 11). Enligt Skollagen måste dock alla som är folkbokförda i Sverige 

gå i skolan fram till årskurs 9. De har också rätt till att fortsätta läsa på gymnasiet 

(Skolverket 2016, s. 12). 

2.2 Engelska för nyanlända elever 

Enligt Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 

11) är syftet med engelskundervisningen bl.a. att den ska ge elever “förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags 

texter, samt att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda” 

(Skolverket 2011). 

Nyanlända elever undervisas normalt tillsammans med elever som har svenska 

som modersmål, men vanlig engelskundervisning kännetecknas oftast av att engelska 

är elevernas andraspråk. För de flesta nyanlända elever är dock engelska deras tredje 

eller t.o.m. fjärde eller femte språk, vilket medför att de flesta nyanlända elever 

upplever engelskämnet i skolan som svårt (Rafail 2012, s. 6). Ur lärarperspektivet som 

Zocche (2018, s. 26) undersökte om nyutbildade lärares insikter om nyanlända 

elevernas svårigheter i ämnet engelska, är den kulturella bakgrunden en av olika 

faktorer som påverkar elevernas inlärning av engelska i den svenska skolan. Kraven i 

ämnet ansågs vara för höga för de flesta nyanlända elever vilket gör att det även har 
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blivit svårt för lärarna att möta eleverna på deras nivå. Dessutom är nyanlända elevers 

begränsade kunskaper i svenska språket en till faktor som ännu försvårar inlärning i 

engelska. Undervisningen i engelska görs på svenska och läroböckerna använder 

översättningar från engelska till svenska vilket blir problematiskt för en nyanländ elev 

som inte behärskar språket till fullo (Zocche, 2018, s. 27). 

I en undersökning om nyanlända elevers svårigheter med engelska på gymnasiet 

kom Anders (2011) fram till att färdigheter i svenska är en viktig faktor för att kunna 

klara kunskapskraven i engelska i och med att uppgifterna i ämnet ofta innebär 

översättningar från engelska till svenska och tvärtom. Ändå gav eleverna uttryck för en 

positiv inställning till övningar som innebar översättning från engelska till svenska, för 

trots att eleverna önskade att få lära sig engelska på samma sätt som de lärde sig 

svenska, ansåg de att engelsk-svenska översättningsövningar var en möjlighet att 

förbättra sin förmåga i det svenska språket (s. 22).  

2.3 Språkinlärning och flerspråkighet 

När det gäller språkinlärning brukar man prata om tvåspråkighet och flerspråkighet. 

De begrepp man brukar diskutera är English as a Second Language (ESL), English as 

a Foreign Language (EFL) och Third Language Acquisition (TLA). Oxford (1990, s. 6) 

hävdar att skillnaden bygger på var man lär sig språket. Engelska som andraspråk 

(ESL) betyder att språket lärs in i ett samhälle (land) där engelska talas och används i 

det sociala och kommunikativa sammanhanget, medan engelska som främmande 

språk (EFL) lärs in i ett samhälle där språket normalt inte används i vardagen. Om 

man då utgår ifrån den här definitionen uppstår ett dilemma där engelska är varken 

nyanlända elevers andraspråk eller främmande språk, utan ett ytterligare språk som 

de behöver lära sig i skolan utöver svenskan.  

Invandrarbarnen har tagit med sig sitt L1 och sedan lär de sig sitt L2 svenska. 

Eftersom det är svenska som i huvudsak används i det svenska samhället kan man 

konstatera att svenska är nyanlända elevers L2 i Sverige, medan engelska fungerar 

mera som deras tredjespråk i enlighet till Hammarbergs (2009, s. 4) definition av TLA, 

där han menar att L3 är språket som kronologiskt kommer efter L2, oavsett var man 

lär sig språket. Men för många svenska barn har engelska i praktiken blivit mer som 

ett andraspråk. Redan innan de börjar gå till skolan har de blivit utsatta för engelska 

genom fritidsaktiviteter, utlandsresor, massmedier och inte minst sociala medier. För 

invandrarbarnen, däremot, förblir engelska ofta ett främmande språk, bl.a. för att de 
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strävar efter att lära sig svenska i första hand. I detta fall kan man nog säga att engelska 

är nyanlända elevers andra främmande språk.  

Från det att man försöker förstå L1:s roll i L2-inlärning inom tvåspråkighet, har 

fokus inom forskningen om språkinlärning vidgats till flerspråkighet med tanke på 

dagens samhälle, där vi blir mer och mer flerspråkiga (Hammarberg 2009, s. 2). Till 

exempel undersökte Garcia (2016) en mängd litteratur som handlade om 

flerspråkighet för att förstå hur L3 påverkar inlärning av L2 hos barn i tidig skolålder i 

Nederländerna. Hennes studie fokuserade på barn med bristande språkfärdighet i 

nederländska (L2) och vilket inflytande engelska (L3) har i skolan när det gäller deras 

inlärning av L2. Hon studerade två olika program, vars syfte var att öka dessa barns 

språkfärdighet. Det ena programmet byggde på intensiv läsning i nederländska, medan 

det andra introducerade barn så tidigt som möjligt till engelska samtidigt som de 

utsattes för nederländska i skolans vardag. Slutsatsen var att det fanns olika faktorer 

som påverkade vilka effekter L3 kan ha på L2-inlärning, t.ex. hur mycket av språken 

barnet redan kan, deras sociala funktioner, samt likheter och skillnader mellan dem (s. 

11). 

I en liknande studie undersökte Bleyle (2001) hur kunskaperna i L2 påverkade 

inlärningen av L3. Författaren analyserade hur en vuxen använde sitt L1 (bosniska) 

och L2 (tyska) för att producera L3 (engelska) i ett gruppsamtal där en annan 

bosnisktalande, en tysktalande och engelsktalande deltagare deltog. Undersökningen 

visade att kodväxling till L2 dominerade. Deltagaren använde sig överhuvudtaget inte 

av sitt L1 för att fylla i språkluckor vid användandet av engelska. Bleyle (s. 17) 

argumenterade att valet att använda L2 snarare än L1 påverkades av likheter mellan 

språken, enligt användarens egen uppfattning av språkens likheter eller skillnader. En 

annan faktor som påverkade deltagaren att välja L2 som verktyg var de kulturella 

likheterna mellan målspråkens kulturer (Tyskland och USA).  

Studierna ovan är några exempel på hur flerspråkighet kan användas som en 

resurs för att stödja lärande av ett eller flera andra språk, vilket enligt Lundahl (2019, 

s. 319) är något som man ska vara försiktig med. Förstaspråksanvändning i 

målspråkets inlärning är inte alltid lyckad utan komplikationer kan uppstå, framförallt 

vid transfer (överföring) och kodväxling (code-switching). Med transfer menar 

Lundahl (2019, s. 313) “de språkliga vanor eller beteenden som utvecklas vid 

förstaspråksinlärningen som påverkar inlärningen av andra språk”. Grammatik och 

ordföljd brukar vara dem som drabbas vid inlärningen av andra språk på grund av att 
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man enkelt överför en vana i förstaspråket till målspråket (s. 115). Dessutom 

identifierar Lundahl (s. 314) kodväxling som fenomenet där man växlar mellan de olika 

språk som man har lärt sig, som till exempel när man använder sig av vissa L2- eller 

L3- uttryck i det dominanta L1, och vice versa. Vid engelskundervisning där 

pedagogerna kodväxlar från svenska (L1) till engelska (målspråket) påverkas elevernas 

språkutveckling, särskilt deras förmåga att använda engelska muntligt. När lärarna 

förklarar, använder de enskilda ord istället för en välutvecklad eller fullständig mening 

på engelska där eleverna med olika modersmål kan ha olika uppfattningar av ordet. 

Lundahl (s. 317) menar att det är många olika faktorer som läraren måste ta hänsyn till 

när det gäller kodväxling i undervisningen. 

Jessner (2006, s. 18) nämner också attrition (störning) som ytterligare en 

komplikation vid flerspråkighet. Med attrition menar författaren att man tappar bort 

eller förlorar ett språk som man har lärt sig tidigare. Varje språk man lär sig påverkar 

inlärningen av alla andra språk som lärs in, så att till exempel ens L1 påverkar ens L2 

och vice versa. Vid flerspråkighet är det vanligt att man ägnar mer tid åt ett eller några 

av språken, som sedan dominerar över de andra, vilket resulterar i att man helt eller 

delvis glömmer bort det eller de språk som man lärt sig tidigare. Enligt författaren är 

språkattrition en av anledningarna att flerspråkiga aldrig uppnår färdighetnivån som 

de hade hoppats att få. 

