
Begreppsbildning vid läsning av

skönlitterära texter
En intervjustudie om mellanstadielärares erfarenheter kring begreppsbildning i 

ämnet svenska för klasser med förstaspråks- samt andraspråkselever.

Linn Frohm

Grundlärare, årskurs 4-6 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
Linn Frohm 

Handledare: Annbritt Palo 

Examinator: Ingemar Friberg  



Abstrakt 
Denna studie strävar efter att synliggöra hur lärare i årskurserna 4–6 beskriver sig arbeta med 
begreppsbildning före och under pågående arbete vid läsning av skönlitterära texter med elever som 
har både svenska som första- respektive andraspråk i det integrerade svenskklassrummet. 
Bakgrunden går igenom begreppsbildning och några varianter inom scaffolding. Datainsamling 
skedde genom tre kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i årskurserna 4–6. Data 
transkriberades och analyserades med hjälp av den tematiska metoden. Resultatet visar hur lärare 
arbetar med begreppsutveckling före läsning genom att ge elever förförståelse, under tiden de läser 
genom att arbeta med språkutvecklande arbetssätt och cirkelmodellen som är en variant av 
scaffolding. 

Nyckelord: Begreppsbildning, andraspråk, scaffolding, ZPD.  



Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till de lärare som medverkade i studien. Utan er skulle det aldrig ha blivit 
något resultat. Era erfarenheter och lärdomar har varit givande, inte bara för studien utan även för 
mitt kommande yrke som lärare. Vill även tacka mina kollegor Ingela, Helena och Elisabeth som 
tagit hand om klassen den tid jag varit borta och min rektor Malin som motiverat och gett mig 
möjlighet att slutföra studien. Tack Amanda, min trogna följeslagare genom samtliga kurser och 
arbeten, tusen tack för dina kloka råd och funderingar de gånger jag kört fast eller inte haft 
motivation att fortsätta. Tack till Annbritt för handledning och stöttning för att ge mig verktygen att 
slutföra detta arbete. Tack Anna och Clara i våran lilla studiegrupp där vi kämpat och slitit 
tillsammans på sluttimmarna innan inlämning. Slutligen vill jag ge ett stort tack till min familj och 
framförallt mina barn som haft tålamod och visat förståelse då jag ibland varit trött och stressad och 
ibland inte alls haft ork här hemma. 

Linn Frohm 
Juni 2019 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1. Inledning 
I min lärarutbildning har jag läst 30 högskolepoäng svenska. Kurserna har fokuserat på svenska som 
förstaspråk och bara en lite del av innehållet i de två svenskkurserna om vardera 15 högskolepoäng 
har haft fokus på svenska som andraspråk. I dagens svenska mångkulturella samhälle med ökad 
globalisering och fortsatta oroligheter är sannolikheten stor att man som klasslärare undervisar i 
grupper där det finns elever som har annat modersmål än svenska. Under utbildningstiden har jag 
arbetat samtidigt och haft förmånen att få arbeta med andraspråkselever, allt från elever som 
kommer första dagen till svensk skola och inte kan ett enda ord svenska till elever som redan gått 
sex år i svensk skola. Det har varit väldigt lärorikt och jag känner att jag uppmärksammat några av 
de svårigheter som finns för dessa elever i ordinarie undervisning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur klasslärare 4–6 beskriver sig arbeta med 
begreppsbildning före, under och efter läsning av skönlitterära texter med elever som har svenska 
som andraspråk i det integrerade svenskklassrummet. 
Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 
• Hur introducerar klasslärare begrepp i samband med skönlitterära texter? 
• När introducerar klasslärare begreppen? 
• När sker begreppsbildningen? 
• Med hjälp av vad introducerar klasslärare begrepp? 
• Varför förklarades ett visst begrepp? 

1.2 Avgränsning 
Det finns en hel del forskning vad gäller begreppsbildning, främst inom matematik och 
naturorienterande ämnen. Forskning som berör begreppsbildning inom ämnet svenska är mer 
begränsat, och forskning vad gäller begreppsbildning inom skönlitteratur förekommer nästan inte 
alls. För att göra studien så specifik som möjligt har den avgränsats mot begreppsbildning vid 
läsning av skönlitterära texter inom ämnet svenska, där klasslärare i årskurs 4–6 beskriver hur de 
arbetar i klasser där det finns både första- som andraspråkselever. Avgränsningen gjordes för att 
smalna ner undersökningsområdet för studien men även för att undersöka ett intressant och relativt 
outforskat område. 
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1.3 Centrala begrepp 
Under denna rubrik förtydligas de centrala begrepp som används i denna undersökning för att 
förhindra feltolkningar som kan orsakas av skillnader i definitioner. 

Begrepp - Det abstrakta innehållet i en språklig term till skillnad från termen själv, dels de objekt 
som termen betecknar eller är applicerad på. 

Begreppsutveckling - Den begreppsutvecklande processen från term till dess hela abstrakta innehåll. 

Begreppsbildning - Begreppets fullbordan, då eleven till fullo kan operera med, och applicera 
begreppet på ett abstrakt plan. 

Stöttning - Tillfällig 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 (Gibbons, 2006). 

Förstaspråkselev - En elev som har, i det här fallet, svenska som modersmål. 

Andraspråkselev - Elev som har annat modersmål än svenska. 
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2. Bakgrund 
I den här delen kommer en förklaring av begreppsbildning, språkutvecklande arbetssätt och 
sociokulturell lärandeteori samt styrdokument att beskrivas. Vidare beskrivs scaffolding och 
cirkelmodellen, forskning angående ordförråd och undervisning samt beskrivning av de två  
läsarterna efferensläsning samt estetisk läsning. 

2.1 Begreppsbildning 
Karl Henrik Eriksson skriver om barns förmåga att bilda begrepp i sin avhandling. För att en elev 
ska kunna bilda begrepp är färdigheter i att tala, lyssna, läsa, skriva och räkna betydelsefulla. 
Eriksson (1996) förespråkar en innehållsrelaterad begreppsträning och menar att den bör utgöra en 
viktig del av inlärningen av ämnesstoff. Inom ämnen som naturvetenskap och i de praktiskt-
estetiska för konstnärligt skapande ämnena ges elever rikliga tillfällen att hantera konkret material 
som är relevant för innehållet i själva ämnet och även ett hjälpmedel för begreppsbildning. Där blir 
det en naturlig del och det ses som en självklarhet att arbeta med begreppen. Enligt Eriksson (1996) 
är det en nödvändighet att kunna benämna ting och företeelser i omvärlden för att kunna bilda 
begrepp, därför är språkets roll betydande. Några av hans exempel är att matematiken har sitt 
fackspråk, sjökulturen sitt, rörmokeriet och sporten sitt. 

Pauline Gibbons (2013) fokuserar främst på hur man arbetar språkutvecklande med elever med 
svenska som andraspråk integrerat i det ordinarie klassrummet. Gibbons (2013) anser att man 
genom att ha andraspråkselever i det ordinarie klassrummet kan få en katalysator för ett 
språkutvecklande arbete som gynnar alla elever. I boken ”Stärk språket stärk lärandet” tar hon upp 
en del modeller i form av lektionsupplägg, för hur man kan arbeta både språk- och 
kunskapsutvecklande i olika ämnen på ett interagerade sätt. Språkundervisningen blir enligt 
Gibbons (2013) mer effektiv när eleverna får möta ett meningsfullt språk i dess naturliga 
sammanhang och menar vidare att man genom att interagera språk- och ämnesundervisningen 
främjar språkinlärningen. Genom detta interagerade arbetssätt får man en funktionell syn på språket 
där språket i sig ses som ett inlärningsverktyg, vilket gör att man inte skiljer på språk och innehåll. 
Språkutveckling, begreppsutveckling och kunskapsutveckling sammanlänkade processer som är 
beroende av varandra och man bör därför arbeta mot dessa på ett integrerat sätt (Gibbons, 2013). 
När barn lär sig språk lär de sig även att anpassa språket efter olika sammanhang. Läraren har en 
viktig roll när det gäller att ge elever språklig stimulans, både vad gäller planering av undervisning 
och att leda elever vidare i sin språkliga och begreppsliga utveckling. Detta bör främst ske genom 
stöttning, Gibbons (2013) förklarar begreppet stöttning som en tillfällig hjälp som leder till 
behärskning av nya färdigheter och till nya kunskaper. Stöttningen är en tillfällig hjälp som har till 
syfte att bygga vidare på elevens kunskapsgrund där målet är att eleven senare efter stöttningen ska 
kunna utföra samma uppgift utan hjälp. 
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2.2 Scaffolding och den proximala utvecklingszonen 
Vygotskij (1978) myntade begreppet The zone of proximal development, även kallad den närmsta 
utvecklingszonen eller proximala utvecklingszonen, förkortat till ZPD som handlar om barns 
mentala ålder jämfört med andra barn (Jacobsson, 2012; Säljö, 2012). Begreppet definieras som 
mellanrummet mellan barns utvecklingsnivå och deras potentiella utveckling genom 
problemlösning med hjälp av en vuxen eller andra barn som ligger på en högre nivå i sin mentala 
ålder. Enligt Smidt (2010) finns ingen högre gräns för hur djupt ett barn kan nå i sin utveckling om 
barnet får stöd, stimulans och utmaning på sin nivå. För att bygga upp kunskapen krävs ett 
samarbete barn emellan eller mellan barn och vuxna där de interagerar med varandra i olika 
aktiviteter. Då får varje deltagare förutsättningar till att utveckla nya kunskaper och kompetenser 
eftersom de får möjlighet att presentera, argumentera, omformulera, förklara eller tänka om. 
Jakobson (2012) menar att en elev kan få nya tankar och idéer om hur den ser på världen när eleven 
lyssnar på andra elever eller lärare. 

