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Abstract 
This study focuses on providing a better understanding of the methods and approaches in the 

learning of reading development that favors multilingual pupils in the integrated teaching. The 

study is aimed more specifically on finding out how teachers work to develop reading 

comprehension among pupils with a mother tongue other than Swedish. Finally the study seeks to 

answers what teachers think the difficulties are for these pupils in their's reading development. 

To answer the questions, qualitative interviews were conducted with six teachers. The results of the 

interviews turn out to support the previous research and theory described in the essay. The 

interviews also show that native language teachers and Swedish as second language teachers have a 

great significance for reading comprehension among multilingual pupils. However, these teachers 

can’t be fully utilized due to limited resources. 
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Sammanfattning 
Studiens fokuserar på att ge ökad förståelse för metoder och arbetssätt i undervisningen gällande 

läsutveckling som gynnar flerspråkiga elever i den integrerade undervisningen. Studien riktar sig 

mer specifikt åt att ta reda på hur lärare arbetar med att utveckla läsförståelsen hos elever med annat 

modersmål än svenska. Vidare söker studien svar på vad lärare anser att dessa elever har svårigheter 

med i sin läsutveckling. 

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med sex pedagoger. 

Resultaten av intervjuerna visar sig ha mycket gemensamt med tidigare forskning. Av intervjuerna 

framgår också att modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare har stor betydelse för 

läsförståelsen hos flerspråkiga elever. Samtidigt upplever pedagogerna att dessa lärare inte kan 

utnyttjas fullt ut på grund av begränsade resurser. 

Nyckelord 

Läsförståelse, lässtrategier, svenska som andraspråk, modersmål, flerspråkiga elever, integrerad 

undervisning.  
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1.  Inledning 
Skolorna runt om i Sverige blir allt mer mångkulturella. Drygt 20 procent av eleverna i Sverige 

beräknas ha en flerspråkig bakgrund, en siffra som dessutom är betydligt högre i storstäderna. Detta 

ställer stora krav på lärarna i sin planering av undervisningen då elevernas olika språkliga 

kunskaper kan skilja väldigt mycket (Nygård Larsson, 2013, s. 580). Därför måste lärare bli extra 

medvetna om hur man på bästa sätt kan variera sin undervisning så att den kan anpassas efter 

elevernas olika språkliga nivåer. 

Att kunna läsa och förstå texter är en avgörande kunskap, inte minst med tanke på att samhället 

ställer stora krav på att befolkningen är läskunniga. En bristande läskunskap kan ha många orsaker. 

Därför är det viktigt att redan i de lägre åldrarna lägga ett stort fokus på läsutvecklingen. Den 

kunskapsgrund barnen utvecklar i tidig ålder är avgörande för hur den fortsatta utbildningen 

kommer att utvecklas (Reichenberg, 2008, s. 7). I det senaste resultaten av PISA-undersökningen 

(2015) framgår det att svenska elever presterar bättre inom både svenska och matematik jämfört 

med tidigare år. Vad som även är anmärkningsvärt är att resultatet tidigare har pekat på att flickor 

har bättre läsförståelse än pojkar. Enligt undersökningen från 2015 har denna skillnaden dock 

minskat (Skolverket, 2016b, s, 28). Tittar man på resultaten för flerspråkiga elever kan man se att 

dessa elever fortfarande presterar sämre i läsförståelse jämfört med elever som har svenska som 

modersmål. Detta resultatet är även sämre i Sverige än hos övriga länder som är med i 

undersökningen. Anledningen kan bero på den ökade invandringen (Skolverket, 2016b, s. 6). 

Skollagen säger att alla elever har rätt till en utbildning som är utformad efter elevens egna 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2011, s. 8). Det är inte utan att man börjar fundera på hur det 

ligger till om man ställer man PISA-undersökningens nedåtgående resultat mot denna bakgrund. På 

grund av att skolorna i Sverige blir allt mer mångkulturella och att de flerspråkiga elevernas resultat 

inte förbättras tycks skolorna sakna resurser för detta området.  

Med anledning av detta vill jag därför ta reda på hur lärare organiserar och planerar för att gynna 

elever med annat modersmål än svenska i den integrerade läsundervisningen. Den integrerade 

undervisningen syftar i studiens fall på all undervisning som hör till klassens ordinarie 

undervisningstid.  
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1.2 Syfte 

Studien undersöker hur pedagoger arbetar med lässtrategier och andra metoder för läsning i 

undervisningen på lågstadiet för att gynna läsförståelse hos elever med svenska som andraspråk. 

Målet är att få kunskap om vilka arbetssätt som föredras och hur samarbetet mellan klasslärare och 

modersmålslärare/svenska som andraspråkslärare ser ut på skolorna. Till sist ligger det även i 

undersökningens intresse att ge en inblick i vilka utmaningar lärarna kan se att flerspråkiga elever 

har i sin läsutveckling.  

1.3 Frågeställningar 

- Vilka arbetssätt anser lärarna är gynnsamma för att utveckla läsförståelsen hos elever med 

svenska som andraspråk på lågstadiet? 

- Hur ser samarbetet ut mellan lärare, modersmålslärare och/eller svenska som andraspråkslärare? 

- Vilka utmaningar ser lärare att elever med svenska som andraspråk möter i sin läsning i den       

integrerade undervisningen?  

2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Detta avsnitt avser att lyfta fram och förklara olika aspekter inom läsinlärning samt arbetsmetoder 

för läsutveckling. Avsnittet redogör också för tidigare forskning om hur flerspråkiga elever gynnas i 

läsutvecklingen och vilka strategier som krävs för att lyckas med läsning.  

2.1 Styrdokument 

När man först börjar studera läroplanen för svenska som andraspråk kan den tyckas vara helt 

identisk med läroplanen för svenska. Läser man läroplanen för svenska som andraspråk mer 

noggrant kan man se en viss skillnad på en del punkter. I ett exempel hämtat från kunskapskraven i 

svenska åk 1-3 står det att ”dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande 

budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.” (Skolverket, 2011, s. 252). 

Motsvarade exempel hämtat ur kunskapskraven för svenska som andraspråk åk 1-3 beskriver 

följande ”dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas 

tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.” (Skolverket, 2011, s. 245). 
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Utifrån dessa två exempel kan det verka som att det inte är några större skillnader mellan de två 

läroplanerna. Vad som här skiljer de olika delarna åt är att den elev som bedöms efter 

kunskapskraven för svenska som andraspråk, ska med hjälp av sina tidigare uppnådda kunskaper 

och erfarenheter kunna föra enklare resonemang utifrån en läst text. För den elev som bedöms 

utifrån läroplanen för svenska blir det viktigare att tydligt kunna framföra budskap och resonemang 

med hänvisningar till egna erfarenheter och den givna texten. När man då ska bedöma den elev som 

läser efter läroplanen för svenska som andraspråk blir det därför mer komplext att tolka de konkreta 

angivna kunskapsmålen då varje enskild elevs referensram kan se väldigt olika ut. Vad som däremot 

tas upp i texten är att den elev som läser efter läroplanen för svenska som andraspråk ska ges goda 

förutsättningar i att använda sitt tal för skilda syften, men vad som även poängteras är att inte ställa 

för höga krav på korrekt språkbruk (Skolverket, 2011, s. 239). Utöver detta finns det en extra punkt 

i det centrala innehållet för svenska som andraspråk som framhåller att eleven ska lära sig det 

svenska språkets läsriktning samt samband mellan ljud och bokstavens form. Eleven ska även  

kunna ställa detta i relation till modersmålet (Skolverket, 2011, s. 240). Dessa punkter är specifika 

för svenska som andraspråk. I kommentarsmaterialet för svenska som andraspråk betonas att 

läsriktningen i det svenska språket inte är samma i alla språk. Detsamma gäller bokstävernas form 

och ljud. Att tidigt träna på dessa förmågor blir därför viktigt då bristande kunskap inom området  

annars skapar problem för eleverna i deras så kallade nybörjarläsning. Således är det också bra om 

eleven vet hur de ska kunna jämföra modersmålet med det svenska språket eftersom goda 

modersmålskunskaper gynnar läsutvecklingen i svenska (Skolverket, 2016a, s. 16).

2.2 Definitioner av centrala begrepp  

Läsning är en minst sagt invecklad kunskap som främst bygger på två färdigheter, avkodning och 

läsförståelse. Utöver dessa färdigheter förekommer en mängd olika läsutvecklingsstadier. Myrberg 

(2007, s. 12) liknar barns läsutveckling med trestegshopp i friidrott. Läsningen delas då in i tre steg: 

talspråksplattformen, kodknäckarfasen och förståelseprocessen.  

Det första steget, talspråksplattformen, syftar till att öka elevens ordförråd och innebär också att de 

får en större förståelse för orden och deras användning. I kodknäckarfasen upptäcker barnet 

sambandet mellan bokstäver och dess tillhörande ljud. Förståelsen för att olika 

bokstavskombinationer bildar ord och i nästa steg även meningar blir allt mer tydligt för barnet. 

Läsaren frångår i denna fasen den fonologiska läsningen dvs. ljudar bokstäverna när hen läser. 

Barnet övergår då allt mer till en ortografisk läsning och avkodningen under läsningen blir bättre. 
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Den semantiska medvetenheten tilltar vilket innebär att barnet får förståelse för själva ordet och kan 

sätta in det i ett sammanhang. I takt med att barnet blir allt mer förtrogen med den ortografiska 

läsningen så ökar även läshastigheten och barnet ”knäcker” läskoden. Det tredje och sista steget i 

förståelseprocessen innebär att barnet blir allt mer säker i sin läsning. Detta leder till att hen så 

småningom också kommer lägga märke till språkets grammatiska mönster och utvecklar därmed sin 

syntaktiska medvetenhet (Westlund, 2009, s. 12). 

2.2.1 Avkodning 

Avkodningen hör till läsningens grundinlärning. Avkodning sker under automatiserade och 

oreflekterade förhållanden och är möjligt först då läsaren stött på ordet flera gånger tidigare, då så 

väl som i talspråk som i skriftspråk (Reichenberg, 2008, s 18). Utöver det faktum att man behöver 

många möten med ordet så beskriver Nauclér (2013, s. 466) att avkodningen även gynnas av 

läsarens kompetenser i att urskilja ordets beståndsdelar. Ett exempel är då att barnet lär sig att varje 

bokstav har ett tillhörande ljud dvs. sambandet mellan grafem och fonem (Nauclér, 2013, s. 466). 