2.4 Språkinlärningsstrategier 

Oxford (1990, s. 8) definierar inlärningsstrategier som specifika metoder för att göra 

inlärningsprocessen effektiv. Författaren hävdar att när det gäller språkinlärning, ska 

strategiernas främsta mål vara att bidra till att uppnå kommunikativ kompetens. Med 

kommunikativ kompetens menar hon att kunna använda språket med korrekt 

grammatik, samtala på ett lämpligt sätt enligt olika situationer, sammanställa olika 

idéer i en koherent tanke, samt använda olika strategier för att kunna lösa 

kommunikativa begränsningar (s. 7). För att förstå hur de olika 

språkinlärningsstrategierna förhåller sig till varandra, har Oxford (1990) delat in 

strategierna först i två övergripande kategorier, direkta och indirekta. Direkta 

strategier omfattar minnesstrategier, kognitiva strategier och 

kompensationsstrategier, medan de indirekta underkategorierna består av 

metakognitiva, affektiva och sociala strategier. För en överblick hänvisar vi till Bilagor 

5–6.   
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I syftet att lägga fokus på den kognitiva teorin som ligger bakom 

språkinlärningsstrategier, presenterar två andra forskare, O’Malley och Chamot 

(1995, s. 44–45), ett annat system att kategorisera strategierna på. Dessa utgår ifrån 

på vilken nivå den mentala processen sker i språkinlärningen. Genom att sätta 

förståelse i centrum, delade författarna inlärningsstrategier i tre enkla kategorier: 

kognitiva, metakognitiva och sociala/affektiva. Kognitiva strategier är olika sätt att 

hantera information som ges, i samband med en specifik uppgift. Den avancerade 

formen av kognitiva strategier som innebär högre utövning av språkförmågan är 

metakognitiva strategier, där planering och utvärdering är viktiga faktorer. De 

sociala-/affektiva strategierna innebär någon form av interaktion eller ideologisk 

kontroll över affekt. Tabell 1 visar de olika förståelsestrategierna i dessa tre kategorier 

med vår egen översättning. 

Tabell 1. Språkinlärningsstrategier lämpliga för förståelse (O’Malley och Chamot, 
1995) 

Kategori Strategier 

 
Kognitiv •  Repetition eller upprepning av ord eller uttryck som hördes 

• Organisering eller gruppering och kategorisering av ord, 
terminologi eller tankar enligt betydelse eller struktur 

• Inferencing, d.v.s. användning av information för att kunna gissa 
de främmande ordens betydelse, förutsäga handlingar eller fylla 
ut detaljer som saknas 

• Sammanfattning av informationen man fått för att behålla den 
kvar i minnet 

• Härledning eller tillämpning av (språk)regler för att förstå 
språket 

• Bilder eller framställning av bilder för att förstå och minnas ny 
information 

• Transferering, d.v.s. användning av tidigare språkkunskaper för 
att främja inlärningen av det nya 

• Bearbetning, d.v.s. att koppla ihop idéer med ny information 
eller integrering av ny information till tidigare kunskaper 

 
Metakognitiv •  Planering för att fokusera på nyckelord eller fraser 

• Strukturering av språkets diskurs 

• Granskning av sin egen förståelse av viktig information som ska 
kommas ihåg, eller sin egen språkproduktion under tiden den 
görs 

• Utvärdering eller kontroll av sin egen förståelse eller 
språkproduktion efter att den gjordes 
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Social/affektiv •  Samarbete, d.v.s. att samarbeta med andra för att lösa problem, 

sammanföra information, kontrollera sina anteckningar eller få 
återkoppling på aktiviteten 

• Frågeställning för att tydliggöra eller få förklaring, 
omformulering eller exempel  

• Själv-prat, d.v.s. att prata med sig själv för att minska ångesten 
över en given uppgift 

 

2.5 Läsförståelse och läsförståelsestrategier 

Av en elev i engelska i årskurs 6 förväntas förståelse av både talad och skriven text. 

“För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan 

hen välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning” (Skolverket 

2011, s. 36). Genom att hänvisa till andra experter inom läsförståelse, definierar 

Westlund (2009, s. 124) begreppet läsförståelsestrategi som den kognitiva process en 

individ väljer att använda för att inhämta och bearbeta information som en text 

innehåller. En läsare begagnar sig inte bara av en enda läsförståelsestrategi utan 

växlar omedvetet mellan olika strategier beroende på läsningens syfte, och 

användandet av en viss strategi i sig kännetecknar vare sig en god eller en svag läsare. 

Enligt Westlund (s. 125) är en god läsare den som accepterar sina brister och hittar en 

väg för att lösa problemet. Hon menar att goda läsare använder sig av bearbetande 

strategier där de använder sig av olika hjälpmedel för att hantera förståelsehinder. Å 

andra sidan är den som negligerar sina svårigheter vid läsning en svag läsare. Istället 

för att bearbeta sina brister gömmer läsaren dem genom att använda olämpliga 

strategier som Westlund kallar för undvikarstrategier. Det gör man genom gissning, 

ignorerande av vissa delar i texten man läser eller memorering av innehållet med 

hjälp av en klasskamrat som berättar om texten (s. 125). 

Enligt Lundahl (2019, s. 272) brukar man jämföra läsförmåga och språkförmåga 

med varandra, men språkförmåga anses vara viktig för att lyckas med läsning i L2. 

Läsprocessen i andraspråket innebär många olika faktorer som samspelar med 

varandra, där läsförmåga på L1, språkinlärningserfarenheter, skillnader mellan L1 

och L2 samt kulturella skillnader påverkar elevens förståelse. För att en elev ska ha 

god läsförståelse, behöver den använda strategier som hjälper eleven att höja sin 

medvetenhet om sin strategianvändning för effektiv läsning (s. 283). Lundahl (2019, 
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s. 283-284) refererade till Grabes sammanfattning om vilka de effektiva 

lässtrategierna är, vilka är följande: 

 

1 anpassa läsningen till syfte och mål 

2 läsa viktiga textpassager noggrant 

3 läsa om vissa delar 

4 kontrollera sin läsning och reagera då förståelseproblemen uppstår 

5 identifiera vad som är viktigast 

6 fylla i textluckor genom att dra egna slutsatser och använda sig av sin förförståelse 

7 gissa sig till betydelsen av okända ord 

8 använda sig av textstrukturen för att öka sin förståelse 

9 identifiera texters centrala tankegångar 

10 göra kopplingar mellan olika textdelar 

11 bygga upp en gradvis förståelse av texter de läser 

12 lyfta fram och sammanfatta det viktigaste 

13 värdera det lästa 

 

O’Malley och Chamot (1995) genomförde en undersökning med engelsktalande 

elever som lärde sig spanska respektive ryska som främmande språk och upptäckte att 

den sistnämnda gruppen använde sig av fler metakognitiva strategier än kognitiva. 

Författarna fördjupade sig inte i vad skillnaden kunde bero på, men det är intressant 

att undersöka om en liknande skillnad förekommer mellan tvåspråkiga (svenskfödda) 

och flerspråkiga (nyanlända) EFL-elever när det gäller läsförståelsestrategier.  

Grenfell och Harris (2015) undersökte språkinlärningsstrategier och 

tvåspråkighetens roll i tredjespråksinlärning, dock med elever som lärde sig franska. 

Studien bestod av två elevgrupper, en enspråkig grupp med engelska som L1 och en 

tvåspråkig grupp med ett annat modersmål samt engelska som L2. Eleverna utsattes 

för både läs- och hörförståelseprov för att jämföra deras språkutveckling under en viss 

period. Dessutom intervjuades de i syfte att identifiera deras språkinlärningsstrategier 

och se om det var någon skillnad mellan grupperna. Resultatet på läsförståelseproven 

visade inte någon skillnad men de redan tvåspråkiga eleverna hade en signifikant 

bättre utveckling i sin hörförståelse. Att härma och upprepa det de hörde var en strategi 

som tvåspråkiga deltagare använde sig av när de stötte på främmande ord eller uttryck 

på målspråket L3. För att kontrollera sina skriftliga uppgifter, läste de sin egen text 

högt och sedan ändrade de den när den inte lät bra. Däremot förlitade sig enspråkiga 
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deltagare mest på det skriftliga ordet när det gällde memorering och nöjde sig med att 

titta och tänka på dem, utan upprepning. Tvåspråkiga elever använde sig också av 

inferencing för att lära sig det nya ordets betydelse. I en mening som innehåller ett 

obekant ord, ersatte de ordet med ”någonting” istället och observerade vad som hände 

med meningen med det ersatta ordet. Genom att titta på hur de kända orden i 

meningen förhöll sig till det främmande ordet, kunde de dra slutsatser om vad ordet 

betydde (s.566–567). Kodväxling mellan modersmål och andraspråk i hemmet spelar 

en stor roll vid inferencing, då förståelsen av språkvariationer är viktig för denna 

strategi. Medan tvåspråkighet rent allmänt anses vara en tillgång i 

tredjespråkspråksinlärningen visade dock Grenfell och Harris (2015) resultat att 

nybörjartredjespråkselever verkar få en signifikant fördel bara i relation till 

hörförståelseaspekten, men inte i läsförståelse (s. 569). 

Enligt forskning som hänvisas till i Sheikhi (2016) beror förståelse mest på hur 

stort ens ordförråd är, vilket är problematiskt för nyanlända elever. Andraspråkselever, 

och inte minst nyanlända, har ofta ett begränsat ordförråd som gör det svårt för dem 

att klara läsförståelseuppgifterna i den svenska skolan (Sheikhi 2016, s. 167). 