Inom den sociokulturella lärandeteorin handlar den proximala utvecklingszonen om att individen 
bör utsättas för kunskap hen inte helt behärskar men som ligger tillräckligt nära för att med lite 
hjälp kunna nå den (Säljö, 2012). I det läget är eleven särskilt känslig för undervisning och 
mottaglig för lärarens eller mer kompetenta barns vägledning, vilket gör att eleven utvecklas som 
bäst just då. Eleven behöver enligt Säljö (2012) till en början stödresurser i form av medierande 
redskap och förklaringar. Men tiden tillägnar sig barnet alltmer av den nya kunskapen och därför 
behövs det mindre stöd för att till slut klara uppgiften helt själv. Barnet har därmed tillägnat sig nya 
kunskaper och är redo för nästa steg. Detta sätt att stödja elevens utveckling, genom att till en 
början ge mycket stöd och i takt med elevens tilltagande av kunskaper övergås till att eleven klarar 
mer och mer själv, kallas scaffolding (Säljö, 2012). 

Språkutvecklande undervisning kan enligt Gibbons (2013) vara främjande för alla elever och inte 
enbart för andraspråkselever. Hon menar att språkutveckling utvecklas ur kommunitiva 
sammanhang där varierande språk används. Det kan sammanfattas i fyra kriterier som måste 
uppfyllas för att elever ska lyckas med sina studier: 
1. stöttning i alla ämnen på både det undervisande språket (i det här fallet svenska) och 

modersmålet, 
2. att modeller används i undervisningen på båda språk, 
3. att elever ska kunna känna sig delaktiga i skolans miljö och 
4. att lärare har höga förväntningar på eleverna (Gibbons, 2013). 

2.2.1 Cirkelmodellen 
Cirkelmodellen är en arbetsmodell bestående av fyra faser som skapats av Martin och Rothery 
(1986). Cirkelmodellen har sitt ursprung i genrepedagogiken vilken härstammar från Australien. 
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Den uppkom då man ville lära aboriginer att läsa och skriva på sitt andraspråk (Gibbons, 2013). De 
fyra faserna är: 
• Fas1: Bygga upp kunskap om ämnesområdet. -Här är målet är att ge elever så mycket 

bakgrundskunskap om ämnet så att de så småningom kan skriva om det. Fokus ligger främst på 
textens innehåll. Eleverna har långt kvar innan de kan skriva på egen hand och tonvikten ligger 
på att tala, lyssna, läsa, samla information och anteckna. 

• Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder. -Här är målet att elever ska bli bekanta 
med texttypens syfte, struktur och språkliga kännetecken. Fokus läggs på form och funktion. 

• Fas 3: Skriva en gemensam text. -Här skriver läraren och elever en gemensam text så att eleverna 
får se hur den byggs upp och att man måste ge akt både på språket och innehåll. 

• Fas 4: Skriva en individuell text. -Här skriver elever egna texter. 

Forskaren Hattie (2012) har genomfört en metundersökning med miljontals elever för att synliggöra 
vilka faktorer som påverkar elevernas lärande. Hattie (2012) menar att samarbete mellan elever är 
betydelsefullt för deras kognitiva utveckling och att elever med lärarens stödstrukturer i 
undervisningen har möjlighet att lära sig mer än vad de skulle ha kunnat på egen hand. 

2.3 Styrdokument 
Den 1 juli 2011 trädde en ny läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011, i fortsättningen kallad Lgr 11 (Skolverket, 2016), i kraft. Ett genomgående tema i Lgr 11 
(Skolverket, 2016) är språkbruk, som handlar om elevers förmåga att använda ord och begrepp för 
att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter samt ords och begrepps nyanser och värdeladdning. I 
kursplanen för svenska står det att språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 
och lära. Vidare står det att människan genom språk utvecklar sin identitet, uttrycker känslor och 
tankar och förstår hur andra känner och tänker. Lgr11 (Skolverket, 2016) betonar hur betydelsefullt 
det är att ha ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. Där står det även att elever ska möta och få 
kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisning ska också 
bidra till att elever utvecklar kunskap om olika former av sakprosa. Elever ska i mötet med olika 
typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ges förutsättningar att utveckla sitt språk, 
den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Vidare står det i Lgr11 (Skolverket, 2018) att 
elever ska känna till några skönlitterärt betydelsefulla barn och ungdomsboksförfattare och deras 
verk.  

2.4 Ordförrådet och undervisning 
Christina Wiklunds forskningssammanställning Ordförrådet och läsning (2015) visar på viktiga 
resultat som rör relationen mellan undervisning i ordförråd och elevers skolframgång. I svenska 
språket finns ungefär 125000 ord. En sexåring bör kunna 6000 ord för att tillgodogöra sig 
undervisningen i skolan enligt Wiklund (2015). Vid 7 år har barnet ett läsordsförråd på 300–500 ord 
och i början av gymnasiet ca 50 000 ord. För flerspråkiga barn sker språkutveckling på samma sätt 
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som hos barn med ett språk, men det tar längre tid eftersom flerspråkiga barn behöver lära sig fler 
ord och begrepp. Wiklund (2015) tar upp att flertalet barn ökar sitt ordförråd i de första årskurserna 
med ca 800 rotord om året. Rotord innebär ord där grundmorfemet skiljer sig åt. Elever med 
svenska som andraspråk har betydligt färre ord och behöver därför kompensation för att utveckla 
ordförrådet med hundratals ord varje år. Vinsten av tidiga insatser innebär en ökad läsförståelse hos 
allt fler elever enligt Wiklund (2015). Även äldre elever drar nytta av undervisning gällande 
ordförråd. Muntlig språklig träning såsom träning i vokabulär gynnar även äldre elever med 
specifika läsförståelseproblem. En studie med elever i åk 4 med specifika läsförståelseproblem visar 
att den språkliga träningen ledde till att eleverna fick bättre läsförståelse, vokabulär samt en ökad 
medvetenhet om språket enligt Wiklund (2015). I forskningssammanställningen tar Wiklund (2015) 
upp vilka ord som bör tas upp i undervisningen, enligt henne är det så många ord elever behöver 
lära sig, att undervisningen behöver fokusera på att ge eleverna strategier i hur de får fram ords 
betydelser. Wiklunds (2015) sammanställning beskriver att det går att plocka ut vilka ord barn ska 
lära sig i olika åldrar, men att någon plan för detta är emellertid ännu inte gjord. Hon menar att 
ordinlärning sker bäst i ett meningsfullt sammanhang och att det krävs ett antal möten med ord i 
olika sammanhang för att orden ska bli dekontextualiserade. I undervisning förordas enligt Wiklund 
(2015) både definitioner och att sätta ordet i meningsfulla sammanhang, repetitivt. Även mentalt 
engagemang hos eleverna spelar roll för att få djupare förståelse för ord och för att befästa dessa 
ord. Särskilt före 8–13 års ålder har barn lätt för att lära sig språk. Vidare tar Wiklund (2015) upp att 
både högläsning och fri läsning kan ge ett utökat ordförråd. Hon menar att elever med störst behov 
har dessvärre sämre förutsättningar att ta till sig och befästa nya ord, både via högläsning och fria 
läsningen. Detta innebär bland annat att formell undervisning behövs med fokus på ords betydelser. 