Avkodningen ska syfta till att läsaren med så liten ansträngning som möjligt snabbt lär sig att  

identifiera orden i en text. En person med god avkodningsförmåga kommer därför ha lättare för att 

sätta samman orden i en betydelsefull mening vilket i sin tur leder till god läsförståelse. Den som i 

stället måste lägga mer tid på att avkoda ett ord i slutet av en mening riskerar att glömma bort vad 

som stod tidigare i texten och förståelsen för det lästa blir lidande (Bråten, 2009, s. 49). Dock 

hävdar Reichenberg (2008, s. 18) att en läsare med god avkodningsförmåga inte för den sakens 

skull behöver ha en god läsförståelse. Den som har en god avkodningsförmåga kan även hålla en för 

hög läshastighet vilket i sin tur kan leda till en bristande läsförståelse (Reichenberg, 2008, s. 18). 

Westlund (2009, s. 97, 99) betonar vikten av relationen mellan språklig förståelse kopplat till 

avkodningsförmågan. När barnet läser är det viktigt att förståelsen för det enskilda ordet kan 

kopplas till dess faktiska betydelse. Kan barnet inte förstå vad orden hen läser innebär i sitt 

sammanhang, så är det lätt att hamna i ett mönster där barnet bara avkodar eller ”skummar” igenom 

texten. Ordet hamnar då bara i en kontext och saknar betydelse för innehållet i texten. Ett exempel 

är idiomet ”att lägga rabarber på….”. Det är ett typiskt uttryck som kan få konsekvenser för 

läsförståelsen då ordet rabarber kan ha en helt annan innebörd än dess faktiska betydelse. Meningen 

”någon hade lagt rabarber på hans traktor” ställer även stora kontextuella krav på läsaren. Läsaren 

behöver i tolkningen av meningen också ha förståelse för vilket sammanhang det gäller. Just därför 

menar Westlund att det är extra viktigt att låta barn i de tidiga skolåren få träna mycket på ords olika 

betydelser och avkodningsstrategier för att främja läsförståelsen (Westlund, 2009, s. 97, 99). 
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2.2.2 Läsförståelse 

Läsförståelse har många beröringspunkter med lässtrategier. Enligt bl.a. Bråten (2009, s. 14) 

handlar läsförståelsen om hur mottagaren tillägnar sig och skapar förståelse för den skrivna texten. 

Läsaren måste ha förmågan att läsa texten i den mening och det sammanhang som den är skriven. 

För att läsaren i nästa skede ska få en djupare förståelse för det skrivna måste hen även samverka 

med den skrivna texten. Läsaren ska dels förstå textens innebörd men även bilda sig en mening och 

därmed skapa en uppfattning om textens innehåll och författarens budskap. Det handlar då om en 

samverkan mellan text och läsare där interaktionen mellan avsändare och mottagare står i centrum 

(Bråten, 2009, s. 14). Damberg (2013, s. 664) betonar att det är av största vikt att tidigt introducera 

böcker av olika slag för elever med annat modersmål än svenska. Anledningen är att de elever som 

talar flera språk har ett stort behov av att vidga sitt ordförråd, inte minst med tanke på ords olika 

betydelse i olika kontexter. Valet av böckerna bör innehålla ett brett språkbruk då syftet är att 

tillgodogöra barnen ett större ordförråd som i sin tur ska bidra till en mer utvecklad läsförståelse 

(Damberg, 2013, s. 664). 

Gibbons (2013, s. 124f) menar att när vi läser så spelar förförståelsen av vad vi kommer möta i 

texten en stor roll. Den elev som är född och uppvuxen i Sverige kommer förmodligen inte ha några 

större problem med att förstå en text som handlar om midsommar. Den elev som däremot är 

nyinflyttad i Sverige och som ännu inte känner till traditionen midsommar kommer antagligen ha 

svårare för att förstå vad texten handlar om. Läser vi om ett ämne som vi redan känner till och har 

tidigare kunskaper om så underlättar detta för läsförståelsen. För att en elev ska kunna tillägna sig 

och förstå det man läser krävs alltså en viss mängd av förkunskaper för att möjliggöra en interaktion 

mellan läsare och text (Gibbons, 2013, s. 124f). 

2.2.3  Ordförråd 

Trots att en elev visar god förmåga inom språkliga färdigheter så kvarstår många gånger ett 

begränsat ordförråd som ett problem vid inlärningen av ett nytt språk (Enström, 2013, s. 169). För 

den personen som har ett begränsat ordförråd kan språkliga situationer bli väldigt krävande och 

missuppfattningar uppstår lätt. Just därför har det stor betydelse för eleven att få kunskaper om 

strategier som syftar till att bygga upp ett större ordförråd, inte minst med tanke på att ett bristfälligt 

ordförråd ofta går hand i hand med att man läser för lite (Reichenberg, 2008, s. 73). Som lärare 

krävs det att man planerar sin läsundervisning för sina elever noga. Läraren behöver se över texter 
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och böcker som ska läsas och förbereda sina elever genom att förklara svåra ord redan innan barnen 

börjar läsa på egen hand (Enström, 2013, s. 171). Detta är något som även Reichenberg (2008, s. 

72f) ställer sig bakom men påpekar även faran med att förklara för många svåra ord. I ett exempel 

beskrivs en lärare som undervisat elever med svenska som andra språk. Läraren har då ägnat så pass 

mycket tid åt att gå igenom tänkbara svåra ord som texterna tar upp så att endast 5-10 minuter 

återstår av lektionen för den individuella bearbetningen av texten. Vad som menas med detta är att 

det ändå är meningsfullt att beskriva och förklara svåra ord innan eleven tar sig an en text på egen 

hand. Men med reservation för att inte bara gå igenom ord för ord utan att presentera dem i ett 

sammanhang. Reichenberg menar också att man inte nödvändigtvis måste förklara alla svåra ord i 

en text utan istället lägga fokus på några stycken för att eleverna inte ska tappa motivationen när de 

sedan ska jobba självständigt (Reichenberg, 2008, s. 72f).

Enström (2013, s. 175) förklarar skillnaden mellan det receptiva och produktiva ordförrådet. Det 

receptiva eller det passiva ordförrådet innebär att man inte behöver kunna ordet fullt ut, man 

behöver dock ha en aning om ordets betydelse. Det är stor skillnad på att kunna ett ord fullständigt, 

dvs. man vet vad ordet betyder, hur och när det ska användas och man själv ska kunna använda 

ordet på ett korrekt sätt. Det receptiva ordförrådet kräver alltså inte att personen kan använda ordet 

självständigt, istället kan personen få en ungefärligt uppfattning om vad ordet betyder genom att 

läsa vilket sammanhang ordet befinner sig i. Det produktiva ordförrådet innebär däremot att 

personen behärskar ordet till fullo. Personen vet hur, vart och när ordet används eller om ordet har 

flera olika betydelser beroende på sammanhang, dessutom kan personen ordets olika grammatiska 

former. Det receptiva ordförrådet utgör den största delen av hela vårt ordförråd. Detta kan enligt 

Linberg (Nation, 2001:32, Linberg, 2007:43) bland annat bero på att vi får mer träning i att höra och 

läsa orden än att använda dem själva (Enström, 2013, s. 175). Eller av den enkla anledningen att 

man vanligen måste förstå ett ord innan man själv kan använda det. 

2.3 Metoder och arbetssätt för läsutveckling 

Denna delen beskriver olika metoder och arbetssätt som ska hjälpa barn att utveckla sin läsning. 

Gibbons (2013, s. 132) hävdar att läsningen främst måste riktas mot två specifika ändamål. För det 

första behöver läsningen vara utformad på ett sätt där läsaren vägleds till att förstå texten. För det 

andra ska läsningen syfta till att eleven får goda kunskaper om lässtrategier som vid nästa stadie ska 

underlätta läsningen av kommande texter (Gibbons, 2013, s. 132). För detta finns det många olika 
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metoder som en pedagog kan använda sig utav för att hjälpa sina elever på vägen mot att bli en 

skicklig läsare. Här presenteras tre stycken av dem.  

2.3.1 Högläsning 

Två av de mest framträdande arbetssätten med högläsning är dels att få lyssna på en vuxen som 

läser en gemensam bok för hela klassen eller också att alla elever får läsa några rader var ur en text 

inför alla klasskamrater. Historiskt sett så har högläsningen i skolan varit en metod för att lärare ska 

kunna kontrollera elevernas läsande. Eleverna fick då i tur och ordning läsa ett stycke i en bok högt 

inför hela klassen. En stor nackdel med denna metod var då att elevernas egna tolkning av texten 

hämmades då tid för eftertanke och bearbetning av den lästa texten inte fick något utrymme 

(Strømsø, 2009, s. 24).  

Damberg (2013, s. 666) menar att forskning kring högläsning för barn i de lägre åldrarna har visat 

sig ha en stor betydelse för den kommande avkodningsförmågan. Genom högläsningen lär sig 

eleverna att identifiera ljuden i orden och tempot i läsningen. Detta bidrar till ett ökat ordförråd och 

eleverna tränas i att bli aktiva lyssnare, vilket också får positiva effekter på hörförståelsen 

(Damberg, 2013, s. 666).  Reichenberg (2008, s. 36) menar vidare att de elever som under sin 

uppväxt har fått lyssna mycket på någon som läser högt även får en djupare förståelse för ords 

betydelser i olika sammanhang. Högläsningen bidrar därmed till ett stort ordförråd men väcker även 

elevernas lust och nyfikenhet till att läsa mer på egen hand. Detta kommer i sin tur innebära att 

elever i den egna läsningen skaffar sig ett större ”inre” lexikon där orden sätts in i barnets egna 

sammanhang som där med underlättar för den egna läsförståelsen (Reichenberg, 2008, s. 36). 