Utmaningen att kunna hjälpa nyanlända elever för pedagogerna är stor, och nyckeln 

kan vara läsförståelsestrategier. 

Utifrån de olika språkinlärningsstrategierna som Oxford (1990) nämnde (se 

avsnitt 2.4), identifierade hon vilka strategier som tillämpas i de olika 

språkförmågorna, nämligen lyssna, läsa, tala och skriva. Tabell 2 visar strategierna 

som förknippas med läsförståelse.  

 

Tabell 2. Lämpliga strategier för läsförståelse (Oxford 1990, vår översättning) 

Kategori Strategier 

 

Minne 

 

• Att skapa mentala kopplingar genom gruppering, associationer 
med tidigare kunskaper och användning av nya ord eller fraser i 
en kontext 

• Att använda bilder eller ljud med hjälp av bilder, visualisering, 
nyckelord och kopplingar med ljud från det gamla och nya 
språket 

• Att repetera med viss intervall för att komma ihåg information 

• Att spela ut eller dramatisera ett nytt uttryck eller att relatera 
känslor med de nya uttryck man har lärt sig 

• Att använda kreativitet genom att göra något konkret, t.ex. att 
skriva nya ord på ett kort eller göra anteckningar i ett block 
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Kognitiv • Att öva genom repetition, observation av former och mönster, 
samt naturlig praktik (practice) 

• Att sortera bort oväsentlig information för att få textens idé 
snabbt genom skimming och scanning och att använda olika 
medel för att förstå informationen man tar emot och skickas 
iväg 

• Att analysera och resonera genom grundat resonemang, 
konstruktiv analys, översättning och markering 

• Att skapa struktur för informationen man får och det man 
producerar, som t.ex. att anteckna och sammanfatta  

 

Kompensation 

 

• Att göra kvalificerade gissningar där man använder lingvistiska 
ledtrådar för förståelse 

 
Metakognitiv 

 

• Att sätta inlärningen i fokus som innebär att ge en överblick av 
texten och koppla ihop med tidigare kunskaper 

• Att planera sin inlärning där man får upptäcka mer av språket 
och sätta mål för sitt lärande 

• Att utvärdera och kontrollera sig själv 

 

Affektiv 

 

• Att minska ångest genom att öva progressiv avkoppling, andas 
djupt, meditation, musik och skratta.  

• Att uppmuntra sig själv genom att ge positiva kommentarer, ta 
risker och belöna sig själv 

 

Social 

 

• Att ställa frågor som ber om förklaring och söka bekräftelse 

• Att samspela med andra som också håller på att lära sig 
målspråket så väl som målspråkskunniga 

• Att sympatisera med andra genom att få bättre förståelse i 
målspråkets kultur och vara medveten om andras tankar och 
känslor  

 

3 Metod 

3.1 Urval 

Enligt Alvehus (2013 s.67) är ett strategiskt urval den metod man ska använda sig av 

när man vet vilka specifika erfarenheter deltagarna bör ha i relation till studiens syfte 

och forskningsfrågor.  

I vårt fall hade vi två tilltänka urvalsgrupper: nyanlända elever i årskurs 6, som inte 

haft tillgång till någon engelskundervisning i sitt hemland och elever som är födda i 

Sverige, och som inte bott i ett engelsktalande land eller har engelsktalande föräldrar. 

Våra två urvalsgrupper valde vi att dela upp på två olika skolor, eftersom det inte fanns 
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några nyanlända i årskurs 6 på samma skola som de svenskföddas skola. Båda skolorna 

är kommunala skolor, dock skiljer de sig åt när det kommer till valt hjälpmedel. På 

skolan som de nyanlända eleverna gick på hade de tillgång till en egen surfplatta och 

de använde dessa dagligen i utbildningssyfte genom till exempel att översätta ord. De 

svenskfödda eleverna hade dock begränsad tillgång till surfplattor och var undervisade 

med att översätta ord genom ordböcker. Därför kommer detta bli en stor skillnad i vår 

studie över hur eleverna väljer att översätta ord. 

3.1.1 Representanter 

Vi fick problem att hitta nyanlända elever som inte fått tillgång till någon 

engelskundervisning i sitt hemland, samt att några av de tillfrågade eleverna inte fick 

delta i studien för sina vårdnadshavare. Det resulterade i att vi fick inkludera elever 

från årskurs 5 samt elever som faktiskt haft engelskundervisning i sitt hemland, fast 

inte i samma utsträckning som en svenskfödd elev. På så sätt fick vi ihop en grupp på 

3 nyanlända elever (Ne1-3).  

• Ne1 går i årskurs 6, kommer ifrån Irak och har bott i Sverige i ca 3,5 år. Hen 

har inte haft någon tidigare undervisning i engelska utan den påbörjades 

när hen kom till Sverige i årskurs 3. 

• Ne2 går i årskurs 5, kommer ifrån Syrien och har bott i Sverige i ca 2,5 år. 

Hen har haft minimal undervisning i engelska i sitt hemland, som 

framförallt byggde på memorering av ord.  

• Ne3 går i årskurs 6, kommer också ifrån Syrien och har bott i Sverige i ca 1,5 

år. Hen har i sitt hemland haft undervisning i engelska ifrån förskolan tills 

hen flyttade till Sverige 2017. Dock säger även hen att den undervisningen 

endast gick ut på att memorera ord. 

Vi fick även ihop 5 svenskfödda i årskurs 6 som haft engelskundervisning sedan 

lågstadiet (Sfe1-5). Eleverna ligger väldigt olika i nivå och betyg i engelska eftersom vi 

får en viss spridning inom gruppen. En anledning till att vi fick så få deltagare kan vara 

att många elever är stressade över betygen i slutet på terminen, speciellt de som går ut 

årskurs 6 och får betyg för första gången. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

I denna studie valde vi att använda oss av observation och intervju för datainsamling. 

Eleverna gjorde en uppgift med efterföljande intervju enskilt i ett rum med bara oss 
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och en kamera. Detta för att eleverna inte skulle bli distraherade av andra elever eller 

känna stress och press utifrån hur andra elever gör på sina uppgifter. Förhoppningen 

var också att eleverna skulle känna sig trygga med enbart oss i rummet och våga 

öppna sig mer under intervjuerna.  

3.2.1 Observationer vid textläsning 

Utifrån vårt syfte att undersöka huruvida nyanlända respektive svenskfödda elever 

använder sig av olika strategier för att förstå en text på engelska, bestämde vi oss för 

att använda systematisk observation (se Denscombe, 2018, s. 297).  

Eleverna kom in en och en och fick en liten genomgång om vad som skulle hända. 

Sedan fick de texten som de skulle läsa (se Bilaga 1), samt penna och suddgummi. Var 

och en filmades från det att de påbörjade själva läsningen (men vi använde även papper 

och penna för dokumentation och senare analys). Eleverna fick ta med sig sin 

surfplatta som hjälpmedel, särskilt för översättning av svåra ord i texten. Vi, forskarna, 

fanns tillgängliga i salen tillsammans med eleverna, inte bara för att observera och 

dokumentera, utan också som en resurs som eleverna kunde fråga ifall de behövde 

hjälp.  

Texten som eleverna läste valde vi med engelskämnets centrala innehåll i 

läroplanen som grund. Enligt Lgr 11 ska eleverna kunna utveckla sin förmåga i att 

lyssna och läsa ”muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar” samt lära sig 

”strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och 

texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och 

innehåll” (Skolverket, 2011, s.). Texten är ett exempel på en tidningsartikel som 

eleverna i årskurs 6 ska lära sig att förstå, den hämtades ur boken Brilliant activities 

for reading comprehension Year 3. Detta är ett läromedel som år 2014 riktade sig till 

den nationella läroplanen för läsförståelse för årskurs 3 i England1. Vi valde denna text 

då vi ansåg att texten kunde vara en lagom utmaning för en elev i årskurs 6 i Sverige.  

3.2.2 Observation vid tillhörande läsförståelsefrågor 

Att se på när elever läser en text gör inte nödvändigtvis att vi kan uppmärksamma vilka 

strategier eleverna väljer när det kommer till läsförståelsen. För att vi skulle kunna ta 

del av den informationen behövde eleverna också svara på ett antal frågor som hör till 

 

1 https://www.amazon.co.uk/Brilliant-Activities-Reading-Comprehension-Year/dp/1783170727 
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texten (se bilaga 2). Genom systematisk observation kunde vi registrera direkt vad 

eleverna valde att göra, inte bara vad de senare i intervjun sade att de hade gjort 

(Denscombe, 2018, s. 305). 