Följande beskrivs enligt Wiklund (2015), några orsaker till att undervisningen i ordförråd inte är 
tillräckligt vanlig i förhållande till de behov som finns. Tre möjliga orsaker lyfts fram. För det första 
har forskningens fokus lagts på avkodning och ord. Denna träning framställs som lättare att mäta 
effekten av i jämförelse med vokabulär och ordförståelse. För det andra är pedagoger medvetna om 
vikten av att förbättra muntliga färdigheter och ordförrådsutveckling, samtidigt som det finns en 
osäkerhet kring hur undervisningen ska gå till. För det tredje är det svårt att avgöra om det är den 
formella undervisningen eller inte som bidragit till ordinlärningen, med tanke på skiftande miljöer 
och metoder. Wiklund (2015) tar även upp frågan om hur pedagoger ska kunna veta om 
undervisningen ger ökade effekter. Där förordas att all undervisning kontinuerligt ska utvärderas 
och granskas, av den som genomför undervisningen. Djupkunskaper av ord hos yngre barn kan 
testat genom att de själva får förklara ordet eller använda det i en mening. Att läraren skapar egna 
test som testar effekten av undervisning gällande begrepp som tagits upp, förordas, framför 
standardiserade tester. Läraren är den som vet bäst vilka ord som eleverna har haft möjlighet att 
utveckla förståelse för i undervisning och kan utvärdera sin undervisning och elevernas utveckling 
av ordförråd via egenproducerade tester. Wiklund (2015) menar att alla yngre barn gynnas av 
träning i ordförråd. Instruktioner och förklaringar gällande ord lyfts fram som ett sätt till förbättrad 
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förståelse. Wiklund (2015) menar att ordförrådsutveckling är något som bör fokuseras på eftersom 
det har en stor inverkan på framgång i skolan generellt. 

2.5 Läsarter - efferensläsning och estetisk läsning 
Louise Rosenblatt (2002) skriver inom litteraturvetenskapen om den litterära upplevelsen. 
Rosenblatt (2002) menar att språket utvecklas socialt, men att det alltid skapas av individer med 
sina särskilda historier. Den som börjar läsa bygger på tidigare språk- och livserfarenheter när hen 
försöker dra fram en mening ur de tryckta orden rekonstruerar läsaren därmed tidigare erfarenheter 
för att nå ny förståelse. Rosenblatt (2002) beskriver skillnaden mellan att läsa ett litterärt verk och 
att läsa i ett praktiskt syfte. När vi läser i ett praktiskt syfte är uppmärksamheten främst inriktad på 
att välja ut och analytiskt abstrahera den information eller de idéer eller handlingsdirektiv som 
kommer att återstå efter att läsningen är avklarad. Hon kallar den läsningen för efferent, efter 
latinska effero, ”föra bort”. Hon förklarar det som att en sammanfattning eller en omskrivning av en  
text kan vara lika användbar som originalet, eller att någon annan kan läsa tidningen eller ett 
vetenskapligt verk för oss och sedan göra en acceptabel sammanfattning. Däremot menar 
Rosenblatt (2002) att ingen kan läsa en dikt i vårt ställe eftersom läsaren måste ha upplevelsen och 
”genomleva” det som skapas under läsningen. Därmed kallar hon den typen av läsning estetisk, 
eftersom ett estetiskt syfte kräver att läsaren riktar uppmärksamheten mer mot affektiva aspekter. 
Det är en blandning av förnimmelser, känslor, föreställningar och idéer som bygger upplevelsen 
som utgör berättelsen eller dikten eller skådespelet. 
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3. Metod 
Detta avsnitt ger en förklaring av kvalitativ respektive kvantitativ forskningsmetod. Först beskrivs 
en intervjus olika struktureringsgrad, urvalet i denna studie samt etiska överväganden som tagits i 
beaktning. Därefter redovisas bearbetning, tolkning och analys. 

3.1 Informationshämtande metoder 
Det finns två sorters vetenskapliga undersökningar, kvalitativa och kvantitativa. Kvantitativ 
forskning handlar om undersökningar där fokus ligger på data som är mät- och räkningsbara, där 
data som insamlats kan representeras i siffror. Målet med kvantitativ forskning är oftast att förklara 
eller förutspå händelseförlopp. Kvalitativ forskning handlar istället om hur något är eller vad/vilka 
egenskaper något har. Inom humanvetenskapen används ofta kvalitativa undersökningar till att 
studera människors uppfattningar och upplevelser om omvärlden, och att nå förståelse för 
upplevelser och uppfattningar. Vid kvalitativ forskning är tolkning ett grundläggande drag, för att 
söka förståelse, detta är något som skiljer kvalitativ och kvantitativ forskning åt (Backman, 
Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Några insamlingsmetoder för kvalitativa metoder är till 
exempel intervjuer, fallstudie, fokusgrupp, observationer och skrivna berättelser, dokument och 
texter. Denna studie bygger på en kvalitativ metod eftersom studien handlar om att synliggöra hur 
klasslärare i årskurserna 4–6 beskriver att de arbetar med begreppsbildning före och under pågående 
arbete vid läsning av skönlitterära texter med elever som har svenska som andraspråk i åk 4–6 i det 
integrerade svenskklassrummet. 

3.2 Intervju 
Den insamlingsmetod som använts i denna studie är kvalitativa intervjuer. Syftet med intervjuer är 
att genom frågor nå kunskap om undersökningspersonens värld. För att få ett bra intervjuresultat 
ska syftet med intervjun och problemområde vara förklarat innan intervjun börjar (Olsson & 
Sörensen, 2011). En intervju är en dialog mellan två eller flera personer, för att få fram så bra 
information som möjligt behövs ett samarbetsvilligt klimat där den/de intervjuade ska känna sig 
viktiga och få tala till punkt. Det den intervjuade säger  måste vara pålitligt och inte påverkat av 
oväsentliga faktorer. Dessutom måste den information som fås via intervjun ha giltighet, vilket 
betyder att den intervjuade svarar på intervjuarens frågor (Olsson & Sörensen, 2011). 

Målet med intervjuer är att få en så exakt bild som möjligt av vad den intervjuade vill förmedla. Det 
kan förekomma felkällor i intervjuer eftersom det kan vara svårt att tolka vad intervjupersonen 
svarar på. Frågor där mottagaren måste läsa mellan raderna eller som har underförstådda 
antaganden om intervjupersonens kunskaper, inställning och beteende kan ge svar som är 
annorlunda än de förväntade. För att intervjun ska vara trovärdig är det viktigt att den som 
intervjuar inte överför sina åsikter eller tankar till personen som blir intervjuad. Den som intervjuar 
ska undvika att påverka den som blir intervjuad, påverkan kan vara både positiv och negativ genom 
intervjuarens personlighet, attityd, intresse eller organisation, exempelvis association med stora 
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företag. Med påverkan kan svaren som ges justeras i ett försök att ge de svar som intervjuaren 
söker, vilket leder till att resultatet kan bli mindre trovärdigt (Karlsson, Osvalder & Rose, 2015). 

Intervjuer kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: ostrukturerade, strukturerade och 
halvstrukturerade. En ostrukturerad intervju har en idé om vilka områden som kan vara tänkbara för 
att få information, där finns inga styrda svar utan alla svar är öppna. Fördelen med ostrukturerad 
intervju som metod är att den är flexibel, intervjuaren kan få information om vad en eller flera 
personer tycker och tänker om saker och ting och kan ställa följdfrågor vid behov för att få fler 
förklaringar. Detta gör att risken för feltolkning kan minskas. Strukturerade intervjuer lämpar sig 
bra att utföras vid telefon eftersom det är lättare att nå personer som inte bor på samma ort eller i 
samma land. Även om intervjuerna har en strukturerad karaktär säger det inget emot att intervjun 
övergår till halvstrukturerad beroende på vad eller hur respondenten svarar (Karlsson et al., 2015). 
Halvstrukturerad intervju även kallad semistrukturerad intervju är ett mellanting av strukturerad och 
ostrukturerad intervju. En struktur har tagits fram innan intervjun, till exempel vilka områden och 
frågor som kommer att ställas men den som intervjuar kan fritt välja ordningen och ställa 
följdfrågor till respondenten. De frågor som ställs i en halvstrukturerad intervju har delvis fasta 
svarsalternativ men oftast består intervjun av öppna frågor eftersom intervjuaren är intresserad av 
att få en djupare förståelse (Karlsson et al., 2015). 