2.3.2  ”Läsa” bilder 

När man som lärare tar hjälp av visuellt stöd som t.ex. bilder för att främja läsförståelsen så finns 

det en del saker man måste tänka på. Reichenberg (2008, s. 32) menar att man som pedagog bör 

vara kritisk till frågor som rör bildernas funktion till texten. Man bör leta efter texter där bilderna 

fångar elevernas uppmärksamhet, ger ytterligare information om texten eller bilder som kan ge 

vidare instruktioner. Då kan bilderna vara till stor hjälp för elevernas förståelse (Reichenberg, 2008, 

s. 32). I en avhandling om bilder i läromedel beskriver Pettersson (1994, s. 6ff) att bilden som ett 

visuellt stöd till texten i många fall inte samspelar på ett sätt som skapar djupare förståelse för 

innehållet. Vad som även framgår är att bilderna i många läromedel på lågstadiet tar så stor plats att 
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den text som sidan rymmer blir svår att läsa. I samma avhandling av Pettersson (1994) beskrivs en 

tidigare omfattande forskning av Lindell (1990, s. 7) om attityder till bilder. Det framgår att bilderna 

som finns i läroböckerna inte var särskilt tilltalande för varken elever eller lärare att arbeta vidare 

med. Sammanfattningsvis visar avhandlingen att bildernas syfte bland annat bör kunna ”visa och 

förklara, åskådliggöra, illustrera, informera, sammanfatta, förtydliga, förmedla, belysa och 

presentera” texternas innehåll (Pettersson, 1994, s. 6ff).  

En positiv aspekt med att arbeta med bilder är att det kan göra det lättare att minnas den tillhörande 

texten (Ärnström, 1996, s. 184). Ärnström (1996, s. 184) har även arbetat fram en modell för 

återberättande av texter. Modellen bygger på att eleven ska kunna återberätta en saga med stöda av 

några bilder. Förutom att minnas sagan genom bilderna tränas och vidgas elevernas ordförråd, 

läsförståelse, det kreativa tänkandet men även förmågan att berätta vilket i sin tur utvecklar språk 

och självkänsla (Westlund, 2009, s. 184ff). Vidare lyfter Gibbons (2010, s. 214) fram att elever som 

håller på att lära sig ett nytt språk kan utveckla sitt ordförråd genom bildaktiviteter. Ett exempel för 

elever i de lägre åldrarna är att helt enkelt para ihop ett ord med en bild som också kan utvecklas till 

att para ihop en beskrivande bild med en mening (Gibbons, 2010, s. 214). Gibbons beskriver 

ytterligare en övning som syftar till att eleven får träna på att använda ord. Eleverna får då varsin 

bild som t.ex. beskriver en händelse. Därefter får de utifrån bilden beskriva händelsen för en annan 

elev (Gibbons, 2013, s. 66). 

2.3.3 Modersmål och läsning 

Alla barn i skolan har olika förkunskaper när det kommer till läsning och det blir därför av största 

vikt att läraren tar hänsyn till detta vid planeringen av läsningen. Läraren bör se till alla elevers 

olika behov och ta reda på vilken nivå varje individ befinner sig på i sin läsning. Givetvis ligger det 

eleven närmast till hands att både lära sig läsa och skriva på sitt förstaspråk. Således kan det därför 

underlätta för eleven att få träna på att läsa på sitt modersmål. Att även få stöttning av en lärare som 

talar elevens förstaspråk är en stor tillgång. Trots de positiva effekterna av undervisning i och på sitt 

modersmål så är detta något som sker i begränsad omfattning. Orsaken är att skolorna inte har den 

önskvärda tillgången till modersmålslärare som en extra resurs till undervisningen då det saknas 

utbildade lärare inom området (Franker, 2013, s. 776f).    

Enligt en studie som genomfördes i England (Tizard m.fl. 1982, s. 135) kunde man konstatera att 

barn som först fick höra en saga berättad på sitt modersmål innan de själva skulle läsa den på sitt 
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andraspråk hade lättare för att ta till sig sagans innehåll. Vidare kunde man se att metoden hade 

positiva effekter på elevernas förståelse av grammatiska strukturer och för förståelsen av svåra ord 

(Gibbons, 2010, s 135). Gibbons förklarar även att samma metod går att applicera i elevens egna 

läsning. Genom att den elev som har knäckt läskoden på sitt förstaspråk kan få läsa en saga på detta 

språk. Därefter får eleven läsa samma saga igen, men skriven på svenska. Eleven har då skaffat sig 

värdefulla förkunskaper om vad sagan kommer att handla om. Detta gör i sin tur att eleven flyttar 

mer fokus på att lägga in nya svenska ord till sitt ordförråd och börjar efterhand ta till sig språkliga 

strukturer och mönster på sitt andraspråk. Då man ger eleverna förberedande aktiviteter innan de 

ska ta sig an en text, hinner eleven skaffa sig kunskaper om vilken typ av text det rör sig om 

(Gibbons, 2010, s. 136). Vidare undersöker Carrell (1991, s. 1f) vilken betydelse läsförmågan på 

förstaspråket har för elevens andraspråksutveckling. I undersökningen studerar Carrell elever med 

engelska som förstaspråk och spanska som ett andraspråk, samt elever med spanska som förstaspråk 

och engelska som andraspråk. Resultatet visar att de engelsktalande elevernas kunskaper inom sitt 

tillvalda språk också gynnar deras läsförståelse på samma språk. Det motsatta visas i resultatet av de 

spansktalande eleverna. De sydamerikanska eleverna gynnas alltså av sina tidigare läskunskaper i 

sitt förstaspråk för att utveckla sitt andraspråk. Vidare diskuterar Carrell om resultatet således kan 

kopplas till individens anknytningar av den sociala omgivningen (Liberg, 2001 s. 1f). Vad Franker 

(2013, s. 802) framhåller som en fördel med att ha tillgång till undervisning på sitt modersmål är att 

eleven kan få känna sig trygg i att helt förstå språket. Tryggheten som förstaspråket ger stärker även 

förståelsen för det nya språket som ska läras in men ökar också förståelsen för texternas innehåll. 

Om eleven saknar förståelse för ett specifikt ord, både på svenska och sitt modersmål kan eleven 

lättare greppa innebörden av ordet genom att det förklaras på modersmålet (Franker, 2013, s. 802).

3. Teoretiska utgångspunkter 
Denna studiens teoretiska utgångspunkter präglas starkt av det sociokulturella perspektivet på 

lärande eftersom att det är en teori som främjar språkutveckling. Det sociokulturella synsättet är det 

mest framträdande synsättet inom pedagogiken idag och är den teori som Lev S. Vygotskij 

(1896-1934) står bakom. Vygotskij grundar sina idéer på historia och kulturen samt hur detta 

präglar och formar människors tänkande (Arfwedson, 1992, s. 25). Inom ämnet svenska och 

lässtrategier speglas främst Vygotskijs tankar om hur skriftspråket kan fungera som en komponent 

för att utveckla tänkandet (Strømsø, 2009, s. 41). Som tidigare nämns står läsarens förmåga i att 
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återskapa och ge mening åt en text i centrum när det gäller läsförståelse, vilket också stämmer 

väldigt bra överens med det sociokulturella synsättet. 

3. 1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Vygotskij hävdar att språket, talet och tänkandet var starkt sammanlänkade i en dynamisk process. 

Språk- och tankeprocessen anses alltså inte vara två separata faktorer som enbart utvecklas i samma 

bestämda takt eller enskilt för sig. Processen av både språk och tanke sker under rörliga former där 

de under utvecklingen både kommer följa samma takt men även utvecklas under varierande 

utvecklingskurvor (Vygotskij, 2001, s. 129). En av de centrala ståndpunkterna i det sociokulturella 

perspektivet är barns utveckling av språk och tanke. Vygotskij anser att barn som lär sig ett nytt 

språk utvecklar sina kunskaper i mötet och interaktionen med andra. När barnet möter och samtalar 

med andra bildar hen sig en uppfattning om språkets och omvärldens strukturer och mönster. Detta 

blir för barnet ett individuellt sätt att konstruera sin omvärld där kunskap sker i ett sammanhang 

(Arfwedson, 1992, s. 26). Inom det sociokulturella synsättet betonas vikten av att låta barn lära ihop 

med andra, det sociala samspelet. Med det menar Vygotskij att kunskaper utvecklas bäst i sociala 

miljöer där kommunikationen som uppstår mellan individer blir den mest betydande faktorn för att 

utveckla en djupare förståelse. För elever med svenska som andraspråk blir det sociala samspelet 

oumbärligt då ett nytt språk ska läras in. Hammarberg förklarar att de elever med svenska som 

andraspråk som befinner sig i miljöer där det språket som ska läras in används, får ett större behov 

av att kunna kommunicera och uttrycka sig på det nya språket. Genom kommunikation som sker 

med personer som redan talar det språket som ska läras in kommer eleven successivt lära sig om 

både språket i sig och dess tillhörande kultur (Hammarberg, 2013, s. 64).  

3.1.1 Den proximala utvecklingszonen  

Något som Vygotskij hävdar var att människan alltid befinner sig i i en ständig förändring vad det 

gäller den kognitiva utvecklingen och att man aldrig anses vara fullärd. I varje möte ges människan 

tillfälle i att vidare utveckla sina kunskaper eller förvärva nya kunskaper med hjälp av någon annans 

kunnande. Kunskapsutvecklingen är då en förlängning av det vi lär oss genom det sociala samspelet 

med andra. Vygotskij menar att människan i sin utveckling kan befinna sig på två nivåer. Den ena 

nivån syftar till vad personen klarar av på egen hand och den andra vad personen kan uppnå med 

hjälp av stöttning. Denna nivåskillnad som kan förklaras som ett ”glapp” kallar Vygotskij för den 

proximala utvecklingszonen, eller zone of proximal development - ZPD (Kuyumcu, 2013, s. 610). 
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Man kan säga att en individ utvecklar sin förståelse för ett eller flera områden i samtalet med någon 

som har mer kunnande inom området. Genom samtalet uppnår individen ny och djupare kunskap 

om något hen redan visste en del om. Efter hand kommer personen bemästra den nyförvärvada 

kunskapen och slutligen kunna applicera dessa på egen hand (Kroksmark, 2011, s. 450). Vygotskij 

menar att människan i sitt lärande därför är beroende av andra människors kunskaper och stöd. Det 

är det som kallas mediering. Vad som dock även måste poängteras är att människans utveckling inte 

bara kan ske med stöd av en annan mer kunnig person. Medieringen kan även ske mellan en individ 

och ett utvecklande verktyg eller ett föremål. Vygotskijs grundtanke med den proximala 

utvecklingszonen är att barnet med hjälp av stöttning ifrån någon mer erfaren skulle kunna utmana 

sina egna kognitiva förmågor. Barnet utmanar då sitt eget tänkande på en högre nivå som i sin tur 

ska ta barnets kunskaper vidare till nästa steg (Lidberg, 2013, s. 492). 