Efter att deltagarna läst klart texten fick de ett nytt papper med fem 

läsförståelsefrågor. Dessa frågor fanns tillhörande till den valda texten ifrån boken 

Brilliant activities for reading comprehension Year 3. Genom dessa frågor valde vi ut 

fem som vi ansåg passade för vår studie och för vad vi ville uppmärksamma kring vårt 

syfte. Svaren till de första tre läsförståelsefrågorna fanns direkt i texten medan de två 

sista frågorna visade om eleverna kunde analysera texten och svara på frågorna med 

egna ord.  De fick ha texten framför sig medan de besvarade frågorna och kunde 

använda sig av vilka strategier de ville. Under observationen fanns vi till hands ifall 

eleverna ansåg att de behövde hjälp med någon av frågorna. Vi valde att vid dessa 

tillfällen hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt. Dock hjälpte vi bara till ifall de inte 

förstod eftersom vi inte ville involvera oss på det sättet att vi ville bekräfta om de svarat 

rätt på frågan eller ej. 

3.2.3 Intervju  

För att veta hur eleverna tänkte när de läste texten samt hur de besvarade frågorna 

behövde vi fråga eleverna om dessa saker med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

(Denscombe, 2018, s. 269). Resultatet blev en så kallad självrapportering (Denscombe, 

2018, s. 267).  

 Intervjufrågorna (se bilaga 3) bestod av korta bakgrundsfrågor om elevernas 

erfarenheter av ämnet engelska i skolan. Andra frågor handlade om elevernas 

perspektiv på texten de nyss läst. Framförallt ville vi få reda på hur eleverna tänkte när 

de stötte på ett nytt ord eller en mening som de inte kunde förstå. Genom fråga 5 från 

bilaga 3 ”Medan du läste texten, förstod du allt på en gång? Vad gjorde du när du inte 

förstod vissa ord eller meningar?” kunde vi få eleverna att tänka till och inse hur de 

faktiskt gjorde. Detta för att vi skulle kunna få ta del av information som vi annars inte 

skulle kunna upptäcka genom att endast observera. Genom att fråga eleverna om hur 

de gjorde kunde de detaljerat beskriva sin tankeprocess och förklara vilka strategier de 

valde att använda sig av. 
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3.3 Databearbetningsmetod 

Vi tittade igenom det inspelade materialet och skrev sedan ner en sammanfattning av 

observationerna och av elevernas svar på intervjufrågorna. Genom att skriva ner en 

övergripande sammanfattning av våra observationer kunde vi sammanställa och 

jämföra våra upptäcker, detta för att kunna uppfatta vilka läsförståelsestrategier 

eleverna använde. Med hjälp av Oxford (1990), Lundahl (2019) och O’Malley och 

Chamot (1995), jämförde vi dessa strategier i kapitel 4. Vi anser att Oxfords (1990) 

kategorisering av läsförståelsestrategier var tillräckligt detaljerad och vi bestämde oss 

för att använda den som grund i vårt resultat samt i diskussionen.  

 För att få en klarare bild av elevernas lässtrategier, presenterade vi resultatet enligt 

de datainsamlingsmetoder som vi använde: textläsning, läsförståelsefrågor och 

intervju. Vid läsförståelsefrågor gjorde vi en tabell som visar vilka strategier varje elev 

valt. Efter tabellen har vi valt att skriva ut de olika strategierna för att ge exempel på 

vad eleverna gjorde för att uppnå varje vald strategi. Genom att jämföra dessa 

processer kunde vi upptäcka om det fanns några likheter eller skillnader i deras val av 

läsförståelsestrategier.  Eftersom vi valde att använda oss av en kvalitativ metod kan vi 

endast bearbeta våra data genom analys (Lantz, 2013, s. 135).  

3.4 Etiska överväganden 

Eftersom våra representanter var minderåriga samt att vi skulle ta ut dem enskilt från 

klassrummet och filma dem i sammanband med studien, behövde vi ett samtycke från 

deras vårdnadshavare. Vi utformade ett brev med all information om hur studien 

skulle gå till och hur vi skulle använda oss av den insamlade datan (Se bilaga 4). 

 Vi använde oss bland annat av de 4 grundprinciperna som enligt Vetenskapsrådet 

(2017 s.40–41) är sekretess, tystnadsplikt, anonymisering samt konfidentialitet. Även 

enligt Tivenius (2015 s.74) finns det 4 forskningsetiska principer som innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 Sekretess: Eftersom vi intervjuar eleverna om deras personliga intresse för 

engelska samt deras erfarenhet kring engelska och att vi även frågar var de kommer 

ifrån och hur länge de bott i Sverige så infaller sekretesslagen kring att inte avslöja 

sådan information som kan skada representanten eller folk runtomkring (23 kap 2§) 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). 

 Tystnadsplikt: Vi har tystnadsplikt när det kommer till att vidarebefordra sådana 

uppgifter om representanterna som kan skada dem eller på annat sätt avslöja vilka de 
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är under studien. Hur de svarar och vad de säger som ligger utanför datainsamlingen 

skall inte tas med under studien utan det är något vi får behålla för oss själva och vara 

tysta kring (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). 

 Anonymisering: Detta innebär att vi kommer koda om elevernas identitet på så 

sätt att personer inte kan veta vem man pratar om eller beskriver. I vårt fall har vi valt 

att kalla representanterna för Ne samt Sfe, detta för att vi ska kunna skriva om den 

insamlade datan samt representanterna men att ingen ska kunna avslöja en 

representants identitet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41).  

 Konfidentialitet: Denna princip påminner om principen kring anonymisering men 

det innebär också att representanternas uppgifter inte vidarebefordras till obehöriga 

och endast används i studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41; Tivenius, 2015, s. 

74) 

 Informationskravet: När vi letade efter representanter informerade vi om hur 

studien skulle gå till och vad som skulle göras. Vi berättade också att allt kommer ske 

anonymt och att allt är frivilligt och att de när som helst under undersökningen kan 

avbryta sin medverkan. Detta framgick tydligt i vårt informationsbrev till 

vårdnadshavare (Se bilaga 4) (Tivenius, 2015, s. 74). 

 Samtyckeskravet: De representanter som var intresserade från början visade sitt 

samtycke genom att ställa upp på vår studie och ta med sig ett samtyckesbrev hem för 

att få det påskrivet. För att eleverna ens skulle kunna få ställa upp behövdes det ett 

samtycke ifrån vårdnadshavare och med det medföljande brevet hem fanns en talong 

där vårdnadshavaren fick kryssa i ja jag samtycker eller nej jag samtycker inte. 

Eftersom representanterna är under 15 år, behövs denna typ av samtyckte för att allt 

ska gå rätt till (Tivenius, 2015, s. 74). 

 Nyttjandekravet: Denna princip påminner om principen kring konfidentialiteten 

och innebär att uppgifter och information som samlas in under studien inte får 

användas i kommersiellt bruk eller överlåtas till andra parter och ska bara användas i 

vår undersöknings syfte (Tivenius, 2015, s. 74). 

 

 



 17 

4 Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat från observationerna, 

läsförståelsefrågorna samt intervjuerna. Vi kommer att presentera hur eleverna valde 

att göra under de olika momenten samt vad de svarade på de olika frågorna. 

Intervjuerna kommer att sammanfattas snarare än att svaren återges ordagrant. 

4.1 Textläsning 

Av fem svenskfödda och tre nyanlända elever läste alla texten tyst på en gång när de 

fick texten och instruktionen. Tystläsningen pågick med tidsintervall av tre till fem 

minuter. Svenskfödda elever läste texten snabbast i 2,5 minuter i genomsnitt, medan 

nyanlända låg på 3,5 minuter i genomsnitt med läsningen.  

Sfe3 och Ne3 frågade under läsningen vad ordet radiators betydde, dock 

vägrade de att använda sig av lexikon eller Ipad för att slå upp ordet. Den enda elev 

som gjorde något särskilt var Ne3 som valde att stryka under svåra ord under själva 

läsningen. De elever som inte frågade något eller strök under ord, läste texten tysta 

för sig själva. Det var dock ingen av eleverna som slog upp främmande eller svåra ord 

under själva läsningen. 

4.2 Läsförståelsefrågor 

När det kom till våra observationer över hur eleverna valde att göra för att visa sin 

läsförståelse, gjordes detta genom att låta eleverna besvara de tillhörande frågorna (se 

bilaga 2). På dessa gjorde vi sedan anteckningar av elevernas beteenden under tiden, 

för att sedan tolka dessa som deras läsförståelsestrategier.  

 Med hjälp av sin Ipad, använde alla nyanlända elever Google översättning. Två av 

dem översatte ord från engelska (L3) till svenska (L2) för att förstå deras innebörd, 

medan en, Ne3, använde sig både av sitt L2 och sitt modersmål arabiska (L1) vid 

översättning. För de svenskfödda elever som upplevde svårigheter i texten, med vissa 

främmande ord, använde de sig av den fysiska ordboken engelska-svenska.  

4.2.1 Tabell med resultat 

 Här nedan presenterar vi en tabell som vi sammanställt med elevernas val av 

läsförståelsestrategier enligt (Oxford, 1990) strategier som vi benämnt under avsnitt 
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2.5 Läsförståelse och läsförståelsestrategier, så det lättare kan visas vilka som 

har använts och inte använts. 