Valet av metod blev kvalitativa intervjuer då studien strävar efter att inhämta lärares erfarenheter av 
att arbeta med begreppsbildning vid läsning av skönlitterära texter i svenskklassrummet där läraren 
har både förstaspråkselever samt andraspråkselever. Den halvstrukturerade intervjuformen valdes  
för att kunna ge respondenterna frihet att tala om frågorna samtidigt som fokus på det som 
efterfrågades bibehölls. Andra metoder som fokusgrupp eller enkäter kunde ha resulterat i ett annat 
resultat, men i fokusgrupper kan dominanta deltagare ta över konversationen så att alla deltagare 
inte får komma till tals och med enkäter finns en risk att frågor misstolkas (Karlsson et al., 2015). 
Tre intervjuer har skett i ett personligt möte på respondenternas arbetsplats. Intervjuernas plats 
valdes av respondenterna, för att underlätta medverkan i studien och få dem att känna sig trygga. 
Innan intervjun framställdes frågor (se Bilaga) som berör ämnet i denna studie. Intervjuerna 
genomfördes sedan efter att tid och dag bestämts av båda parterna. Frågorna hade en viss 
ordningsföljd men möjlighet att ställa följdfrågor samt låta respondenterna tala till punkt gavs då 
intervjuerna genomfördes halvstrukturerat. Samtalen spelades in med hjälp att en ljudfil och 
längden uppskattas till ungefär 45 minuter för respektive intervju. 

3.3 Urval 
Respondenter tillfrågades genom mejlutskick och genom personlig kontakt. I mejlet framgick vad 
syftet med studien var samt att de som söktes för deltagande i studien var lärare som undervisade i 
svenskämnet i årskurserna 4–6 som hade andraspråkselever integrerade i klasserna. Respondenterna 
fick vidare information om studien, att det är helt frivilligt att delta och att alla som deltar 
uppskattas. De informerades om att det som sägs i intervjun spelas in men att inspelningen tas bort 
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permanent efter att innehållet transkriberats och analyserats och att ljudfilen inte kommer att spridas 
vidare. Lärarna blev informerade om att deras namn inte kommer att visas i studien och tilldelades 
därför fingerade namn. De tre lärarna arbetar alla i samma kommun i norra Sverige, under samma 
huvudman men har olika erfarenheter och utbildningar. Gemensamt för dem är att de har en 
grundskollärarexamen för årskurserna 1–7. Samtliga lärare har vidareutbildat sig inom ämnet 
svenska genom Skolverkets Läslyft på sina arbetsplatser där de tagit del av olika språkutvecklande 
arbetssätt. Nedan följer en kort presentation av lärarna: 

- Anna, har arbetat 19 år som lärare. Har nyligen utbildat sig inom svenska som andraspråk på 
30hp.  

- Britta, har arbetat 15 år som lärare. Har 10 års erfarenhet av att arbeta i en annan kommun där 
eleverna övervägande var tvåspråkiga. 

- Cecilia, har arbetat 8 år som lärare. Läste svenska som andraspråk i pedagogikdelen på 
lärarutbildningen. 

3.4 Bearbetning, tolkning och analys 
Transkription innebär ett urval och bearbetning av det talade ordet. Det som skrivs ner är inte alltid 
hela samtalet utan delar som valts ut för att representera det som har sagts (Olsson & Sörensen, 
2011). Det är viktigt att transkriberingen sker av forskaren själv eftersom processen ger en unik 
chans till att lära känna aktuell data, men detta beror också på storleken av urvalet. Efter att 
transkription genomförts är det viktigt att grundligt gå igenom det skrivna i förhållande till det som 
sagts i intervjun (Dalen, 2008). Intervjuerna spelades in som ljudfil, och efter genomförd intervju 
lyssnades ljudfilen igenom samtidigt som samtalet skrevs ner. Ljudfilen lyssnades sedan igenom 
ytterligare en gång för att se över att det mest relevanta för studien kommit med. Efter 
transkriberingen valdes tematisering som metod för att analysera och presentera data. 
Presentationsformen utgår ifrån en intervjuguide, i detta fall studiens frågeställningar och 
intervjufrågor. Relevanta teman valdes ut för att lyfta fram de aktuella frågeställningarna. När 
intervjuerna skrivits ut kunde data från intervjuerna läggas in i olika teman och på så sätt hittas 
kärnan i de olika teman som framkom. Detta var en viktig del för att identifiera områden som 
många har uttalat sig om, antalet uttalanden framhöll vad de viktigaste temana var och var tonvikten 
borde läggas i analysen (Dalen, 2008). Under temaindelningens gång kan två åtskilda teman slås 
ihop till ett eller nya teman upptäckas det är därför viktigt att inte låsa sig fast vid bestämda 
kategorier. Ingen kategori är förutbestämd under analysprocessen utan kategorierna är öppna för att 
upptäcka nya områden i materialen som kan vara viktiga (Dalen, 2008). 

Efter transkription skrevs intervjuerna ut, och alla svar samlades med tillhörande fråga på ett separat 
papper. Detta för att se om samma fråga ställts på ett annat sätt än i andra intervjuer. Totalt ställdes 
åtta frågor (se bilaga) med tillhörande följdfrågor inom intervjuerna. En del frågor parades ihop då 
de rör varandra eller går in i varandra. De relevanta frågorna för studien bildade tre olika teman: 
Frågorna där lärarna definierade begreppsutveckling, vilken betydelse det har i deras undervisning 

!10



samt hur de ser på att arbeta begreppsutvecklande bildade temat Definition av begreppsutveckling 
och dess betydelse i undervisningen. Frågorna där respondenterna beskrev hur de arbetar med 
begreppsutveckling, före- under och efter läsning av skönlitterära texter, vilket material de brukar 
använda sig av samt hur de vet vilka begrepp de ska välja ut att förklara bildade temat Arbeta 
begreppsutvecklande eftersom de gick in i varandra. Sista frågan där lärarna beskrev likheter/
skillnader i begreppsutvecklande arbetssätt fick bilda ett eget tema Likheter/skillnader eftersom den 
frågan skilde sig från de övriga. Den tematiska metoden tillämpades vid val av citat eftersom denna 
infallsvinkel gjorde att utifrån de huvudområden som fanns, valdes citat ut som belyser det aktuella 
temat (Dalen, 2008). En tematisk analys som fokuserar på innehåll identifieras just av gemensamma 
teman, dessa kan vara små eller stora och kan handla om generella erfarenheter eller relationer med 
andra (Jepson Wigg, 2015). Utifrån de teman som urskiljdes i det empiriska materialet valdes citat 
ut för att bäst representera lärarnas svar från intervjuerna, i relation till temat i fråga. 
  

3.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2002) etiska överväganden applicerats i studien, eftersom dessa är viktiga vid 
bemötandet av respondenter. De etiska övervägande är framtagna för forskning och  ska 
implementeras i alla forskningsstudier som bedrivs. Forskningskravet finns eftersom forskning är 
viktig både för samhället och individen. Det är ett krav från samhället och dess medlemmar att 
forskning bedrivs. Därefter finns individskyddskravet som är uppdelat i fyra allmänna huvudkrav: 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskningsdeltagare ska ges information om vad deras medverkan i studien innebär samt vilka 
villkor som gäller för deltagandet (ibid).  Forskaren ska därför informera berörda deltagare om att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen utan 
motivering. Deltagare ska även informeras om studiens syfte och genomförande samt att insamlad 
data inte kommer att användas för något annat syfte än det som angivits. Samtyckeskravet innebär 
att forskningsdeltagarna på informerad grund ska ge samtycke till sin medverkan. Om deltagandet 
är aktivt, till exempel vid intervjuer, ska samtycke alltid inhämtas. Samtyckeskravet reglerar även 
deltagarens rätt att när som helst ges tillåtelse att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet 
säkerställer deltagarnas rätt till anonymitet. Detta innebär bland annat att deltagarna ska känna ett 
förtroende för att uppgifter om dem som ingår i undersökningen behandlas så att de inte når någon 
utomstående. Uppgifter om deltagare ska därmed hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det 
insamlade materialet och även följa dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Nyttjandekravet 
innebär att den information om individer som insamlats inte får användas för andra syften än 
studiens huvudsakliga avsikt. 