3.2 Genrepedagogik i praktiken  

Något som blir allt vanligare bland lärare runt om i Sverige är att undervisa enligt den 

genrepedagogiska modellen. Genrepedagogiken utvecklades av lärare och forskare i Australien 

under 1980-1990-talet. Synsättet bygger på forskning om vilka kognitiva språkliga krav olika 

genrer av texter och skrivuppgifter ställer på elever. Målsättningen för genrepedagogiken är att 

inkludera alla elever, oavsett språklig bakgrund, i en undervisning som syftar till kunskap- och 

språkutveckling inom samtliga av skolans ämnen (Kuyumcu, 2013, s. 605, 610).  

Genrepedagogiken har främst sina rötter ifrån Vygotskijs sociokulturella utvecklingsteori, 

systemisk- funktionell lingvistik (SFL) och utbildningssociologiska studier. En framträdande del i 

genrepedagogiken är hämtat från Michael Hallidays lingvistiska språkmodell. De centrala delarna 

för språkmodellen bygger främst på  människans val av språkliga mönster beroende på 

sammanhanget och betonar även relationen mellan språk och omgivning (Halliday, 1975, 1978, 

1985, 1994, Halliday & Matthiessen, 2004; Martin, 1992, s. 606). Syftet med modellen är att 

eleverna ska tillägna sig ett språk om språket, kunna urskilja språkliga mönster och att därefter 

kunna anpassa språket för olika kulturella mönster, även kallat genrer, som kan appliceras för olika 

sammanhang (Kuyumcu, 2013, s. 606f, 608). Som tidigare nämns bygger genrepedagogiken på det 

sociokulturella synsättet. Vad man då främst har tagit fasta på är stöttningen eller zonen för den 

närmaste utvecklingen. Inom genrepedagogiken kan man bland annat se denna stöttning i den 

explicita undervisningen. Detta innebär då att läraren inte bara instruerar eleverna om vad som ska 
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göras, utan istället jobbar man som lärare med att konkret visa hur lärandet går till (Kuyumcu, 2013, 

s. 610). 

3.3 Cirkelmodellen 

Det främsta arbetssättet inom genrepedagogiken är cirkelmodellen för undervisning och lärande 

eller cykeln för undervisning och lärande som den även kallas. Modellen bygger på fyra faser som 

utgör en explicit undervisning för eleverna. Arbetssättet är lämpligt att användas under ett tema då 

varje fas måste få ta tid att gås igenom (Gibbons, 2013, s. 103f). 

-  Fas 1. Bygga upp kunskap om ämnet. I den första fasen är det viktigt att ta reda på elevernas 

förkunskaper kring ämnet och man lägger även fokus på relevanta begrepp. Syftet är att vidga 

elevernas ordförråd med förklaringar av nya begrepp som är centrala för innehållet i temat. För 

att eleverna ska kunna tillägna sig de nya begreppen så tränar man på att att hitta likheter och 

skillnader, klassificera, jämföra och beskriva dem (Kuyumcu, 2013, s. 617f).  

- Fas 2. Dekonstruktion av modelltext och modellering. I nästa fas ligger fokuset på att studera 

olika texters struktur och uppbyggnad med hjälp av en modelltext. Om man exempelvis arbetar 

med sagor behöver man på ett tydligt sätt lyfta fram sagans olika delar, dvs. inledning, 

händelseförlopp och avslut. Modelltextens syfte tjänar inte bara till att bygga upp kunskaper 

kring textens struktur och språkliga drag. Texten ska även användas som en modell för att påvisa 

för eleverna hur en saga kan se ut. Ett sätt att arbeta med dekonstruering av texter är att klippa 

isär texten i stycken. Eleverna får därefter läsa varje del och placera dem i rätt ordning. En sådan 

övning hjälper då eleverna att utveckla sina lässtrategier genom att försöka följa språkliga 

mönster (Kuyumcu, 2013, s. 619f). 

- Fas 3. Gemensam klasstext. I den tredje fasen ska eleverna få tillfälle att använda sina tidigare 

förvärvade kunskaper inom temat som presenteras i en gemensam text. Texten skrivs då antingen 

i mindre grupper eller i helklass. Vad som dock är viktigt i skrivprocessen är att läraren finns med 

som stöttning under skrivandets gång. Stöttningen kan då ske genom att ställa ledande frågor till 

eleverna som styr texten i rätt riktning men som även kopplar tillbaka till elevernas tidigare 

kunskaper (Kuyumcu, 2013, s. 625). 
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- Fas 4. Självständig konstruktion av text inom samma genre och temaområde. Den sista och fjärde 

fasen innebär att eleverna producerar individuella texter. Eleverna har då cirkelns tidigare tre 

faser som stöd för att minnas de olika strategierna för att producera en text (Kuyumcu, 2013, s. 

625).   

När det gäller lässtrategier är denna modellen ett tänkbart sätt att arbeta på för att eleverna i 

slutändan ska kunna ta sig an en text på egen hand. Inte minst med tanke på alla gemensamma 

förberedande steg som underlättar för elevens individuella utveckling.  

4. Metodologisk ansats  
Det första och andra avsnittet redogör för studiens val av metod och på vilka grunder urvalet har 

gjorts. Vidare följer en förklaring av begreppen validitet och reliabilitet och på vilket sätt studien 

ställer sig till dessa. Del fyra beskriver hur genomförandet av insamlingen för det empiriska 

materialet har gått till. Slutligen följer två delar om forskningsetiska aspekter och överväganden 

som studien har behövt ta ställning till inför intervjuerna.

4.1 Kvalitativ studie 

Forskning brukar vanligtvis delas in i efter två centrala metoder, kvantitativ forskning och kvalitativ 

forskning. Den kvantitativa forskningens syfte är att få fram resultat genom olika former av 

mätningar. Datainsamlingen kan då göras med hjälp av verktyg som kan påvisa statistiska analyser 

t.ex. genom enkäter och frågeformulär. Den kvalitativa forskningens används i intervju- och 

textsammanhang och syftar till att få fram tolkande analyser (Patel & Davidson, 2011, s. 13f).  

Utifrån studiens syfte har jag därför valt att använda mig av kvalitativ intervju. Valet av metod föll 

på just intervjuer då jag ville få fram subjektiva svar på hur lärare arbetar för att gynna elever med 

svenska som andraspråk i deras läsutveckling. Enligt Kihlström (2007) kännetecknas den kvalitativa 

intervjun av att det ska finnas ett särskilt fokus på ett visst område. Som intervjuare ska frågorna 

vara noga genomtänkta och ställas på ett sätt som öppnar upp för utförliga svar. Intervjuaren har 

även till uppgift att se till att intervjun håller sig till det tänkta ämnet samt att inte försöka påverka 

respondentens svar i någon viss riktning (Kihlström, 2007, s. 48). Vid intervjuer är det också vanligt 

att utgå från en intervjuguide, vilket även jag har gjort. En intervjuguide utgår från olika teman som 

även kan kompletteras med underliggande frågor utifrån varje tema (Ryen, 2004, s. 44). 
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Intervjuerna genomfördes enligt en semistruktur vilket innebär att frågorna ställs på ett sätt som 

hamnar någonstans mellan en strukturerad och ostrukturerad intervju. Den ostrukturerade intervjun 

bygger på att intervjuaren presenterar ett ämne eller ett tema som respondenten får prata fritt kring. 

Den strukturerade intervjun lämnar inget fritt talutrymme utan håller sig endast till att söka svar på 

ett visst antal frågor. Den semistrukturerade intervjun kan därmed låta respondenten svara på 

frågorna i en viss ordning, men lämnar även utrymme för följdfrågor. Vidare är det vanligt inom en 

semistrukturerad intervju att använda sig av öppna frågor där respondenten ges ett friare talutrymme 

i sina svar (Denscombe, 2009, s. 234f).

4.2 Avgränsningar och urval 

Avgränsningen gjordes till att intervjua sex pedagoger från fem olika skolor i Sverige. På grund av 

att de flesta skolorna ligger långt ifrån varandra kunde inte alla intervjuer genomföras på ett 

traditionsenligt vis. Tidsbristen spelade även in då vårterminen vanligen innefattar mycket arbete 

för pedagoger. Intervjuerna genomfördes därför på olika sätt, mejlledes, telefonledes och 

traditionsenligt öga mot öga. Ryen (2004, s. 197f) tar upp mailintervjuer som ett verktyg för den 

kvalitativa intervjumetoden. Fördelen med mailintervjuer är att samtalet kan genomföras utan direkt 

kontakt, vilket minimerar risken för att intervjuaren påverkar respondentens svar i någon riktning 

t.ex. genom ansiktsuttryck, pauser, skratt, missnöje etc. Utöver dessa aspekter är mailintervjuer 

tidsbesparande då intervjuformen inte kräver att personerna befinner sig i samma rum samt att man 

kan hålla flera intervjuer samtidigt. Dessutom har respondenten gott om tid på sig att formulera sina 

svar (Ryen, 2004, s. 197f).   

Urvalet av respondenter valdes efter olika långa arbetserfarenheter och efter olika utbildningar. 

Samtliga lärare som har intervjuats är legitimerade lärare och har arbetat allt mellan 1- 42 år. Valet 

av lärare styrdes också av vilken skola de arbetar på. Jag ansåg att det var viktigt för studien att 

intervjua lärare som jobbar med olika hög grad av heterogena barngrupper. Därmed vill jag hävda 

att alla respondenter har gjorts efter ett medvetet urval. Björkdahl Ordell (2007) förklarar att ett 

medvetet urval görs utifrån den grupp som ligger i syftets intresse för studien (Björkdahl Ordell & 

Dimenäs, 2007, s. 86). 

!14



4.3 Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativa studier får begreppen validitet och reliabilitet en annan innebörd mot vad 

begreppen har när de studeras ur ett kvantitativt sammanhang. I den kvantitativa studien syftar 

validiteten till att man studerar rätt sorts fenomen. I den kvalitativa studien innebär istället 

validiteten att upptäcka rätt företeelse genom att tolka och förstå olika områden. Reliabilitet har 

således även olika betydelser beroende på om det gäller en kvantitativ eller kvalitativ 

undersökningsmetod. För intervjuer inom ett kvantitativt område vill man gärna få fram liknande 

svar, då det innebär att undersökningen har en hög reliabilitet. I den kvalitativa intervjun behöver 

reliabiliteten inte ses som låg då svaren inte liknar varandra. Istället bör reliabiliteten ses utifrån 

varje unik situation som undersökningen ringar in. I den kvalitativa forskningen ska man se till att 

det finns en hög validitet i undersökningens samtliga delar. Validiteten kan också ses i forskarens 

insamling av data, dvs. om hen har gjort en trovärdig tolkning av respondentens livsvärld (Patel & 

Davidson, 2011, s. 105f). 