 

 Minnesstrategier Kognitiv Kompensation Metakognitiv Affektiv Social 

NE1 Ja Ja Nej Ja Nej Ja 

NE2 Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

NE3 Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

SFE1 Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

SFE2 Ja Ja Nej Ja Nej Ja 

SFE3 Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

SFE4 Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

SFE5 Ja Ja Nej Ja Nej Nej 

 

4.2.2 Minnesstrategin 

De tre elever som använde sig av minnestrategin var Ne1, Sfe2 samt Sfe5. Ne1 

använde denna strategi när hen valde genom mentala kopplingar att skapa en 

upplevelse i sitt huvud utefter handlingen i texten. Sfe2 samt Sfe5 använde denna 

strategi när de repeterade texten genom att läsa om texten ett flertal gånger för att 

förstå den. Vid svåra ord försökte eleverna att förstå ordet i sin kontext genom att 

läsa om meningen och försöka förstå det svåra ordet genom sammanhanget. 

4.2.3 Kognitiv 

Denna strategi innebär att man repeterar det man har läst, vilket vi anser att alla 

eleverna valde att göra genom att de läste om texten flera gånger för att söka igenom 

texten efter svar till frågorna. 

4.2.4 Kompensation 

Vi ansåg dock inte att någon elev valt denna typ av strategi.  

4.2.5 Metakognitiv 

Denna strategi användes av alla eleverna vare sig de ville det eller inte. Eftersom 

strategin handlar om ”att ge en överblick av texten och koppla ihop med tidigare 

kunskaper”, kan vi se att eleverna gör detta undermedvetet när de läser texten. För 
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att sedan förstå sambandet mellan texten och frågorna behöver de använda sig av 

sina tidigare kunskaper för att kunna förstå vad texten handlade om, även om det 

sker på ett annat språk än sitt modersmål. Därav kan det bli svårt att undvika denna 

typ av strategi, då den sker automatiskt. 

4.2.6 Affektiv 

Vi ansåg dock inte att någon elev valde denna strategi. 

4.2.7 Social 

De flesta elever valde att använda sig av den sociala strategin som innebär ”Att ställa 

frågor som ber om förklaring och söka bekräftelse”. Detta gjordes av alla elever utom 

av två (SFE1 samt SFE5). Eleverna valde att ställa frågor om innebörden samt sökte 

även bekräftelse på om svaret var rätt eller fel, genom att besvara frågan högt. 

4.3 Elevintervju 

Det var framförallt vid elevintervjuerna som vi uppmärksammade att endast de 

svenskfödda eleverna använde sig av minnesstrategin när de upptäckte svåra ord i 

texten, nämligen att läsa meningen igen ett par gånger för att genom kontexten försöka 

förstå sig på ordet, eller rent av gissa vilket visar en skillnad mellan de två 

urvalsgrupperna. Dock tog båda urvalsgrupperna reda på ett svårt ord via en ordbok 

eller en online-översättning. När det inte heller fungerade frågade de oss om hjälp. 

Men vi fick väldigt varierade svar på de övriga intervjufrågorna (se bilaga 3).  

 Vissa deltagare svarade under intervjun att de läste texten med lätthet medan 

andra svarade att de hade stora svårigheter. De flesta förklarade efteråt att texten i sig 

var ganska enkel men att det fanns ord i den som var svåra. Ett ord som många av 

eleverna fastnade för, vilket vi fick veta redan under läsningen och under intervjun, var 

ordet radiators. 

Genom granskningen av vår studies intervjufrågor kunde vi dela upp elevernas 

svar i olika kategorier. Kategorierna visar hur eleverna tänker och tycker, men även 

vad för strategier de medvetet samt omedvetet väljer innan, under och efter läsningen 

av texten, samt hur de väljer att besvara frågorna. 

4.3.1 Tidigare undervisning i engelska 

Alla svenskfödda elever har fått engelska undervisning sedan förskolan. Å andra sidan, 

hade vi i denna studie uppmärksammat att, med de begränsade antalet nyanlända 
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elever vi fick, att de hade olika erfarenheter av engelska i skolan. En hade inte läst 

engelska alls medan två läste engelska sedan förskolan, men enligt dem handlade 

undervisningen mycket mer om bara memorering av ord eller uttryck och inte så 

mycket av det grammatiska. 

4.3.2 Elevernas upplevelse av texten 

Två av de nyanlända eleverna tyckte att texten var enkel, men en tyckte att texten var 

varken eller. Alla tre nyanlända deltagare uttryckte att det fanns ord som var svåra att 

förstå. Tre svenskfödda elever tyckte att texten var enkel, men en av dem (Sfe3) sa att 

det var frågorna som var svåra och inte texten. Sfe2 tyckte det var jobbigt att det var en 

stor bild mitt i texten och hade tyckt det varit enklare att läsa texten om allt suttit i 

samma stycke. En annan, Sfe4, ansåg dock i början av texten att den var jobbig att läsa 

p.g.a. att den såg ut att vara lång. Sfe5 blev förvirrad av de mellanrum som fanns i 

texten och visste inte hur man skulle läsa texten och tyckte på så sätt att texten kändes 

komplicerad. 

4.3.3  Strategier innan läsning 

Två elever hade en vald strategi innan de läste texten, denna information fick vi inte av 

de andra eleverna. 

 Vi fick veta att innan Ne2 läste texten tittade hen på bilden först och valde sedan 

att läsa hela texten. Hen försökte läsa meningarna en i taget och försökte förstå vad de 

innebar och försökte sedan tänka på vad hela texten handlade om. Av Ne3 fick vi veta 

att innan hen började läsa texten, tittade hen på hur många rader som fanns i texten 

och försökte få en uppfattning om den var svår eller enkel. 

4.3.4 Strategier vid läsning 

När nyanlända och svenskfödda elever var tillfrågade om vad de gjorde för att förstå 

texten, har respondenterna valt olika sätt att bearbeta texten. Ett gemensamt svar som 

vi fick av eleverna var att de försökte läsa och förstå texten först innan de använde sig 

av översättningsmedel såsom lexikon eller Google översättning. En av de nyanlända 

eleverna förklarade att medan hon läste försökte hon att skapa en bild av textens 

händelse i sitt huvud, vilket ger hen en idé av vad texten handlar om. På det sättet 

förstod hon ungefär de svåra orden genom att koppla ihop händelserna i texten med 

de svåra orden.  
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Alla svenskfödda elever menade att de använde textens sammanhang för att förstå 

ordens betydelse. Även de elever som inte valde denna strategi under denna studie 

menade att de skulle valt denna strategi om situationen uppenbarade sig 

4.3.5 Elevernas upplevelse av frågorna 

Majoriteten av eleverna kände att frågorna var lätta att besvara. De få elever som 

hade problem med frågorna ansåg dock att de tre första frågorna var lättare att 

besvara än de två sista frågorna. Detta kan ha någonting att göra med att svaret till de 

tre första frågorna kunde eleverna söka efter direkt i texten. Till de 2 sista frågorna 

kunde eleverna dock inte finna svaret i texten, utan eleverna behövde tänka ut ett 

eget svar. Bland annat Ne1 upplevde att sista frågan var svår, men löste den genom 

att läsa den sista delen av texten en gång till och Ne2 tyckte att de två sista frågorna 

var svåra att förstå, vilket tyckte även Sfe3. Sfe5 tyckte att frågorna till texten var 

ganska så ”simpla”(enkla), eftersom frågorna inte tog upp något av de svåra orden, 

annars hade det blivit svårt. Hen tyckte dock att fråga 4 var svår eftersom det inte 

gick att hitta svaret direkt i texten. 

4.3.6 Engelskämnet i skolan 

Det som gjorde engelskan intressant bland eleverna var att alla hade olika syn på hur 

undervisningen skulle kunna ske på bästa sätt under en lektion. 

 Ne1 ville att engelskundervisningen i skolan skulle bestå av att titta på filmer, och 

eleven förklarade sedan att det är mer praktiskt att göra på det sättet, eftersom man 

kan lära sig hur man använder engelska med andra människor på ett enklare sätt, detta 

till fördel för till exempel när man reser. 

 Ne2 tyckte att engelskan i skolan inte var så svår, utan istället väldigt intressant. 

Eleven sade att det är bra att man lär sig engelska för att kunna resa utomlands. Eleven 

var även nöjd med hur engelskundervisningen gick till i skolan, där de läser olika texter 

i böcker som de använder sig av i klassen och att de samtidigt får glosor så att de lär sig 

nya ord hela tiden. 

 Ne3 ansåg att engelskan i skolan inte var så svår, men kände dock att det nationella 

provet var väldigt svårt. Läsförståelse, i samband med berättelser, var en utmaning för 

eleven eftersom man då behövde svara på läsförståelsefrågor och eleven kände sig 

väldigt stressad över det. 

 Sfe1 tyckte om engelskan som ämne och hade lätt för att lära sig och var väldigt 

duktig på engelska. Eleven tyckte dock att de borde vara mer helklassgenomgångar 
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under lektionerna, detta för att genomgångarna i läroböckerna gör att man får veta om 

man gjort rätt eller fel och att man kan ta lärdom utefter detta. 