Sammanfattningsvis träder forskningsetiska aspekter alltid i kraft oavsett vad för slags vetenskapligt 
arbete som utförs. Det finns ingen skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning när det 
kommer till dessa aspekter (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Resultatpresentation och analys 
I avsnittet som följer presenteras och analyseras resultatet av denna studie. Studiens resultat delades 
in i tre teman (se 3.4) utifrån intervjufrågorna (se Bilaga). Dessa teman är Definition av 
begreppsutveckling och dess betydelse i undervisningen, Arbeta begreppsutvecklande och Likheter 
och skillnader i begreppsutvecklande arbetssätt. 

4.1 Definition av begreppsutveckling och dess betydelse i undervisningen 
Anna definierar begreppsutveckling vid att man börjar med att lära sig begrepp, länkar ihop dem 
med varandra, kan sortera dem för att sedan kunna använda dem. Cecilias definition var ganska lik 
Annas, då Cecilia menade att man först måste kunna förstå ett begrepp i sig. När eleven lärt sig 
begreppets innebörd lär den sig synonymer/liknelser för begreppet, och lär sig sedan att använda 
begreppet i ett sammanhang. Britta definierar begreppsutveckling med att elever behöver begrepp i 
språket för att kunna utveckla muntliga och skriftliga förmågor. För att få ett bra flöde samt att 
utvecklingen tills att eleverna kommer i mål med det krävs mycket arbete. Hon menar att 
begreppsutveckling är resan till att få ett bra språk: 

Begrepp är elevers grund att stå på när det gäller svenska. Det är som om vi bygger på mer och mer 
allteftersom eleverna lär sig. Orden är en stor del, eftersom man behöver kunna uttrycka sig både 
muntligt och i text så att det inte blir för entonigt. Jag älskar när svenskan blir målande, att man 
förklarar med målande ord så att det inte blir så sterilt. Begreppen är viktiga för att man med känsla 
kan uttrycka sig. (Britta) 

Som resultatet visar använder sig respondenterna av liknande definition för begreppsutveckling. 
Anna och Cecilia arbetar mycket med ord och begrepp innan läsning för att ge eleverna 
förförståelse. Britta anser också att begreppen är viktiga för att få ett bra språk både muntligt och 
skriftligt.  Alla tre lärare anser att begreppsbildning är nyckeln till ett bra språk. Precis som Eriksson 
förespråkar att begreppsträning bör utgöra en viktig del i undervisningen och tar upp hur betydande 
språkets roll är och betydelsen över att kunna benämna ting och företeelser i omvärlden för att 
kunna bilda begrepp (avsnitt 2.1). Även om alla tre lärare definierar begreppsbildning på olika sätt 
arbetar de väldigt liknande med just begreppsbildning utifrån det som sagts i intervjuerna. 

Samtliga tre lärare framhåller att begreppsutveckling har stor betydelse i deras undervisning både 
för elever med svenska som andraspråk samt elever med svenska som förstaspråk. Anna och Cecilia 
poängterar att begreppsutvecklingen har stor betydelse för elevernas läsförståelse. Bägge lärarna  
framhåller hur viktigt det är att eleverna kan använda begrepp på ett korrekt sätt. Britta menar att 
man måste kunna använda synonymer för att få ett bra flöde i en text. Cecilia ser det som varje 
lärares skyldighet att arbeta med begreppsutveckling: 

Jag tycker att man MÅSTE arbeta med begreppsutveckling. Gör man inte det ger man inte eleverna 
det de har rätt till. (Cecilia) 
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Som Cecilia säger finns det skrivningar i kursplanen för svenska som handlar om 
begreppsbildning, i bland annat svenskämnets syftesformuleringar, och i listorna över centralt 
stoff indikatorn vad lärare bör låta eleverna arbeta med i undervisningen (se avsnitt 2.3). Utifrån 

de tre lärarnas intervjuer visar  det sig att samtliga arbetar med begreppsbildning och de ser det 
som en viktig del i undervisningen. En rimlig förklaring till deras lika definition av 
begreppsbildning och lika arbetssätt kan vara att samtliga lärare har vidareutbildat sig i ämnet 

svenska genom Skolverkets Läslyft på sina arbetsplatser där de tagit del av olika 
språkutvecklande arbetssätt.  

4.2 Arbeta begreppsutvecklande 
På frågan om hur de intervjuade lärarna arbetar med begreppsutveckling fick de beskriva olika sätt 
att arbeta begreppsutvecklande vid läsning av skönlitterära texter i ämnet svenska i elevgrupper 
med både elever med svenska som förstaspråk och andraspråk. Studiens syfte handlar om 
skönlitterära texter och begreppsbildning (avsnitt 1.2) och därför är fokus just på de skönlitterära 
texterna, men lärarna arbetar också med begreppsbildning i andra moment i svenskundervisningen 
vilket kommer fram under intervjuerna med lärarna. De fick beskriva hur de arbetar före läsning av 
skönlitterära texter, under tiden de läser och efter läsningen. De fick även beskriva vilket material 
de använder samt hur de vet vilka begrepp som de behöver ta upp med eleverna.  

4.2.1 Före läsningen 
Att använda texter och böcker som eleverna är intresserade av ökar motivationen för 
begreppsutveckling är något som Anna och Britta är eniga om. De anser att läslusten ökar och att 
eleverna har lättare att ta till sig texter som eleverna själva varit med och valt. Anna tycker att det är 
bra att arbeta med bilder där eleverna får prata om vad de föreställer. För att sedan sätta begrepp på 
bilderna och prata om dem. Britta beskriver vikten av rätt bokval: 

Jag tycker att det är viktigt att man hittar böcker som eleverna är intresserade av, det måste vara 
lockande att läsa, det ska inte vara jobbigt. (Britta) 

Samtliga lärare är överens om vikten av att själva ha läst igenom texter de tänkt använda sig av i 
undervisningen. Lärarna menar att de redan där kan fundera på eventuella ord och begrepp som 
behöver förklaras. De begrepp som förklaras är bärande för texten, begrepp som lärarna tror är nya 
för eleverna och begrepp som lärarna tror kan vara svåra att förstå. Samtliga lärare nämner att de 
märker att de kan påverka elevernas intresse genom att själva visa intresse över en bok eller text. 
Britta beskriver att hon själv behöver bearbeta sina tankar och funderingar innan hon undervisar i 
klassen, för att ha en bra tanke och veta vart hon vill leda undervisningen. De tre lärarna beskriver 
att de ofta arbetar med cirkelmodellen, både då de läser och skriver texter. Det är ett arbetssätt där 
läraren säger att de initialt leder och modellerar i gemensamma övningar för att därefter gradvis låta 
eleverna arbeta mer och mer själva. Cirkelmodellen beskrivs i avsnittet Bakgrund (avsnitt 2.2).  
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Cecilia och Anna brukar skriva upp svåra ord och begrepp på tavlan och förklarar orden redan innan 
de börjar läsa en text. Anna berättar hur hon gör: 

Jag jobbar mycket med bilder och ord, använder begrepp för att ge eleverna förförståelse innan vi 
börjar läsa. Vi parar ihop begrepp med ord och pratar mycket om dem. (Anna) 

Anna har lång erfarenhet av att arbeta med andraspråkselever både i vanliga klasser men även från 
förberedelseklass och berättar att hon på båda ställena arbetat mycket med bilder för att hjälpa 
eleverna att träna ord och begrepp. Att arbeta med bilder är också en variant av genrepedagogik som 
Gibbons (2013) beskriver som ett språkutvecklande arbetssätt, där eleverna kan träna att beskriva 
bilder. Anna berättar hur hon använder sig av bilderböcker där elever får se bilder samtidigt som de 
läser texten. Eleverna och Anna pratar om vad de ser på bilden och eleverna får träna på att sätta ord 
på det som bilden visar. Genom denna arbetsmetod får eleverna träna på att använda sina egna ord, 
formulera sig i tal och träna på att beskriva en bild. Varken Britta eller Cecilia nämner något om att 
de använder sig av bilder vilket inte betyder att de inte använder sig av bilder som stöd i 
undervisningen, bara att de inte anger detta. (Se avsnitt… i bakgrunden, bildstöd) 