Inom den kvalitativa forskningen är det vanligt att använda observationer som ett kompletterande 

material till t.ex. intervjuundersökning, inte minst för att stärka hela undersökningens validitet och 

reliabilitet. Vad som dock ska tilläggas när man gör observationer och studerar beteenden är att alla 

beteenden är tillfälliga. Man kan alltså inte utifrån en observation anta att något är på ett visst sätt 

(Patel & Davidson, 2011, s. 91). I min studie var tanken från början att komplettera intervjuerna 

med klassrumsobservationer. Meningen var att studera en lektion i varje klassrum för att se hur 

lärarna arbetade för att gynna andraspråkselever i den integrerade läsundervisningen. Eftersom att 

det är svårt att påvisa en generell helhetsbild av att endast studera en lektion valdes därför 

observationerna bort från undersökningen. Fokus hamnade istället på att försöka få fram mer 

utförliga intervjuer som kunde gå mer in på djupet. För att kunna göra det försökte jag i största 

möjliga mån använda mig av öppna frågor. De öppna frågorna ger då mer utrymme för 

respondenten att ge mer utförliga svar vilket kan ses som en hög grad av reliabilitet för 

undersökningen. Att lägga ett stort fokus vid att få fram mer djupgående intervjuer underlättade 

tolkningen av intervjuerna. Jag fick en tydlig bild av respondenterna syn på området, vilket även 

stärker intervjuernas validitet.  
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4.4 Genomförande 

Insamlingen av data gjordes vid sex olika tillfällen. Två av dem genomfördes med inspelade samtal 

per telefon, tre stycken genomfördes via mailintervju och en av dem genomfördes på det 

traditionella sättet dvs. ansikte mot ansikte och med ljudinspelning som stöd för transkriberingen.  

Ett genomgående tema för de olika formerna av intervjuerna var själva upplägget. Alla lärare fick 

intervjuguiden skickade per mail innan frågorna skulle besvaras. Dels för att förbereda 

respondenterna på vad intervjun skulle inkludera men även för att de intervjuer som genomfördes 

per telefon och ansikte mot ansikte skulle ha samma förutsättningar. Eftersom att intervjuerna 

gjordes via inspelningar och mailkonversationer behövde inga anteckningar göras. Intervjun 

inleddes med ett par generella frågor om utbildningsbakgrund, antal yrkesverksamma år m.m. 

Dessa frågors syfte var att få respondenterna lite uppvärmda inför kommande frågor. Vidare ställdes 

alla frågor i samma följd men en del följdfrågor kunde även tillkomma beroende på den tidigare 

frågans svar. Efter intervjuerna gjordes transkriberingar av de inspelade intervjuerna och en 

sammanställning av alla svar.  

4.5 Forskningsetiska aspekter 

I detta avsnittet behandlas de forskningsetiska principer och ställningstaganden som har relevans för 

min undersökning. Avsnittet syftar även till att förklara samt tydliggöra varför det är viktigt att utgå 

ifrån forskningsetiska principer. Innan en undersökning kan påbörjas behöver man reflektera över 

hur den kommer att genomföras. Hänsyn måste t.ex. tas till de personer som medverkar i studien för 

att undvika att någon person kan tar skada eller på något annat vis tar illa upp (Björkdahl Ordell, 

2007, s. 21). Forskningsetiska principer är bland annat till för att förhindra att kränkningar och 

förödmjukelser sker, att ingen obehörig insyn förekommer samt för att se till att ingen kommer till 

fysisk eller psykisk skada. Detta krav kallas även individskyddskravet som också kan ses som det 

mest betydande kravet för de forskningsetiska grunderna. Individskyddskravet bör dock ses i 

samklang med forskningskravet, vilket innebär att forskningens intresse ska vara riktat till det 

väsentliga i undersökningen samt att kunskaper och metoder utvecklas och förbättras 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Förutom att förhindra att någon upplever kränkning under studien så 

kan det så kallade informationskravet även tjäna till att de medverkande får en förberedande utförlig 

information kring undersökningen. Detta innebär att de medverkande redan innan studien påbörjas 

är fullt insatta i vad som förväntas av dem och som förhoppningsvis även ska resultera i färre 

avböjningar om att medverka i undersökningen.  
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4.6 Etiska övervägande inför undersökningen 

Valet av metod för undersökningen innefattar kvalitativa intervjuer med sex pedagoger från fem 

olika skolor. Detta innebär att hänsyn för vad som dokumenteras måste tas till pedagogerna under 

intervjuerna. De forskningsetiska principerna brukar delas upp i fyra huvudkrav. Det första benämns 

som informationskravet vilket i hög grad berör min undersökning. Det syftar till att information 

kring undersökningen tydligt ska framgå till samtliga deltagare. De personer som kommer att delta i 

undersökningen kommer därmed få information om vad de kan förvänta sig att studien kommer 

beröra och vilket området det gäller. Enligt vetenskapsrådet ska denna information också förtydliga 

att de medverkande har rätt att när som helst avsluta sitt deltagande i studien. Det blir således viktigt 

att i informationen lyfta fram alla tänkbara aspekter som kan komma att påverka personernas 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Informationen bör innehålla upplysningar om att 

eventuella personuppgifter endast är tillgängliga för mig samt att det insamlade materialet inte 

kommer att användas för något annat syfte än för forskning. För att få så många medgivanden som 

möjligt kommer alla medverkande informeras om att ingen av dem kommer att kunna identifieras 

av utomstående. Detta med stöd av konfidentialitetskravet som syftar till att skydda deltagarnas 

identitet och att de uppgifter som samlas in inte ska kunna leda till identifikation av någon enskild 

person för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Slutligen innebär nyttjandekravet att 

information som frångår undersökningens syfte utelämnas samt att informationen endast får 

används i avsikt för studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Under studiens genomförande kommer 

jag därför att exkludera information som rör personliga uppgifter.  

I studien samlas data in med hjälp av ljudupptagning och mailkonversationer. Ljudfilerna och 

textunderlaget kommer endast att vara tillgängliga för mig. Innan undersökningen påbörjas ska även 

information om detta nå ut till alla medverkande. Lika viktigt som det är att beskriva 

undersökningens syfte, lika viktigt är det också att informera om vilka former och metoder som 

kommer användas för datainsamlingen. Att intervjuerna äger rum under ljudinspelning kan för vissa 

kännas ovant. Därför blir det betydelsefullt att redan innan informera respondenterna om detta. Gör 

man inte det kan det tänkas att intervjuerna påverkas negativt av ett nytt överraskande moment som 

den intervjuade personen inte är förberedd på. Således anser jag att undersökningen bör bygga på att 

alla medverkande känner ett förtroende för att studien kommer att utföras på ett korrekt sätt. 

Förtroendet kan skapas med hjälp av att alla deltagare i förväg blir fullt informerade om vad 

undersökningen syftar till och vad som kommer att gälla. Samtliga deltagare informeras även om att 
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uppgifter som kan leda till personlig identifikation kommer exkluderas, vilket även kan styrkas av 

nyttjandekravet. 

5. Resultat och analys 
Följande avsnitt redogör för de sex intervjuerna som studien bygger på. Avsnitt är uppdelat i fyra 

delar 1. läsförståelse, arbetsätt och metoder. 2. Högläsning och läsning på sitt modersmål. 3. 

Samarbete med modersmålslärare och eller SVA-lärare. 4. Utmaningar i den integrerade 

undervisningen. Respondenterna benämns nedan som lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4, lärare 5 

och lärare 6.  

5.1 Läsförståelse, arbetsätt och metoder 

När det kommer till att utveckla läsförståelsen hos elever med svenska som andraspråk verkar de 

flesta lärarna som ingått i studien vara överens. Ett stort fokus måste enligt lärarna riktas mot att 

förklara svåra ord och begrepp, men även att eleverna måste få möjlighet att möta många och olika 

typer av texter. Det gäller då att hela tiden ha ett särskilt fokus på att utveckla elevernas ordförråd 

genom mötet med olika typer av text. Har eleverna inte ett utvecklat ordförråd så kan det även få 

problem för läsförståelsen. Vad som däremot skiljer lärarna åt är deras sätt att arbeta med texter. 

Lärare 1 föredrar att läsa högt för att kunna stanna upp i texten och diskutera och förklara svåra ord. 

Lärare 4 berättar att hen gärna utgår från det ”stora till det lilla”.  

Jag lägger ett stort fokus vid att förklara ord och begrepp som eleverna får jobba med i 
grupper för att sedan arbeta med enskilt - (Lärare 4). 

Både lärare 2 och lärare 3 lyfter även fram vikten av valet av text i elevernas egna läsning. De båda 

menar att den text som eleven ska läsa måste ligga inom en rimlig utvecklingsnivå för att inte 

läsningen ska bli för svår. Vad lärare 3 även tar upp är att texterna som eleverna ska läsa behöver 

tilltala eleverna både efter ålder och intresse. 

Jag tror att elevernas läsförståelse gynnas av att få arbeta med texter. Viktigt är då att 
texterna ligger inom en lagom nivå för eleven och att texterna även ska tilltala 
eleverna utifrån ålder och intresse. Jag låter även eleverna få lyssna till en text 
samtidigt som de följer med i texten själva. Utöver detta lägger jag stort fokus på 
ordförståelse och pratar mycket om ords betydelse - (Lärare 3). 
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För att utveckla elevernas ordförråd använder sig lärarna av olika arbetsätt och modeller. Vad som 

tydligt framgår är att arbetssätten även kan skilja sig åt beroende på vilka åldrar man undervisar. 

Lärare 1 som undervisar i förskoleklass arbetar mycket med att utveckla barnens ordförråd genom 

lek. Lärare 1 lyfter då fram exempel som att arbeta mycket med rim och ramsor, samarbete mellan 

eleverna och då med stöd från lärare med fokus på att låta språket stå i centrum.  

Det är viktigt att försöka hitta arbetssätt som stimulerar barnen att använda språket, 
men även att försöka ta vara på de områden som intresserar barnen till att lära mer - 
(Lärare 1).  