 Sfe2 tycker det var jobbigt att ha högläsning i helklass, eftersom eleven då känner 

sig väldigt osäker på sitt eget språkbruk i engelska. Eleven tyckte dock att det var roligt 

med engelska och speciellt att bara prata oseriös engelska.  

 Sfe3 tycker att det var svårt att beskriva sig i egna ord, när det kommer till att skriva 

och svara på frågor i engelska. Eleven ville ha mer undervisning av läraren framför 

klassen, då eleven lär sig mer av lärarens genomgångar än från läroboken. 

 Sfe4 tycker att engelskan var ett kul ämne, men hade svårt att tala högt inför 

klassen oavsett om det var på engelska eller svenska. Eleven gillade hur 

engelskundervisningen gick till idag, genom stafettläsning där man läser en del av en 

text högt och sedan får någon annan ta över efter den meningen. 

 Sfe5 tycker också att engelskan var ett kul ämne och att det var ett av elevens 

favoritämnen just nu, då det var kul att prata engelska. Eleven ville dock att läraren 

skulle bli mer insatt i vad man tyckte var lätt och svårt för att läraren ska kunna lägga 

upp lektionen mer individanpassat. 

4.3.7 Forskningsfrågornas svar 

Vår första forskningsfråga lydde: Vilka är de 5 svenskfödda och de 3 nyanlända 

elevernas läsförståelsestrategier? Det vi har kommit fram till genom att använda oss 

av Oxford (1990) är att eleverna använt sig av sammanlagt tre strategier, dock med 

varierad användning av dessa tre. De använde sig av minnesstrategi, metakognitiv 

samt social strategi. De elever som inte ansåg att de behövde någon hjälp under studien 

har under intervjun berättat hur de skulle ha gjort i en sådan situation, och de hade 

också valt de strategier som de andra eleverna valt (minnesstrategi samt social strategi 

t.ex. att sätta ett svårt ord i kontext och försöka att förstå ordet samt ställa frågor till 

läraren). 

Vår andra forskningsfråga lydde: Hur medvetna är de 5 svenskfödda samt de 3 

nyanlända eleverna om sina läsförståelsestrategier? Eftersom alla elever kunde 

beskriva hur de valde att göra och varför de valde att göra som de gjorde, precis som 

att de kunde svara på hur de skulle göra om de skulle stöta på problem, gör att vi anser 

att eleverna är väl medvetna om att de väljer strategier för att förstå. Detta medför att 

eleverna i själva verket skulle kunna välja vilka strategier de vill för att kunna bli en 

bättre läsare. 
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 Vår tredje forskningsfråga lydde: Vilka skillnader kan vi upptäcka mellan de 5 

svenskfödda eleverna som har engelska som L2 och de 3 nyanlända eleverna som har 

engelska som L3 när det kommer till läsförståelsestrategier i engelska? Det vi har 

uppmärksammat är att eleverna väljer väldigt lika när det kommer till vad för 

strategier som föredras men även hur de används. Dock upptäckte vi skillnaden att de 

svenskfödda eleverna valde vid svåra ord att läsa om meningen ett par gånger för att 

kunna förstå ordet i sin kontext. Dock var det ingen strategi som de nyanlända eleverna 

svarade att de skulle välja att göra, utan de skulle försöka översätta ordet på en gång. 

Detta skulle kunna tyda på att de svenskfödda eleverna har blivit undervisade i 

minnesstrategin men att de nyanlända eleverna inte har fått den typen av 

undervisning. Vi kan dra den lilla slutsatsen eftersom skillnaden var markant stor då 

alla i den ena gruppen gjorde på ett sätt medan alla i den andra gruppen inte gjorde på 

det sättet. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Vår valda metod var att observera samt intervjua deltagare för att sedan analysera vår 

insamlade data för att kunna komma fram till ett resultat. Vi ville kunna höra 

representanternas egna ord om hur de hanterade och tänkte kring uppgiften för att 

kunna lösa den. Detta hade vi inte kunnat ”se” lika väl via mer kvantitativa metoder, 

varför vi anser att vår valda metod med kvalitativa fokus vara den rätta för vår studie.  

När det kommer till vårt urval hade vi kunnat planera tidigare för att nå ut till fler 

skolor och kunna få fler representanter och mer insamlade data att kunna jämföra 

med. Vi hade underskattat risken att eleverna eller deras vårdnadshavare skulle tacka 

nej till att delta.  

Via de svar vi fick på läsförståelsefrågorna kan man se att alla gör sitt yttersta för 

att svara på frågorna eftersom alla eleverna hade mer eller mindre svarat rätt på alla 

frågorna på sina egna sätt. De kunde dock ha stavfel och fel meningsuppbyggnad, men 

det korrekta svaret kunde ändå finnas i meningen. Detta påvisar att alla eleverna 

förstod texten och att de sedan kunde tolka den korrekt genom att besvara frågorna 

korrekt, detta oavsett om eleven var en nyanländ- eller en svenskfödd elev. Vi kunde 

inte ha uppmärksammat detta om vi valt andra typer av metoder än de vi valde. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Vid observationstillfällena fick vi se att alla deltagare i undersökningen använde sig av 

repetition som läsförståelsestrategi. Det är en kognitiv strategi som man kan använda 

för att utveckla alla sina språkförmågor, enligt Oxford (1990, s. 70). Vid läsförståelse 

betyder detta att läsa texten flera gånger tills man har förstått det man vill få ut av den. 

Varje gång man läser om texten, kan syftet vara annorlunda än när man läste den för 

första eller andra gången. Eftersom eleverna inte visste vilken information de skulle 

söka efter i början, läste de texten tyst, utan att ställa några frågor innan eller medan 

de läste den, men när de fick läsförståelsefrågorna läste de texten igen i syfte att hitta 

svaren till frågorna. På det sättet, använde eleverna kognitiva strategier som att hitta 

information de behövde snabbt. De sökte efter ord eller uttryck som de trodde skulle 

kunna hjälpa dem genom scanning och skimming (att skumma igenom). Strategierna 

innebär att man inte behöver läsa hela texten in i minsta detalj, utan att man läser den 

med sökande ögon som fokuserar på den efterlysta informationen (Oxford, 1990, s. 80) 

Repetition kan också ta formen av att läsa ord eller meningar högt flera gånger tills 

man har förstått vad de betyder, och kanske t.o.m. hålla kvar detta i minnet. När Ne1 

svarade på frågorna, läste hen sina svar flera gånger högt och rättade dem efteråt. På 

det sättet använde hen repetition för att revidera det skrivna svaret (Oxford, 1990, s. 

71). Det var också evident för svenskfödda elever att repetition är en bra strategi 

framförallt när man har svårt att förstå vissa ord i en text man läser. Att läsa texten om 

och om igen för att förstå ordet i sammanhanget hjälper eleverna att gissa fram dess 

betydelse och de undviker att vara beroende av lexikonanvändning. Enligt Oxford 

(1990) kan man använda lingvistiska och icke-lingvistiska ledtrådar för att göra olika 

gissningar när man läser. Icke-lingvistiska ledtrådar innebär kunskap om textens 

sammanhang (s. 49), vilket är en strategi som både nyanlända och svenskfödda elever 

i denna studie använder.   

Såväl observationer som intervjuer visade att eleverna i båda grupperna använde 

sig av gissning när de stötte på svåra ord i texten. Gissning anses ibland vara en negativ 

strategi som enligt Westlund (2009, s. 125) är ett uttryck för nonchalans gentemot sina 

egna svårigheter att förstå texten. Men att gissa ett ords betydelse utifrån hur det 

används i meningen eller texten kan också vara effektivt enligt Lundahl (2019, s. 283). 

Det är en grundläggande strategi i språkinlärning om man accepterar att man inte 

behöver förstå alla detaljer i en text för att förstå dess budskap (Oxford 1990, s. 90). 

När eleverna i denna studie tillfrågades varför de inte översatte de svåra orden i texten 
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direkt var deras förklaring att de gissade ordets betydelse genom sammanhanget. 

Ne2:s svar illustrerar detta särskilt väl: “Att läsa texten först och sen veta mest vad det 

handlar om och sen kanske när jag väl förstår vad det handlar om, då kanske vet jag 

vad orden betyder.” Hen berättade också att hen tittade på bilden först och sedan 

rubriken, vilket hjälpte hen att få en övergripande bild av textens innehåll och budskap. 

På detta sätt använder man sig av en välgrundad gissning så som eleverna i studien 

gjorde (Westlund 2015, s. 129). Genom bilder och rubriker kunde de forma en grundad 

hypotes av textens innehåll och använda detta för att tolka vissa ords betydelse i 

relation till budskapet. 

Översättning är en viktig strategi för att lära sig ett språk, och innebär att använda 

ett tidigare lärt språk för att förstå något på det nya språket (Westlund 2015, s. 84). 