4.2.2 Under läsningen 
Samtliga intervjuade lärare berättar hur de stannar upp under läsningen för att förklara svåra ord och 
begrepp. Anna och Cecilia beskriver en strategi där de stannar upp, låter eleverna smaka på ordet, 
säga ordet och läsa hela meningen för att se om de förstår ordet i ett sammanhang. Anna låter dem 
dessutom fundera på om ordet påminner om något annat liknande ord som de kan sedan tidigare 
eller ger eleverna möjlighet att gissa vad ordet betyder. Britta ger ett utförligare exempel på hennes 
erfarenheter: 

Exempelvis så läste jag Mio min Mio för en årskurs 4 en gång där jag hade många 
andraspråkselever, och där var det många ord och begrepp som var svåra. Hästen beskrevs med att 
den hade ”gyllene man”, ingen visste vad varken gyllene eller man var. ”Den galopperade fram med 
sina mörka hovar” ingen visste vad hovar eller galopperande var. Så vi fick prata väldigt mycket om 
vad vi läste, sedan såg vi filmen för att se hur det såg ut när Astrid Lindgren beskrev vissa saker. Ju 
mer vi pratade om det så kom det fram desto mer att de inte förstod. (Britta) 

Samtliga lärare berättar att de ibland låter elever markera i texten medan de läser, vilket ger lärarna 
en möjlighet att förklara de svåra orden i efterhand. Anna och Britta säger att det ibland kan vara en 
fördel att göra så, beroende av vilken text de läser, eftersom det blir mer flyt i läsningen än om de 
stannar upp. Rosenblatt (2002) beskriver det som efferent och estetisk läsning, där den estetiska 
läsningen ska vara en upplevelse därför ses det som en fördel att inte avbryta läsningen mitt i, utan  
begrepp förklaras före eller efter läsningen för att få ett bra flyt i det lästa (avsnitt 2.5)  Cecilia 
tycker att det är viktigt att alla elever vågar fråga. De tre lärarna är överens om vikten av att ha ett 
tillåtande klimat i klassrummet där det accepteras att fråga eller att våga berätta om eleven inte 
förstår utan att någon tycker att det är konstigt. Anna, Cecilia och Britta menar att det är en naturlig 
del i undervisningen, eftersom eleverna är vana vid att arbeta begreppsutvecklande genom samtal 
om texterna de arbetar med.  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4.2.3 Efter läsningen 
Cecilia och Britta beskriver hur de ofta arbetar utifrån cirkelmodellen, som dess helhet eller med 
delar av den. Cecilia tycker att det är viktigt att eleverna får bekanta sig med ord tillsammans med 
andra elever på olika sätt först, innan de i slutändan ska använda sig av orden individuellt.  Britta 
förklarar att hon brukar se på vilka typiska begrepp det finns med i exempelvis science fiction, 
fantasy, mysterier och så vidare. Hon gör det för att uppmärksamma eleverna att i ett visst begrepp 
ofta dyker upp i en viss genre vilket kan bidra till en bättre begreppsförståelse och underlätta för 
eleven när den ska skriva en text inom en viss genre. Cecilia beskriver hur hon låter eleverna arbeta 
med begrepp efter att de läst och samtalat om texten tillsammans: 

Ibland låter jag eleverna arbeta med begreppen efter att vi har läst en text och samtalat om den, de 
kan exempelvis vara att fylla i lucktexter, då ser jag ganska tydligt om de har förstått innebörden av 
begreppen. (Cecilia) 

Samtliga lärare beskriver att de brukar arbeta med läsförståelse och avsluta arbetsområdet med att 
låta eleverna svara på frågor till texten för att se om eleverna har förstått det som de har läst. Anna 
låter eleverna sortera begrepp och para ihop dem med varandra. Hon låter även eleverna arbeta med 
synonymer och motsatsord. Anna berättar att hon brukar låta elever skriva texter själva där hon 
sedan ser vilka ord och begrepp eleven kan använda sig av i slutet av ett arbetsområde. Intervjuerna 
visar att de tre intervjuade lärarna arbetar aktivt med begreppsbildning före, under och efter läsning 
av skönlitterära texter. De följer upp och utvärderar undervisningen för att få syn på elevernas 
begreppsutveckling precis liksom Wiklund (2015) förordar att undervisningen kontinuerligt ska 
följas upp och utvärderas (avsnitt 2.6). Det finns en god medvetenhet om att begreppsbildning är 
viktigt för elevens fortsatta utveckling i det svenska språket. Liksom Wiklund 

4.2.4 Material 
Som tidigare nämnts var samtliga lärare eniga om att de ofta arbetar utifrån cirkelmodellen, även 
när de arbetar med skönlitterära texter. Britta berättar att hon ofta använder sig av ZickZack 
böckerna från Sanomautbildning då hon jobbar med läsförståelse eftersom hon föredrar att hitta 
färdigt material där de plockat ut ord och begrepp som kan arbetas med före läsningen. Det färdiga 
materialet, ZickZack, innehåller även arbetsuppgifter som handlar om att göra jämförelser, skriva 
synonymer eller motsatser. Anna och Cecilia arbetar med olika lässtrategier där eleverna 
exempelvis gör ordlistor till texter och tar ut ord och arbetar med på olika sätt för att träna 
läsförståelse. Anna arbetar utifrån ett läsförståelse material som heter stjärnläsare från En läsande 
klass. Där får eleverna träna på olika strategier för att lättare lära sig att förstå ord och begrepp som 
är nya för eleven. 

4.2.5 Begrepp som förklaras 
Vid frågan om vilka begrepp som behöver tas upp med eleverna var alla lärare överens om att de 
själva plockar ut begrepp som de tror kommer att bli svåra för eleverna att förstå. Det kan vara 
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svårare ord eller begrepp som läraren vet att de inte arbetat med förut i undervisningen. Anna och 
Britta menar att de begrepp som väljs ut är bärande för texten och hon tar upp dessa begrepp för att 
ge eleverna förförståelse för att eleverna sedan ska förstå innehållet i texten bättre. Cecilia väljer ut 
begrepp som hon tror att eleverna kommer att tycka är svåra att förstå. Britta menar att begreppen 
kan skilja sig åt beroende på vilken nivå eleverna är på och att hon brukar tänka att eleverna ska 
kunna sammanfatta texten med hjälp av de viktigaste begreppen. Även Anna tog upp att hon brukar 
fundera på vilka begrepp som eleverna behöver kunna för att sammanfatta en text då hon väljer ut 
begrepp att förklara. 

När man jobbar med förförståelse så gäller det att få begreppen förklarade för sig innan, då blir det 
lättare att förstå texten man sedan läser. (Anna) 

Även om lärarna väljer ut ord och begrepp som de anser vara svåra, säger de att det inte finns någon  
garanti för att lärare väljer ut samma ord och inte heller väljer ord som eleverna tycker är svåra, 
eftersom eleverna inte varit med i processen då orden valts ut. Om eleverna fick vara med och 
plocka ut svåra ord och begrepp från början skulle det säkert bli ett annorlunda resultat. Resultatet 
skulle även se olika ut för varje elev eftersom de har kommit olika långt i sin språkutveckling. En 
elev skulle välja ut några få ord samtidigt som en annan elev skulle välja ut många ord. Eftersom 
alla elever är på olika nivåer är det svårt att hitta en balans som passar alla. Därför kan det vara bra 
att läraren till en början väljer ut begrepp som de tror är svåra och sedan fyller på med nya begrepp 
som eleverna själva bidragit med. 