De lärare som arbetar med elever i årskurserna 1- 4 poängterar samtalets betydelse för 

ordförståelsen. Med detta avses t.ex. att hela tiden i all undervisning hålla ett stort fokus på att 

förklara ord men även att sätta orden i sitt sammanhang så att eleven tydligt kan förstå och ta till sig 

det nya ordet. Här märks ett större fokus på att lära genom att ställa frågor och att föra diskussioner. 

Lärare 6 anser att målet med elevernas egna läsning är att de själva ska våga fråga när de stöter på 

hinder. Vad lärare 6 även understryker är att alla elever inte har den självkänslan och vågar inte 

fråga när de stöter på problem. Då behöver man som pedagog ställa egna frågor kring texten så att 

man tydligt kan se om eleven förstår. För att bygga upp elevernas självkänsla menar lärare 5 att man 

behöver jobba med gruppen för att främja ett tillåtande klimat där alla elever tillåts vara på den nivå 

de är. Lärare 5 belyser även vikten av att på egen hand kunna söka upp svar på sina frågor vad det 

gäller förklaringar av svåra ord. Vidare kan dessa ord få utgöra en bas för läxor eller veckans ord 

vilket även lärare 4 jobbar med. Utöver detta benämner även lärare 5 vikten av att låta eleverna få 

läsa på sitt modersmål.  

För att elever ska utveckla sitt ordförråd så krävs det att man pratar mycket om svåra 
ord och att eleverna alltid ska ha tillgång till ordlistor när vi arbetar. Vi har också 
veckans ord i läxa varje vecka, där vi tar upp svåra ord som hör till de områden vi 
arbetar med. Det är också viktigt med ett tillåtande klimat i klassen, så att eleverna 
känner att de vågar fråga om de inte förstår. När det kommer till elevernas olika 
språkliga förutsättningar vad det gäller deras läsning i svenska, så har vi sett att det har 
stor betydelse om de kan läsa på sitt modersmål - (Lärare 5).  

Utöver dessa arbetssätt har den mest framträdande modellen som nämnts under intervjuerna med de 

verksamma lärarna varit cirkelmodellen. Den största fördelen som lärare 2, lärare 3, lärare 4 och 

lärare 5 ser med cirkelmodellen är att den kan användas i alla ämnen. Att arbeta 
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ämnesöverskridande med läsutveckling bidrar då till att eleverna skaffar sig bredare kunskaper om 

ord och lässtrategier för olika texter inom många områden. Lärare 5 berättar också att 

cirkelmodellen är ett bra verktyg då läraren modellerar och gör lärandet synligt för eleverna genom 

att visa vilka strategier man använder när man tar sig an en text vare sig det gäller läsning eller att 

skriva en egen text.  

Jag tror mycket på att samtala om texter i klassen och att ”modellera” mycket för 
eleverna. Vi använder tex. ”Cirkelmodellen” ibland när vi skriver texter som även 
främjar läsutvecklingen - (Lärare 5).  

Vidare anser även lärare 2, lärare 3 och lärare 4 att cirkelmodellen är extra gynnsamt för 

andraspråkselever just på grund av att läsutvecklingen behöver integreras i fler ämnen än bara 

svenskämnet. Lärare 3 förklarar också att cirkelmodellen bygger på mycket stöttning från läraren 

men även på stöttning som eleverna kan ge varandra.  

Jag anser att cirkelmodellen är väldigt effektiv och gynnsam vid andraspråkselever. Då 
får eleven chans att lära sig de typiska dragen i texttypen, skriva en gemensam text innan 
de själva ska skriva. De får mycket stöttning i sitt lärande. Även att arbeta 
språkutvecklande i samtliga ämnen, reda ut vad ord betyder osv. Detta bli extra viktigt i 
ämnen som bland annat SO och NO, där eleverna möts av svåra texter med mycket 
ämnesspecifika ord som de kanske aldrig tidigare mött - (Lärare 3). 

Varken lärare 1 eller lärare 6 refererar till några konkreta metoder under intervjuerna. Istället utgår 

deras val av arbetsätt utifrån deras praktiska erfarenheter. Lärare 6 menar att alla elever måste få 

lära sig enligt det sättet som passar just den eleven. Hen menar att det allra viktigaste är att ta 

tillvara på barnets intresse för att skapa motivation till att lära. Lärare 1 beskriver att hen i sin 

undervisning många gånger låter exempelvis en bok få stå i centrum för ett tema och arbetar sedan 

vidare utefter den.  

5.2 Högläsning och läsning på sitt modersmål  

Alla lärare som deltog i intervjun har regelbunden högläsning i klassen. Antalet tillfällen för 

högläsning varierar mellan allt ifrån varje dag till en gång i veckan eller som teman där man under 

perioder använder sig mer av högläsning. Vad alla lärare verkar vara eniga om är att högläsningen 

nästan bara har en positiv inverkan på barnen.  
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Jag anser att högläsningen bidrar till många positiva aspekter vad det elevernas egna 
läsutveckling. Att arbeta med högläsning ökar elevernas intresse för läsningen. 
Eleverna lär sig många nya ord genom att få lyssna på när någon annan läser. 
Dessutom bidrar läsningen till en viss nyfikenhet genom att eleverna reflekterar kring 
det lästa och tankeprocesser kring vad som komma skall sätts igång - (Lärare 4). 

Jag tror att barn behöver få lyssna till högläsning, dels för att det är en gemensam 
läsupplevelse, dels är det att stimulera till läsning och att få bilder i huvudet som kan 
kopplas till barnens förståelse - (Lärare 1).  

En av fördelarna är att barnen får höra hur det kan låta när man läser med inlevelse. 
Barnen blir då så småningom uppmärksamma på tempot i läsningen men även att 
betona vissa ord vilket kan underlätta för läsförståelsen när de sedan läser samma text 
själva - (Lärare 6). 

De övriga lärarna framhäver liknande positiva faktorer med högläsningen men menar också att det 

kan finnas en del problem med högläsning och flerspråkiga elever. Lärare 1 berättar att de elever 

med annat modersmål än svenska kan ha svårt att koncentrera sig då hjärnan behöver arbeta dubbelt 

så mycket för att översätta och förstå ord. Hen menar även att de barn som talar svenska som 

modersmål även kan tappa koncentrationen om det blir för många avbrott för att förklara ord under 

läsningen.  

Nackdelar kan vara att barnen inte orkar koncentrera sig på läsningen, lite beroende på 
hur stor grupp man är. Men det beror ju även mycket på läraren, det kan bero på vilka 
arbetssätt man använder för att framför sagan - (Lärare 1) . 

Att försöka hitta en bra bok som passar alla elever i en klass kan också vara en utmaning, eftersom 

de flesta elever i en klass befinner sig på olika språkliga nivåer. Både lärare 2 och lärare 5 tar upp 

detta som en utmaning med att läsa högt. Lärare 5 menar att om boken är för svår och man behöver 

göra många stopp för att förklara ord kan textens sammanhang bli lidande.  

Man har ju sett att högläsning är framgångsrikt för elevernas språkutveckling. Men det 
är viktigt att man hittar en lagom svår bok så att man inte behöver stanna upp och 
förklara ord för ofta, för då blir det många gånger svårt för eleverna att få ett 
sammanhang av texten - (Lärare 5). 
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Nästan alla lärarna var positivt inställda till att låta eleverna få läsa på sitt modersmål. Lärare 6 

ansåg dock att ett sådant arbetssätt inte skulle hjälpa eleverna i hens klass just nu då hen menade att 

det kunde bli omständigt för eleverna att blanda både svenska och modersmål. Däremot får eleverna 

läsa på sitt modersmål mycket i hemmen.  

Ingen av de flerspråkiga eleverna läser på sitt modersmål hos mig just nu. Men oftast 
får eleverna läsa på sitt modersmål hos modersmålsläraren. Sedan vet jag att barnen 
även läser mycket på sitt förstaspråk hemma. Annars anser jag att det i just denna 
gruppen kan röra till det lite om man blandar svenska med modersmålet  i 
undervisningen - (Lärare 6). 

Lärare 1 kunde inte relatera till några tidigare erfarenheter kring att läsa på sitt modersmål. Däremot   

när hen började reflektera om läsning på modersmålet som metod så ställde hen sig positiv till detta. 

Vidare menade hen att det i framtiden kunde ligga som ett utvecklingsområde att jobba med 

modersmålet som en förberedande aktivitet inför läsningen på svenska.  

 Jag har ganska dålig erfarenhet av detta, men jag skulle gissa att det finns många 
fördelar med det. Som jag nämnde tidigare kring bristande förkunskaper om ord och 
begrepp så tror jag säkert att läsning på modersmålet skulle kunna gynna kunskaper 
om ord på elevers egna språk. Det kanske är ett samarbete man kan ha med 
modersmålsläraren i så fall, att eleverna får läsa samma saga hos modersmålsläraren 
som vi läser i den integrerade undervisningen. Jag tror säkert att detta är något som vi 
skulle behöva utveckla och jobba vidare med - (Lärare 1). 

En annan fördel med att låta eleverna läsa på sitt modersmål kan vara att en elev som inte hunnit 

utveckla det svenska språket så långt ännu, kan dra stor nytta av att få läsa på sitt förstaspråk 

integrerat i svenskundervisningen. Anledningen som lärare 3 nämner är att det kan vara svårt att 

förstå betydelsen av ett svenskt ord om ordet inte har någon motsvarande betydelse på elevens 

förstaspråk. Ett liknade resonemang kring modersmål och läsning för även lärare 4 och lärare 5. Vad 

lärare 5 även poängterar är att det endast kan få betydelse då eleven kan läsa på sitt modersmål.   

Om man som elev är helt ny på svenska, så är givetvis modersmålet ett väldigt bra 
redskap att använda sig av. Men då i samspel med svenska. Eleven kan då få texten på 
både modersmålet och svenska. Sen är modersmålsutvecklingen viktigt för elevens 
förmåga att lära sig svenska. Har inte eleven en motsvarande betydelse på sitt 
modersmål så är det väldigt svårt att ta till sig ett ord på svenska - (Lärare 3). 
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Fördelarna med att läsa på sitt förstaspråk är att eleverna ökar sitt ordförråd ytterligare. 
Att bara avkoda ord för ord på ett språk man inte förstår kan inte bidra till 
läsförståelse. För att lära sig ett nytt ord som eleven sedan tidigare inte är bekant med 
så är modersmålet ett bra verktyg att ta till för att utveckla förståelse för ordets 
betydelse - (Lärare 4). 