Strategin tillämpades av såväl nyanlända elever som svenskfödda elever i 

undersökningen. Det skilde sig dock på vilket språk de översatte de svåra orden i 

texten. NE3, som har varit i Sverige i över ett år, växlade mellan översättning från 

engelska till svenska, sitt L2, och från engelska till arabiska, sitt L1, men hen använde 

mest det sistnämnda. Å andra sidan använde Ne1 och Ne2 bara svenska när de skulle 

översätta svåra ord i texten. Variationen mellan vilket språk eleverna använde sig av 

för att förstå en text på L3 berodde på vilket bakgrundspråk eleverna valde att använda 

som stöd i att lära sig det nya språket. Förstår eleven inte översättningen från L3 till 

sitt L1, har den en till chans att översätta och förstå ordets betydelse genom sitt L2. 

Eftersom Ne3 inte behärskade det svenska språket ännu, valde hen att använda sitt L1. 

Ne1 och Ne2:s val att använda svenska kan bero på de kulturella likheterna mellan 

Sverige och de länderna som har engelska som modersmål, samt skillnaderna mellan 

deras modersmål och svenska (Bleyle 2001). Trots Ne3:s brister i svenska, använde 

hen det som redskap för att förstå texten på engelska. Det är genom att växla mellan 

språken som flerspråkigas inlärning av både L2 och L3 påverkas.  

Den komplexitet som följer med flerspråkighet och det inflytande som de olika 

språken har på varandra tematiserades även i Garcia (2016) och Anders (2011). Att 

elevernas L3, vilket i vår studies fall är engelska, har blivit en bra möjlighet för eleverna 

att bli bättre på sitt L2 (Anders 2011, s. 22). En liknande förutsättning visades av 

eleverna i Nederländerna när de använde sig av engelska för att bli bättre på 

nederländska, vilket är elevernas L2 (Garcia 2016, s. 10). Tvärspråkligt inflytande 

möjliggörs framförallt mellan språk som har stora likheter (s. 9), vilket i detta fall är 

svenska och engelska.  
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Den sociala gemenskapen i klassrummet främjar läsförståelseutveckling så som 

läsförståelseundervisningsteorier och modeller redovisar. Dialog mellan lärare och 

elever stöttar läsprocessen som bidrar till ökad läsförståelse (Westlund 2015, s. 124). 

Tydligt kunde man observera att det var något som eleverna också såg som en fördel 

genom att ställa frågor till oss när svårigheter att förstå frågor uppstod. Enligt Oxford 

(1990, s. 169) kan man göra detta genom att be om förklaring, bekräftelse eller 

korrigering. Däremot bidrar inte vilken fråga som helst till läsförståelse. 

Frågeställningen som tvingar någon att dra slutsatser är den som hjälper en att 

utveckla läsförståelse. Enkla ja- eller nej-frågor gör inte så mycket skillnad i fortsatt 

läsning enligt Westlund (s. 130). 

En av de nyanlända eleverna som var med i undersökningen nämnde att hen 

använde sig av bilder medan hen läste texten. Westlund (2009, s. 104) hävdar att när 

man använder sig av mentala bilder vid läsning, använder man sig av en 

visualiseringsstrategi vilket är en form av inferencing som är en viktig faktor i ens 

läsförståelse. Med hjälp av bilder, ökar elevernas förmåga att komma ihåg framförallt 

abstrakta ord hävdar Oxford (1990, s. 41). Dessa bilder påverkas av ens kultur, tidigare 

kunskaper, samt erfarenheter. För andra elever kan det vara svårt att använda sig av 

denna strategi även om man har en god bakgrundskunskap, då är det viktigt att 

eleverna får en vägledning av lärare hur man ska ta nytta av detta. 

Elevernas svar på läsförståelsefrågor reflekterar deras förståelse av texten, samt 

ger oss en bild av hur deras strategier fungerar i en sådan uppgift. Bortsett från 

problemet med ordens struktur i meningen i två nyanlända elevers svar, kan man 

komma fram till att alla elever har rätt svar på första frågan. Därefter kunde man se att 

eleverna har varierande svar på frågorna. När eleverna hade svårt att använda sig av 

och formulera sig i engelska använde de olika strategier – antingen att skriva svaret på 

engelska och gissa sig fram till språkets meningsuppbyggnad eller att skriva svaret på 

svenska. Sfe2:s svårigheter i läsförståelse speglas i dennes svar på frågor, där hen skrev 

sitt svar på bara svenska eller struntade i att svara på frågan. Detta kan bero på elevens 

låga självförtroende i ämnet engelska, vilken hen öppet uttryckte i intervjun. Det låga 

självförtroendet delade hen med Ne1 som också berättade att hen hade svårt med 

engelskan trots deras positiva inställning till ämnet.  

 Vid individuell textläsning, valde alla elever tystläsning vilket gynnar de starka 

läsarna mer än de svaga enligt Westlund (2009, s. 109). Starka läsare har god läsvana 

som berikar deras avkodningsförmåga samt ordförråd, vilket gör läsningen effektiv 
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även utan att få hjälp. I Skolverket (2011) står det ”Strategier för att uppfatta 

betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa 

lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll” vilket via vår valda 

text uppmärksammades genom att de som är starka läsare förstod texten mycket 

lättare än de elever som är svaga inom läsning i framförallt engelska. Detta medför att 

lärare kanske måste hjälpa de svaga eleverna med nya strategier för att dessa ska kunna 

bli starkare. 

 Resultatet visade inte särskilt stora skillnader mellan svenskfödda och nyanlända 

elevernas läsförståelsestrategier, utan snarare tvärtom. Det var tydligt att båda 

grupperna hade i stort sett gemensamma strategier som de använder vid läsförståelse 

av engelska texter.  

Vilken form av hjälpmedel som eleverna använder sig av för att söka upp svåra ord 

kan bero på elevernas olika förutsättningar i deras skolor. Tillgången till det digitala 

hjälpmedlet iPad i svenskfödda elevers skola är inte lika stor som nyanlända elevers 

skola, då är det rimligt att anta att det är anledningen att de förstnämnda väljer att 

använda sig av ordbok för att slå upp ord.  

5.3 Arbetets betydelse 

Vi började forska om huruvida det fanns några skillnader mellan nyanländas och 

svenskföddas läsförståelsestrategier. Vi ville veta om de nyanlända eleverna valde 

andra strategier än de svenskfödda eller (vid valt hjälpmedel) om de valde en 

överssättningsmetod och översatte till sitt modersmål eller till sitt andra språk 

svenskan.  

 Vår forskning har visat oss att nyanlända inte väljer andra strategier än vad de 

svenskfödda eleverna väljer. Vad eleverna väljer för läsförståelsestrategier kan istället 

ha med att göra på vilken nivå eleven ligger i ämnet. En elev som har svårigheter med 

engelska kommer att välja fler strategier än en elev som inte har några svårigheter. 

Men i slutändan väljer alla elever samma strategi vid svårigheter att förstå, och det är 

att söka upp svåra ord, oavsett om det är via en surfplatta eller en ordbok.  

 Vad betyder då detta för framtiden och för oss som blivande lärare? Det betyder 

att vi som lärare har möjligheten att välja hur vi vill undervisa våra elever i de 

läsförståelsestrategier som finns. Väljer vi att introducera surfplattan som medel till 

att översätta ord, så blir eleven van vid det, väljer vi som lärare att använda oss av en 

ordbok som medel att översätta ord så kommer eleverna att bli vana vid det.  
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 Något som vi även uppmärksammade vid elevintervjuerna var de olika 

undervisningsmetoderna eleverna ville ha för att lära sig på bästa sätt. Detta kan visa 

på hur mycket en lärare måste tänka på sina elever och bestämma över olika dilemman 

varje dag, för att eleverna ska lyfta och gynna olika typer av elever för varje lektion. 

Ibland får man undervisa framför tavlan för det gynnar vissa i klassen, ibland får 

eleverna använda sig av högläsning för det gynnar en annan del av klassen. Detta 

medför att lärare måste variera sina lektioner och inte undervisa på samma sätt för 

varje lektion för att det ska kunna gynna alla eleverna vid något tillfälle. 

5.4 Fortsatt forskning 

För att fördjupa sig i vår studie skulle man kunna utvidga antalet deltagare till 

studien för att kunna uppnå större rimlighet och trovärdighet i resultatet. Vi hade 

endast 8 deltagare, men med kanske 50 deltagare sammanlagt kunde man få ett 

annat resultat. Hur många skulle översätta svåra ord till svenska istället för till sitt 

L1? Om vi skulle ha valt en annan typ av text som var till för årskurs 6, skulle de 

elever som ansåg att texten var ”enkel” fortfarande tycka det? Det vi har fått fram via 

våra resultat nu är att de nyanlända och de svenskfödda eleverna väljer samma 

strategier vid läsförståelse. Men om vi bara skulle fokusera på de nyanlända eleverna 

och deras läsförståelsestrategier och vilket språk de väljer att översätta till så kan vi få 

fram fördjupad information som skulle kunna hjälpa lärare i framtiden om hur man 

skulle kunna lägga upp engelskundervisning för att kunna undervisa eleverna på 

bästa sätt. Om det är för elevens bästa att undervisa från svenska till engelska eller 

om det är lämpligast att undervisa från deras L1 till engelska, är något som skulle 

vara intressant att ta reda på. 
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Bilaga 1 Läsförståelse text 
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Bilaga 2 Läsförståelsefrågor 

 
Questions for Talented Violinist 

1) What instrument does Julia Sneetch play? 