4.3 Likheter och skillnader i begreppsutvecklande arbetssätt 
På frågan om lärarna ser några likheter eller skillnader i det begreppsutvecklande arbetssättet 
mellan grupper där det finns elever med svenska som andraspråk och grupper med endast 
förstaspråkselever, svarar Anna, Britta och Cecilia att de arbetar grundligare med att förklara ord 
och begrepp då de har andraspråkselever i klasserna. Britta och Cecilia berättar att när de bara har 
elever med svenska som förstaspråk så tar de inte upp lika många ord som om de har 
andraspråkselever i klassen. Cecilia säger att då hon har andraspråkselever i klassen får hon förklara 
fler ord exempelvis sådana som hör till svenska traditioner och liknande. Britta menar att när det 
gäller att förklara ord och begrepp grundligt för andraspråkseleverna, beror det mycket på att hon 
förväntar sig eller tror att förstaspråkseleverna kan begreppen. Men Britta menar att många av de 
svenska barnen inte heller förstår alla ord och begrepp och därför borde man arbeta lika grundligt 
oavsett vilka elever som är i klassrummet. Hon reflekterar över frågan och säger sedan att det är 
synd att man inte arbetar likadant oavsett elever. Gibbons (2013) menar att alla elever gynnas 
genom att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt (avsnitt 2.1). Anna tycker att det inte borde 
finnas någon skillnad i arbetssättet eftersom hon är övertygad om att alla elever behöver arbeta 
medvetet med begrepp och hon säger att hon är helt övertygad om att det gynnar alla elever i 
klassen att arbeta mer med begreppsutveckling. 
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Jag tänker att det inte borde finnas någon större skillnad i arbetssättet, eftersom jag verkligen tror att 
alla elever behöver jobba medvetet med begrepp. Men med andraspråkselever kanske man fokuserar 
ännu mer på det men jag är övertygad om att det gynnar alla elever att jobba mer med 
begreppsutveckling. (Anna) 

Anna, Britta och Cecilia säger sig således arbeta på ett begreppsutvecklande arbetssätt. Alla tre 
anser att detta arbetssätt gynnar både första- och andraspråkselever och att de borde arbeta ännu mer 
med begreppsutveckling.  Så som Britta säger i intervjun finns det även elever med svenska som 
förstaspråk som stöter på ord och begrepp som de inte förstår. Även de elever som redan kan ett 
visst ord eller begrepp får en djupare förståelse om hur och när ordet ska användas.  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5. Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs 4–6 beskriver att de arbetar med 
skönlitterära texter i svenskklassrummet när de har elever med svenska som förstaspråk och elever 
med svenska som andraspråk. I detta avsnitt diskuteras val av metod och hur bearbetningsprocessen 
såg ut. I avsnittet diskuteras även hur resultatet relaterar till tidigare forskning. 

5.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metod som använts i studien har både för- och nackdelar. Inför metodvalet ansågs 
halvstrukturerade intervjuer vara det mest fördelaktiga sättet för att besvara studiens 
frågeställningar. Den halvstrukturerade intervjun passade bra med de öppna frågorna. Det gjorde att 
intervjuerna blev mer samtalsliknande och gav en möjlighet till att ställa följdfrågor, för att 
säkerställa både djupet och tydligheten i respondenternas svar, vilket enligt Bell and Waters (2016) 
är en av de stora fördelarna med intervjuer som metod. Däremot hade intervjuerna kunnat utvecklas 
ännu mer genom fler följdfrågor och längre tid för intervjuerna. Intervjuer på respondenternas 
arbetsplats var fördelaktigt för denna studie, eftersom respondenterna kände sig trygga och 
avslappnade och gav frågeställaren möjligheten att ha ögonkontakt och se respondenten så att icke 
verbala element kunde uppfattas (Gillham, 2008). Under intervjutillfällena ställdes så öppna frågor 
som möjligt så att lärarna fick prata ostört tills de kände att de besvarat frågan. Följdfrågor ställdes 
för att förtydliga eller fördjupa respondenternas svar för att säkerställa betydelsen av deras 
erfarenheter, men dessa följdfrågor hade kunnat utföras än mer djupgående för att gynna studien. En 
nackdel i och med den halvstrukturerade karaktären på intervjun är att frågornas ordningsföljd inte 
stämmer överens i alla intervjuer, även om försök har gjorts att ställa frågorna på samma sätt. 

Den tematiska analysmetoden kändes som ett naturligt val, eftersom den gjorde det lättare att 
urskilja mönster i hur respondenterna svarat vilket gjorde att resultatet blev lättare att se. För att 
representera lärarnas röster i studien, valdes citat ut under sorteringsprocessen. Den tematiska 
analysmetoden sågs som fördelaktig även där. Respondenterna i studien har benämnts med 
fingerade namn för att på ett tydligt sätt visa vilken av lärarna som sagt vad. Detta har gjorts för att 
förtydliga att uttalandena kommer från olika individer. Citat har valts för att undvika tolkningar och 
för att säkerställa att respondenternas röster blir tydliga. 
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5.1.1 Reliabilitet, validitet och generalisering 
Studiens validitet och reliabilitet påverkas av dess kvalitet. Hur väl studien mäter det som den är 
avsedd att mäta värderas i termer av studiens validitet (Patel & Davidson, 2011). Reliabilitet 
handlar om att mäta forskningen på ett tillförlitligt sätt. Följdfrågor som ställts i intervjuerna har 
inte alltid varit exakt likadana därav kan studiens reliabilitet ifrågasättas. Validitet i den kvalitativa 
studien omfattar hela processen, från forskarens förkunskaper till det material som samlats in, 
tolkningens trovärdighet, om forskaren lyckats undersöka svårtolkade svar hos respondenterna och 
hur väl innebörden i tolkningarna framträder. Alla intervjuer utfördes på respondenternas 
arbetsplatser vid ungefär samma tidpunkt och längden på intervjuerna var alla tre inom samma 
tidsram vilket ger studien hög giltighet.  

Till en början var observationer även tänkt att utföras, men eftersom studiens syfte begränsades till 
att fokusera på hur lärare beskriver att de arbetar med begreppsutveckling vid läsning av 
skönlitterära texter, valdes observationer bort. Därtill skulle observationer ha behövts göras under 
en längre tid för att resultatet av observationerna skulle vara representativa, den begränsade 
tidsramen för detta arbete medgav inte en longitudinell studie. Det var också svårt att hitta 
respondenter som undervisade i årskurs 4–6 med andraspråkselever i elevgruppen, dessutom var det  
svårt att hitta respondenter som arbetade med det arbetsområde som berör studien under den 
aktuella perioden. Kvalitativa intervjuer visade sig sålunda vara den lämpligaste 
datainsamlingsmetden för denna undersökning. För att ge studien en högre validitet hade en 
kombination av intervjuer och observationer där uppsatsförfattaren i praktik kunnat se hur lärarna 
arbetar med begreppsutveckling, gynnat studiens resultat. Backman et al. (2012) tar upp ett problem 
med intervjuer, vilket är att det finns möjlighet att den som intervjuar kan påverka respondenten. 
Intervjuerna har utförts sakligt och försök har gjorts att utföra bemötande och intervjuer på lika sätt, 
vilket medfört hög reliabilitet för datainsamlingen. 

En studie kan generaliseras om den återspeglar en given population eller någon process (Backman 
et al. 2016). Den här studiens kvalitativa karaktär gör det enligt Larsen (2009) omöjligt att 
generalisera studien, eftersom personer som deltagit i studien inte kan representera hela 
populationen. Däremot finns det enligt Larsen (2009) olika sätt att generalisera. Trots att studien är 
utförd på en liten grupp respondenter kan innehållet vara representativt vilket innebär att studien är 
generaliserbar för personer som känner igen sig i den beskrivna företeelsen, i det här fallet i 
yrkesrollen med uppgiften att undervisa elever i begreppsutveckling vid läsning av skönlitterära 
texter i ämnet svenska i årskurserna 4–6. 

5.2 Resultatdiskussion 
Här besvaras studiens frågeställningar utifrån syftet. Studiens syfte är att undersöka hur klasslärare i 
årskurserna 4–6 beskriver sig arbeta med begreppsbildning före och under pågående arbete vid 
läsning av skönlitterära texter med elever som har svenska som andraspråk i det integrerade 
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svenskklassrummet (avsnitt 1.1). Frågeställningarna har lagts ihop eftersom flera av svaren går in i 
varandra. 