Det är betydelsefullt om eleven kan läsa på sitt modersmål, för då är det lättare för 
dem att utveckla sin läsning på svenska. Men jag tycker absolut att man kan låta dem 
få läsa på sitt språk någon gång också och även läsa på sitt språk för sina 
klasskamrater - (Lärare 5). 

Det blir således tydligt att lärare 3, lärare 4 och lärare 5 anser att läsning på elevens modersmål 

främjar nödvändiga lässtrategier och är där med ett bra verktyg att använda sig av i undervisningen. 

Inte minst med tanke på elevens förmåga att kunna förstå den lästa texten vilket i sin tur kan hjälpa 

eleven att få förklaringar av svenska ord.  

5.3 Samarbete med modersmålslärare och eller SVA-lärare 

I fyra av de sex klasserna där lärarna intervjuats har en del av eleverna även modersmåls- och/eller 

svenska som andraspråksundervisning. Anledningen till att de övriga två lärarnas elever inte har 

någon extraundervisning beror i ena fallet på att föräldrarna ansåg att barnet inte var mogen för 

ytterligare undervisning än. I det andra fallet anses eleverna behärska det svenska språket tillräckligt 

bra för att inte behöva något extra stöd utöver vad som finns i den integrerade undervisningen. 

Utöver detta får eleverna i båda klasserna tala och läsa på sitt modersmål i hemmen.  

Angående samarbetet mellan klassläraren och modersmålslärare eller svenska som 

andraspråkslärare så var det ingen utav lärarna som för tillfället hade något sådant samarbete. 

Lärare 5 och lärare 6 berättade dock att de i mån av tid endast hann med att byta några snabba ord 

med modersmålsläraren.  

Nej. Inget samarbete på det sättet, mer än att vi pratas vid om det kan finnas några 
specifika problem, men inget samarbete vad det gäller undervisning - (Lärare 6). 

Vad gäller samarbetet så blir det oftast några snabba ord innan lektionen, men vi har även 
hjälp av dem vid tolkning m.m - (Lärare 5). 
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Att tidsbristen är ett faktum står klart då tre av respondenterna påpekar detta. Lärare 2, lärare 3 och 

lärare 6 nämner att tidsbristen både är ett problem för modersmålslärarna men även för klasslärarna. 

Lärare 6 berättade att modersmålslärare har en väldigt hög arbetsbelastning då de arbetar med 

väldigt många elever och på flera skolor.  

Problemet är att modersmålslärarna har så många elever på väldigt många olika skolor 
och är väldigt upptagna. Sedan har vi lärare i klasserna också fullt upp. Men jag ser 
det verkligen som intressant och betydelsefullt att ha ett sådant samarbete. Men som 
det är nu så fungerar det inte på grund av tidsbrist - (Lärare 6). 

Vidare förklarar lärare 3 vilka positiva aspekter hen skulle kunna se med ett samarbete och på vilket 

sätt det skulle kunna gynna eleven. Lärare 3 tar även upp bristerna som finns i modersmålslärarnas 

arbetsuppgifter. Likt lärare 6 tar hen också upp problemet med fördelningen av modersmålslärare på 

skolorna men även att en del modersmålslärare i vissa fall inte heller har den önskvärda kompetens 

som kan krävas för uppgiften.  

Fördelar är att man kan få hjälp med att kommunicera och få hjälp med språket. Eleven 
måste ju veta vad ord/ämnet handlar om på sitt modersmål innan han/hon kan utveckla 
kunskaperna på svenska. Sen tror jag det kan vara svårt att hinna med att samtala med 
modersmålsläraren om uppgifter och syfte/mål då modersmålsläraren ofta är involverad i 
flera olika elever i olika årskurser och åldrar. Det kan även vara så att modersmålsläraren 
inte har den pedagogiska utbildning som krävs, utan mest är till för att "översätta" och 
förmedla till eleven - (Lärare 3).  

Trots att ingen av lärarna just nu har något samarbete med modersmålslärare eller svenska som 

andraspråkslärare kunde ändå alla intervjuade lärare bara se fördelar med ett samarbete.  

5.4 Utmaningar i den integrerade undervisningen 

Alla lärare som intervjuats arbetar till stor del med en integrerad undervisning, dvs. den 

undervisningen som hör till klassens ordinarie undervisningstid. Vad alla lärarna tog upp som en 

fördel med detta var att de elever med annat modersmål än svenska hela tiden befinner sig i en 

skolmiljö där det svenska språket används. Att befinna sig i den miljön där det nya språket används 

bidrar till utvecklingen av ordförrådet genom samtal och diskussioner i vardagen. Vad som även 
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påpekades under intervjun var att nyanlända elever många gånger integreras allt för snabbt, det nya 

språket som ska läras in kan då hamna på en för svår utvecklingsnivå för eleven. 

Ordförståelse och grammatik tycks enligt lärarna vara andraspråkselevernas största utmaning i 

läsningen. Utöver dessa faktorer menar lärare 2 även att motivationen kan vara ett problem. Hen 

berättar att de elever med svenska som andraspråk oftast inte har samma tillgång till sagoläsning i 

hemmen som svenska elever har. Lärare 2 menar att orsaken beror på att en del av eleverna med 

annat modersmål än svenska inte har någon tillgång till böcker utanför skoltid.  

Motivation kan i många fall vara ett problem. Många elever saknar böcker hemma. De 
barn som har svenska som modersmål får oftast mycket sagoläsning som barn, med den 
erfarenheten kan jag se att elever med annat modersmål än svenska oftast inte har med sig 
sedan tidigare - (Lärare 2). 

Lärare 6 har dock en helt annan uppfattning kring motivationen och läsningen utanför skoltid. Hen 

menar att eleverna gärna vill lära sig och uppmuntras till läsning i hemmen. Istället lyfter lärare 6 

problematiken kring grammatik, svåra ord och förståelse av kulturella skillnader.  

Jag märker att grammatiken är svårare att ta till sig. Just nu försöker jag få mycket tid 
till att sitta bredvid och förklara svåra ord som de kan tänkas stöta på eller också 
förklara kulturella skillnader. Många gånger finns viljan att läsa och jag ser att många 
även kan läsa på sitt modersmål, eleverna läser oftast mycket i hemmen - (Lärare 6). 

För att motivera eleverna i sin läsutveckling berättar flera av lärarna att det är viktigt att försöka ta 

vara på elevernas intressen. Lärare 5 förklarar att läraren har en viktig roll för att uppmuntra sina 

elever till att vilja utvecklas. Vad hen även menar är att man som pedagog måste lägga upp sin 

undervisning på ett sätt som gör att eleverna kan lyckas och där med få känna sig stolta över vad de 

presterar.  

Det är viktigt att hela tiden uppmuntra eleverna och visa att du tror på dem. Det tror 
jag är en förutsättning för att eleverna ska lyckas. Många gånger är ju eleverna själva 
duktigare på svenska än vad deras föräldrar är, så det är viktigt att stötta dem mycket i 
skolan, eftersom att de ibland inte har någon vuxen som kan det svenska språket 
hemma - (Lärare 5).  
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Jag brukar koppla bort problemet ett tag. Låt det hellre vara en stund och försök lyfta 
elevens styrkor. Utgå från barnens egna kunskaper genom att kanske få måla en bild 
och sedan samtala om bilden. Koppla svåra ord och se till ordets sammanhang i den 
målade bilden. Vid hinder och problem, ta ett break. Låt eleven själv få vara författare 
och konstnär. För att på så sätt bygga upp självkänsla kring språket - (Lärare 6). 

Den strategi som lärare 6 använder sig av när eleven börjar stöta på allt för många problem i 

läsningen är att byta fokus och koppla bort från själva läsandet i en bok. I stället använder hen sig 

av andra arbetsmetoder som kan vidga elevens läsförståelse. Likt lärare 5 menar även lärare 6 här 

att det är viktigt att jobba med elevens självförtroende i läsningen och att därmed sätta elevens 

styrkor i centrum.  

6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån studiens syfte kopplat till tidigare forskning och teori. 

Avsnittet delas här in i tre delar, viktiga faktorer för läsförståelsen och utvecklande arbetssätt, 

modersmål och samarbete och utmaningar med en integrerad undervisning.  

6.1 Viktiga faktorer för läsförståelse och utvecklande 

arbetssätt  

I resultatet som framgår av studiens intervjuer visar det sig att samtliga lärare anser att 

läsförståelsen brister då elever med annat modersmål än svenska saknar mer eller mindre kunskaper 

om ord och begrepp. De intervjuade lärarna hävdar att ett utvecklat ordförråd är en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för läsförståelse. Att ordförrådet har den största betydelsen för läsförståelsen är 

något som många forskare ställer sig bakom. Westlund (2009) hävdar att det första steget mot 

läsförståelse innebär att skaffa sig ett utvecklat ordförråd (Westlund, 2008, s. 12). Även Gibbons 

(2013, s. 129) tar upp ordförrådet som en viktig faktor. Vad hon också framhåller är att en bristande 

kunskap kring ord kan innebära att ord som stavas på samma sätt kan tolkas fel i en skriven text om 

ordet har flera betydelser. Detta är ett vanligt förekommande problem med ett begränsat ordförråd 

då man inte behärskar ordets betydelse eller betydelser fullt ut (Gibbons, 2013, s. 129). 

Möjligen är detta anledningen till att de intervjuade informanterna lägger stor vikt vid att förklara 

och diskutera svåra ord och begrepp. Detta framhålls även av forskning som positivt. Som lärare 

måste ge elever verktyg för att utveckla sitt ordförråd. Ett sätt menar Reichenberg (2008, s. 73) är 
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att läsa mycket vilket även Enström (2013, s. 171) påpekar. Enström förklarar även vikten av att ge 

eleverna förkunskaper om svåra ord innan eleven börjar läsa (Enström, 2013, s. 171). Vad som 

vidare anses värt att lyfta fram i sammanhanget är att läraren måste lägga fokus på några ord i taget. 

Då många ord kan tänkas vara svåra att läsa för eleven med annat modersmål än svenska, så måste 

eleven ges tid till att själv bearbeta och läsa sina texter. Inte minst med tanke på att Reichenberg 

(2008) menar att en av riskerna med att förklara många ord som förberedande aktivitet kan leda till 

att den återstående tiden för elevernas egna arbete blir allt för kort (Reichenberg, 2008, s. 72f). 

