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Andraspråkselevers ord- och textförståelse har tidigare undersökts i relation till skolans 
specialiserade ämnesspråk. I denna studie undersöks istället andraspråkselevers förståelse av ord 
och uttryck i mer vardaglig text i form av ett reportage i Kamratposten.  

Med utgångspunkt i teorier om lexical inference och informed guesses (Albrecthsen et al 2008) är 
mitt syfte med studien att undersöka och beskriva hur elever med olika språklig bakgrund förstår 
innehållet i en text med fokus på relationen mellan en mer övergripande textförståelse och 
förståelsen av vissa ord i texten, samt vilka eventuella strategier de använder sig av när de inte 
förstår. Studien utgår från följande forskningsfrågor: 

• Vad kan man utifrån elevernas svar på frågor om texten utläsa om deras övergripande 
förståelse av hela eller delar av texten? Hur och med vilken precision besvarar eleverna 
frågor som rör specifika ords innebörd?  

• Hur kan man beskriva sambandet mellan en mer övergripande textförståelse och kunskap 
om enskilda ord i texten?  

• Vilka resurser i och utanför texten använder sig eleverna av för att svara på frågor som rör 
hela eller delar av texten samt frågor om specifika ords innebörd? 

Studien är kvalitativ och utgår från inspelade samtal med tio elever i klass 5, varav fem med 
svenska som andraspråk. Eleverna ombads efter att ha läst en text i Kamratposten i enskilda 
samtal svara på frågor om textens övergripande innehåll liksom betydelsen av några utvalda ord i 
texten. Ordurvalet baserades på en strävan att undersöka såväl bredd som djup i elevernas 
ordförråd liksom detaljer och nyanser som förmedlas i texten. Samtalen inriktades även mot 
elevernas strategier för att förstå okända eller vagt kända ord i texten.   

Resultaten visar bland annat att eleverna själva anser att de förstår innehållet och alla ord. De 
flesta klarar också att sammanfatta och svara på övergripande frågor om texten. Däremot gäller 
för flera elever att de inte kan svara på frågor om hur något sker eller upplevs. Eleverna skiljer 
sig också åt ifråga om vilka strategier de har för att hantera okända ord samt i hur framgångsrika 
deras strategier är. Resultaten visar att kvalitativa studier kan bidra med viktig kunskap om 
andraspråkselevers lexikala kompetens och om hur denna förhåller sig till förståelse av 
sammanhängande text. 
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