5.2.1 Hur och när introducerar klasslärare begrepp i samband med skönlitterära 
texter? 
I samtalen med lärarna från årskurs 4–6 framgick det att lärarna varierar undervisningen mellan att 
introducera begrepp innan de läser skönlitterära texter, under tiden de läser och efter de läst.  
Gibbons (2013) anser att elevens förförståelse som läsaren har med sig är avgörande för att han eller 
hon ska förstå texten. När vi väl blivit drivna läser vi för att inhämta ny information, men som vi 
har sett, måste det även då finnas en koppling mellan det som läsaren redan vet (förförståelsen) och 
informationen (ibid). I Rosenblatts (2002) forskning  skriver hon om den litterära upplevelsen, där 
hon menar att vid efferent läsning är det viktigaste att kunna sammanfatta texten för att sedan kunna 
återberätta den för någon annan. Rosenblatt (2002) skriver om estetisk läsning som en upplevelse 
där blandningen av förnimmelser, känslor, föreställningar och idéer. En av lärarna beskrev under en 
intervju då hon läst boken Mio min Mio med en klass och de arbetade med ord och begrepp i 
författarens berättelse som eleverna hade svårt att förstå. De samtalade om begreppen för att 
eleverna skulle kunna se de målande gestaltningarna som beskrevs. Vid litterär upplevelse kan det 
vara en fördel att ha gått igenom svåra ord och begrepp i förväg, för att ge eleverna förförståelsen 
innan läsningen börjar, därmed kan texten sedan läsas som en upplevelse utan avbrott för förklaring 
av svåra begrepp (Gibbons, 2013). 

Resultatet i studien visar att begreppsutveckling har stor betydelse för samtliga deltagande lärare. 
Eriksson (1996) förespråkar att arbeta med begrepp för att utveckla barns begreppsbildning. Studien 
visar således att att forskning och beprövad erfarenhet är eniga i frågan om hur betydande 
begreppsbildning är i undervisningen. 

5.2.2 Med hjälp av vad introducerar klasslärare begrepp och när sker 
begreppsbildningen? 
Lärarna svarade lite olika på frågan. En lärare introducerar ibland nya begrepp med hjälp av bilder. I 
intervjuerna framgår det att de oftast introducerar nya begrepp på tavlan eller muntligt i samtal med 
eleverna.  Lärarna var alla överens om att begreppsbildningen sker när eleverna fått förklarat 
begrepp och sedan tränat sig på att använda dem i ett sammanhang. Muntliga samtal med eleverna 
om olika begrepp, både för eleven nya likväl redan kända begrepp tas upp gemensamt i 
klassrummen. Smidt (2010) och Säljö (2012) skriver om den proximala utvecklingszonen, förkortat 
ZPD, där elevernas lärande är som mest mottagligt. I studien framgår det att lärarna väljer ut olika 
typer av begrepp för att anpassa undervisningen efter alla elever i klassrummet, både svåra begrepp 
som enklare innebär att fler elever får möjlighet att utvecklas inom den proximala zonen. Lärarna 
berättade att de ofta använder sig av cirkelmodellen (avsnitt 2.2) i undervisningen, där de 
modellerar och låter eleverna träna sig på begrepp tillsammans för att sedan kunna använda sig av 
begrepp på egen hand. Hattie (2012) menar att samarbete mellan elever är betydelsefullt för deras 
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kognitiva utveckling och att eleverna med lärarens stödstrukturer i undervisningen har möjlighet att 
lära sig mer än vad eleven skulle kunnat på egen hand. 

5.2.3 Varför förklarades ett visst begrepp och var introduceras förklaringen av 
begreppet? 
Lärarna väljer ut begrepp som är bärande för texten, de förklarade det med att eleven ska kunna 
sammanfatta texten med hjälp av begreppen. Lärarna säger att de väljer ut begrepp i förväg som de 
säger sig veta är nya eller brukar vara svåra för eleverna. Ibland förklaras begreppet innan 
läsningen, ibland under tiden de läser och ibland förklaras det efter att eleverna läst texten. 
Förklaringen av begreppet ges därför vid olika tidpunkter av läsningen. Lärarna berättar att de även 
arbetar med att försöka få ett så tillåtande klimat som möjligt i klassrummet, för att eleverna ska 
våga ställa frågor när de inte förstår ett visst ord eller begrepp. Gibbons (2013) skriver om vikten av 
det tillåtande arbetsklimatet där eleverna vågar samtala öppet och vågar säga att de inte förstår. 

Enligt Gibbons (2013) kan språkutvecklande undervisning vara främjande för alla elever i 
klassrummet, hon menar att genom att ha andraspråkselever i det ordinarie klassrummet kan de 
fungera som en katalysator för ett språkutvecklande arbete som gynnar alla i klassrummet. Studiens 
deltagande lärare reflekterade också över att ett språkutvecklande arbetssätt borde gynna likväl 
förstaspråkselever som andraspråkselever vilket visar att forskning och beprövad erfarenhet är eniga 
i denna studie.  

5.3 Implikationer i undervisningen 
Syftet med studien var att undersöka hur lärare beskriver sig arbeta med begreppsutveckling vid 
läsning av skönlitterära texter inom ämnet svenska i klasser i årskurs 4–6 där det finns både 
förstaspråkselever som andraspråkselever. Efter avslutad studie känner jag att mina kunskaper inom 
området utvecklats och att jag fått nya idéer om hur jag vill använda erfarenheten jag fått ta del av 
under studien i min kommande undervisning. Några erfarenheter av studien är att som lärare vara 
medveten om elevers olika nivåer över begrepp som behöver förklaras, vikten av förförståelse och 
att elever utmanas i den proximala utvecklingszonen genom att använda sociokulturellt lärande. 
Genom att ge eleverna stödstrukturer och verktyg kan deras kognitiva utveckling genom samarbete 
med klasskamrater gynnas och göra så att eleven lär sig mer än vad den skulle ha gjort på egen 
hand. På min arbetsplats, arbetar vi med kollegialt lärande och får ta del av varandras arbete och 
erfarenheter, både genom att studera varandra i praktiken men även genom samtal där vi delar med 
oss av våra erfarenheter. Det är ett utmärkt tillfälle att lära av varandra och dela med sig av kunskap. 
På så sätt kan jag som nyexaminerad lärare få ta del av erfarna kollegors erfarenhet vilket är 
fantastiskt.  

5.4 Förslag till vidare forskning 
I denna studie undersöktes hur lärare beskriver sig arbeta med begreppsbildning vid läsning av 
skönlitterära texter i svenskklassrummet där det finns både förstaspråkselever som 
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andraspråkselever. Eftersom det var svårt att hitta forskning som berör begreppsbildning inom 
ämnet svenska och ännu svårare att hitta forskning som berör begreppsbildning inom skönlitterär 
läsning så vore det intressant att undersöka området utförligare med en större studie för att se vad 
studien kommer fram till. Det skulle även vara intressant att undersöka djupare hur man kan arbeta 
för att stimulera begreppsbildning inom ämnet svenska. 

5.5 Avslutande reflektioner 
Det har varit intressant och lärorikt att få ta del av andra lärares erfarenheter och kunskaper inom 
ämnet. Att få fördjupa mig i den litteratur som använts i denna studie har varit både en utmaning 
och roligt vilket medfört att jag känner att jag har nu har bättre kunskaper inom ämnet som jag tar 
med mig i min yrkesroll. Jag hade vid studiens inledning funderingar om hur man skulle behöva 
arbeta med begreppsbildning för att få med så många elever som möjligt i undervisningen, jag 
kände att man använde sig av olika tillvägagångssätt beroende på om det bara var förstaspråkselever   
i klassrummet än om det även fanns andraspråkselever. Jag känner mig nu övertygad om att alla 
elever gynnas av att vi lärare arbetar mer begreppsutvecklande i undervisningen.  Ett arbete av 
denna storlek har varit något helt nytt för mig och motivationen har inte alltid varit på topp, men 
den kunskapen och erfarenheten jag samlat på mig lägger jag i min ryggsäck tillsammans med 
tidigare erfarenhet som jag bär med mig under resten av livet. 
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Bilaga 

Intervjufrågor kring begreppsutveckling 

• Vilken utbildning har du? 

• Har du någon utbildning för elever med svenska som andraspråk? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vad är begreppsutveckling för dig? (Definition av begreppet.) 
- vilken betydelse har det för dig? 
- hur ser du på att arbeta begreppsutvecklande? 

• Hur arbetar du begreppsutvecklande vid läsning av skönlitterära texter inom ämnet svenska där 
du har elever med svenska som andraspråk? 

- före läsningen? 
- under tiden ni läser? 
- efter läsningen? 
- material? 

• Anser du att det finns någon skillnad i de begreppsutvecklande arbetssättet mellan grupper där det 
finns elever med svenska som andraspråk och grupper med endast förstaspråkselever? 
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