2) When did she first start playing this instrument? 

3) Before she had an instrument to play, how did Julia make music? 

4) How do we know that Julia is talented? 

5) How do you think Julia feels about travelling the world? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

Elevintervjufrågor 

1) Hur länge har du bott i Sverige? 

2) Har du läst engelska tidigare i ditt hemland? 

3) Hur gick det att läsa texten? Var den svår eller enkel? 

a. Vad var det som var svårt? Vad var enkelt? 

4) Vad tänkte du på först när du såg texten? 

5) Medan du läste texten, förstod du allt på en gång? Vad gjorde du när du inte förstod 
vissa ord eller meningar? 

6) Finns det något du tänkte på efter att du hade läst texten? Vad? Varför? 

7) Hur gick det att svara på frågorna efter? Var det någon fråga som du upplevde som 
svår? Varför? Hur löste du det? 

8) Vad tycker du om ämnet engelska i skolan? 

9) Vad tycker du är svårt med engelska i skolan? Vad tycker du är enkelt? 

10)  Hur skulle du vilja att engelskundervisningen ska gå till? 
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Bilaga 4 Samtyckesbrev med tillhörande talong 

 

 

Hej 

Vi är två lärarkandidater som just nu skriver på en undersökning som har som syfte att 
jämföra läsförståelsestrategier inom engelskan mellan olika elever för att undersöka vilka 
strategier elever använder sig av när det kommer till att läsa en text och sedan besvara 
frågor. 

Du har fått detta brev då du är vårdnadshavare till _________________, och för att ditt 
barn finns med i vår urvalsgrupp för vår undersökning. 

Undersökningen kommer gå ut på att en elev får läsa en text, sedan besvara frågor om 
texten och bli intervjuad av oss. Vi kommer att videofilma hela händelseförloppet. 
Undersökningen kommer att genomföras under vecka 21. 

Eleverna kommer att förbli anonyma i vår rapport om undersökningen. Allt kommer att 
behandlas konfidentiellt och inga obehöriga kommer att få ta del av personlig information. 

Ditt barns deltagande är helt frivilligt och barnet kan när som helst under undersökningen 
avbryta sitt deltagande. Barnet kommer redan innan undersökningen få förfrågan om 
han/hon vill delta och få all nödvändig information, men även under själva 
undersökningen kommer barnet få information om vad som kommer hända. 

Vi skulle uppskatta om ni kunde fylla i och skriva under den bifogade talongen om ert 
barns deltagande gärna så fort som möjligt så att vi kan påbörja vår undersökning. Tack så 
mycket på förhand! 

Vi eventuella frågor är det bara att höra av sig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jannicke Eriksson 
Lärarkandidat 
xxx@student.mdh.se 
 
Maria Minerva Vargas Atole 
Lärarkandidat 
xxx@student.mdh.se 

 
Thorsten Schröter 
Handledare 
xxx@mdh.se 
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Ditt svar som vårdnadshavare 

 

 

Jag har tagit del av informationen kring denna undersökning och dess syfte samt metod. 

 

 Jag samtycker till att mitt barn_____________ får delta i denna undersökning. 

 

 Jag samtycker inte till att mitt barn_____________ får delta i denna 
undersökning. 

 

 

…………………………………………………… 

Namnteckning 

 

…………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

………………………………………………….. 

Ort och datum 
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Bilaga 5 Direct strategies in language learning (Oxford 
1990) 

I. Memory strategies 

A. Creating mental linkages 

1. Grouping 

2. Associating/elaborating 

3. Placing new words into a 
context 

B. Applying images and sounds 

1. Using imagery 

2. Semantic mapping 

3. Using keywords 

4. Representing sounds in 
memory 

C. Reviewing well 1. Structured viewing 

D. Employing action 

1. Using physical response 

2. Using mechanical 
techniques 

II. Cognitive strategies 

A. Practicing 

1. Repeating 
2. Formally practicing with 
sounds and writing system 

3. Recognizing and using 
formulas and patterns 

4. Recombining 

5. Practicing naturistically 

B. Reviewing and sending 
messages 

1. Getting the idea quickly 

2. Using resources for receiving 
and sending 

C. Analyzing and reasoning 

1. Reasoning deductively 

2. Analyzing expressions 

3. Analyzing contrastively 

4. Translating 
5. Transferring 

D. Creating structure for Input 
and output 

1. Taking notes 
2. Summarizing 

3. Highlighting 

III. Compensation strategies 

A. Guessing intelligently 
1. Using linquistic clues 

2. Using other clues 

B. Overcoming limitations 

1. Switching to the mother 
tongue 

2. Getting help 

3. Using mime or gesture 

4. Avoiding communication 
partially or totally 

5. Selecting the topic 

6. Adjusting or approximating 
the message 
7. Coining words 

8. Using a circulocution or 
synonym 
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 Bilaga 6 Indirect strategies in language learning 
(Oxford 1990) 

I. Metacognitive strategies 

A. Centering your learning 

1. Overviewing and linking with 
already known material 
2. Paying attention 

3. Delaying speech production 
to focus on listening 

B. Arranging and planning your 
learning 

1. Finding out about language 
learning 

2. Organizing 

3. Setting goals and objectives 
4. Identifying the purpose of a 
language task 

5. Planning for a language task 

6. Seeking practice 
opportunities 

C. Evaluating your learning 
1. Self-monitoring 

2. Self-evaluating 

II. Affective strategies 

A. Lowering your anxiety 

1. Using progressive relation, 
deep breathing or meditation 

2. Using music 

3. Using laughter 

B. Encouraging yourself 
1. Making positive statements 

2. Taking risks wisely 

3. Rewarding yourself 

C. Taking your emotional 
temperature 

1. Listening to your body 

2. Using a checklist 
3. Writing a language learning 
diary 

4. Discussing your feelings with 
someone else 

III. Social strategies 

A. Asking questions 

1. Asking for clarification or 
verification 

2. Asking for correction 

B. Cooperating with others 

1. Cooperating with peers 

2. Cooperating with proficient 
users of the new language 

C. Empathizing with others 

1. Developing cultural 
understanding 

2. Becoming aware of others’ 
thoughts and feelings 
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Bilaga 7 Resultat från läsförståelsefrågorna 

1) What instrument does Julia Sneetch play? 

Ne1 Shes instrument does are the violinist. 

Ne2 Julia play violin 

Ne3 Violinist 

Sfe1 The violin 

Sfe2 Julia play a violin 

Sfe3 violin 

Sfe4 She plays violin 

Sfe5 She´s playing violin! 

 

2) When did she first start playing this instrument? 

Ne1 She have playin the violinist when she was tree years old and she 
playing 

Ne2 She start playing this instrument at three years old. 

Ne3 She startade Playing the violin three years old. 

Sfe1 She started playing the violin when she was three. 

Sfe2 She was three years old 

Sfe3 When she buyed on n a musicshop 

Sfe4 When she was three years old 

Sfe5 When she was three years old. 

 

3) Before she had an instrument to play, how did Julia 
make music? 

Ne1 When she not playd the instrument, she has to playing tunes on bottles. 

Ne2 In her home town on Lyme-on-the-water in Devon. 

Ne3 She was play tunes on bottles and this filled with water for her. 

Sfe1 She played tunes on bottles filled with water, cups and also plates 

Sfe2 At just ten years old Julia won a scholarship to the Royal Academy of 
music in London 

Sfe3 She played of radiators, plates, bottles filled with wather 
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Sfe4 She played tune on some glasses and bottles. 

Sfe5 She played tune on bottles her parents filled whit water. 

 

4) How do we know that Julia is talented? 

Ne1 Because she have playing the instrument when she was three years old. 

Ne2 Her father Melvin said that she was always musical, even as a toddler. 

Ne3 Becousi this music Profile come from talianted. 

Sfe1 Because she was musical as a toddler 

Sfe2 jag tror att hon fick ett intrese av musik och de va de som gjorde ayy hon 
uptäkte vilken begävning hon hade. 

Sfe3 Because she starten when she was little and learnt fast + She was good 
at it 

Sfe4 She started playing when she was young and she was good at it. 

Sfe5 She won a scholarship to the royal academy of music in London. 

 

5) How do you think Julia feels about traveling the world? 

Ne1 I think she feel so good becuse she have a good talent. Shes talent can 
she shows in th world. 

Ne2 I think Julia feels good and she is so happy. 

Ne3 (Lämnat tomt) 

Sfe1 I think that she feels proud of herself because she managed to get so far. 

Sfe2  (Lämnat tomt) 

Sfe3 Very fun but also stressful. 

Sfe4 I think she likes to travel around the world. I mean, she wouldnt do it if 
she didnt like to travel. 

Sfe5 I think she likes it! Because it´s nice to be famous. 

 