Sammanställer man detta blir det således tydligt att pedagogerna aktivt behöver lägga fokus  

strategier som syftar till att utveckla ordförrådet. Arbetssätt som flera av lärarna lyfter för att 

utveckla ordförrådet och läsförståelsen är bland annat att arbeta med texter och tillhörande uppgifter 

där fokus ligger på att möta många olika typer av texter, dvs. genrepedagogik. Vad flera av de 

intervjuade också betonar är att texterna måste ligga inom en rimlig nivå för att eleven ska kunna 

utvecklas. Utöver detta återkommer de flesta lärarna till att eleverna måste fråga om hjälp när de 

stöter på problem, eller att lärarna själva bör ställa frågor till eleverna som vidare kan öppna upp för 

samtal. Detta kan direkt ses som ett praktiskt exempel av Vygotskijs proximala utvecklingszon. Att 

anpassa texter så att elevens kognitiva tänkande utmanas inom en rimlig utvecklingsnivå. Men även 

att eleven kan vidareutveckla sina kunskaper genom samtal och stöttning av t.ex. en lärare 

(Kuyumcu, 2013, 610). 

Beträffande frågan om hur pedagogerna förhåller sig till läsutvecklande metoder hade jag väntat 

mig många svar som hänvisar rakt till olika teoretiska synsätt eller konkreta modeller. Flera av 

lärarna hänvisade till genrepedagogiken och i första hand till cirkelmodellen som en effektiv metod 

för att utveckla elevernas läs- och skrivkunskaper. Inte minst med tanke på att genrepedagogiken 

och cirkelmodellen är språkutvecklande i samtliga ämnen, vilket flera av lärarna framhåller som en 

av fördelarna. Genrepedagogiken innebär även ett explicit undervisningssätt som då betyder att 

läraren visar och modellerar för att göra det tydligt för eleven om lämpliga strategier för att ta sig an 

en uppgift (Kuyumucu, 2013, s. 610). Endast en av lärarna framhåller modellering som ett effektivt 

arbetssätt. Under intervjun var det dock två av lärarna som inte kunde koppla sin undervisning till 

någon specifik metod eller arbetssätt. Men utifrån hur de verksamma lärarna beskriver sin 

undervisning kan man ändå se att det finns starka kopplingar till den sociokulturella teorin. Då båda 

lärarna berättar att de arbetar mycket med stöttning för elevernas utveckling inom en rimlig nivå. 

Man kan även dra paralleller till genrepedagogiken då båda av de verksamma lärarna arbetar med 
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modellering. Då exempelvis genom högläsningen där en av lärarna menar att elevernas 

läsutveckling kan gynnas av att få höra hur det kan låta när man läser en text. Vidare använder en av 

de verksamma lärarna ofta en bok som utgångspunkt för ett temaarbete vilket också stämmer 

överens med genrepedagogiken.  

I min studie och intervjufrågorna kring effektiva arbetsätt för att gynna elever med svenska som 

andraspråk i sin läsning hade jag en föreställning om att flera av lärarna skulle ta upp bild som 

hjälpmedel för läsutvecklingen. Forskning visar att det är lättare att både minnas och att vidga sitt 

ordförråd då man kan koppla till det konkreta i det visuella bildstödet (Westlund, 2009, s. 184ff). 

Trots detta fick jag endast ett svar i från en lärare som hänvisade till bild som stöd för att utveckla 

ordförråd och läsförståelse. Att de övriga lärarna inte använder sig av bild som stöd i sin 

undervisning för läsförståelse kan kanske även göra skäl för Petterssons (1994, s. 6ff) avhandling, 

om att bilderna i läroböckerna många gånger inte uppfyller de önskvärda kraven. Bilderna bör 

enligt Reichenberg (2008) syfta till att fånga elevens uppmärksamhet, de ska även bidra till 

ytterligare information eller ge vidare instruktioner om texten (Reichenberg, 2008, s. 32). Eller så 

kan resultatet tyda på att intervjun har brister då den inte direkt ringar in någon fråga angående 

bilder som arbetsmetod för läsutveckling. 

6.2 Samarbete med modersmålslärare 

Vad många av lärarna kunde ställa sig bakom var att det fanns flera fördelar med att ha ett 

samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare för att få mer kunskaper i och om det svenska 

språket. Forskning kring undervisning på ett modersmål pekar även på att elevernas läsförståelse 

gynnas av förberedande aktiviteter inför läsningen på svenska. Vidare kan undervisning på elevens 

förstaspråk skapa en trygghet då eleven kan få förklaringar av svåra svenska ord på sitt förstaspråk, 

vilket också gynnar utvecklingen av ordförrådet (Gibbons, 2010, s. 135, Franker, 2013, s. 802). 

Även lärarna som intervjuades ansåg att ett samarbete med modersmålslärare skulle kunna gynna 

elevernas ordförståelse, inte minst om eleverna hade fått arbeta med samma område hos 

modersmålsläraren som eleverna jobbar med i den integrerade undervisningen. 

Trots de positiva aspekterna med modersmålsundervisning kan man både i forskning och genom 

intervjuerna se att det behövs fler resurser att tillgå när det kommer till modersmålsundervisning. I 

resultatet framgår det att modersmålslärarna runt om i Sverige helt enkelt har för hög 

arbetsbelastning. Denna omständighet försvårar förstås ett samarbete mellan klasslärarna och 
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modersmålslärarna. I takt med att skolorna blir allt mer mångkulturella behövs det även mer stöd av 

fler utbildade modersmålslärare. Men så ligger det alltså inte till just nu (Franker, 2013, s. 776f).          

Forskningen visar att barn som kan läsa på sitt modersmål har lättare för att utveckla läskunskaper i 

ett andraspråk (Liberg, 2001, s. 1). I resultatet från intervjuerna med lärarna var majoriteten positivt 

inställda till att låta eleverna läsa på sitt modersmål, dock i kombination med svenskundervisningen. 

En av respondenterna menade att undervisning där eleven bara sitter och avkodar ord för ord på ett 

språk hen inte behärskar, inte kan anses som meningsfullt. Endast en lärare ansåg att undervisning 

som både inkluderar svenska texter och texter på modersmålet skulle kunna påverka eleven 

negativt. Dock kan ingen tidigare forskning i denna studien styrka det påståendet. 

6.3 Utmaningar med en integrerad undervisning 

Resultaten visar att lärarna anser att den integrerade undervisningen gynnar elevernas kunskaper i 

och om det svenska språket. Anledningen är enligt dem att när eleverna befinner sig i miljöer där 

det svenska språket dagligen används så sker en naturlig utveckling av det nya språket. Ett sådant 

resonemang kan även kopplas till det sociokulturella perspektivet på lärande. Att barnet vidgar sin 

språkliga kunskaper och uppfattningar om samhällets strukturer och mönster genom interaktionen 

och samtalet med andra förstaspråkstalare (Arfwedson, 1992, s. 26). Trots den integrerade 

undervisningens positiva aspekter för elevernas språkutveckling menar ändå vissa lärare att det kan 

få konsekvenser för eleven. Flera lärare hävdar nämligen att en del elever integreras för tidigt, vilket 

inte bara får språkliga begränsningar som följd utan även bristande förståelse för undervisningens 

innehåll. Andra begränsningar är enligt en lärare att bristen på motivation kan orsaka problem i 

elevernas läsning, medan en annan framhåller att grammatiken är ett hinder trots att eleverna har 

viljan att läsa. En tredje lärare menar att högläsningen kan vara problematisk då man ska hitta en 

bok som kan passa alla elevers olika språkliga nivåer.   

Således är det så gott som omöjligt att sammanställa dessa lärares resonemang kring vad som är den 

största utmaningen i den integrerade undervisningen. Ett svar skulle kunna vara att det finns lika 

många hinder som det finns elever. Med andra ord tycks utmaningarna i den integrerade 

undervisningen vara specifika för varje klass. Vad som däremot redovisas i diskussionens första del 

är att ordförståelse anses vara den mest betydelsefulla faktorn för läsförståelsen, vilket både framgår 

av intervjuerna och i den presenterade forskningen. Därmed kan ett begränsat ordförråd även ses 

som en vanlig förekommande utmaning i den integrerade undervisningen.  
!29



7. Avslutande kommentarer 
Genom resultatet och den tidigare presenterade forskningen har det blivit tydligt för mig att 

flerspråkiga elever behöver lägga ett stort fokus på att utveckla sitt ordförråd för att lyckas i sin 

läsning. Vad som även framgick i studien var att ett samarbete mellan klasslärare och 

modersmålslärare hade gynnat elevens språkutveckling. Det är stor brist på både modersmålslärare 

och SVA-lärare och samarbetet mellan klasslärare och dessa lärare har visat sig vara ovanligt, trots 

de positiva effekterna. Därför hade det varit intressant att undersöka hur ett samarbete mellan 

klasslärare och modersmåls- och SVA-lärare skulle kunna möjliggöras och hur elevernas resultat 

skulle påverkas av detta. Någon djupare forskning inom detta område ryms dock inte i denna 

undersökning, men det är något jag skulle vilja se vidare forskning om. 
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Bilaga 1 

* Inledning  
- Hur länge har du arbetat som lärare ? 
- Vad har du för utbildning?  
- Har någon utbildning inom svenska som andraspråk? 
- Hur många elever har du just nu i din klass? 
- Hur förhåller du dig till språk och kunskapsutvecklande arbetssätt vad det gäller läsutveckling ? 

* Läroplaner  
- Hur många av dina elever talar ett eller flera andra språk än svenska?  
- Hur många av dina elever läser efter läroplanen för svenska som andraspråk? 
- Hur skiljer sig i så fall dessa elevers undervisning i från de elever som läser efter läroplanen för svenska? 

* Modersmålsundervisning / SVA- undervisning och samarbete 
- Har de elever med annat modersmål än svenska även någon modersmålsundervisning eller sva-

undervisning? 
- Om ja: Har du och modersmålsläraren/ sva-läraren något samarbete?  
- Hur samarbetar ni? 
- Vad kan du se för fördelar eller nackdelar med ett samarbete? 

* Den integrerade undervisningen 
-  Vad kan du se för fördelar eller nackdelar med att ha svenska som andraspråkselever integrerat i 
svenskundervisningen ?  
- Hur arbetar du för att utveckla läsförståelsen hos elever med annat modersmål än svenska? 
- Finns det någon specifik modell eller ett arbetssätt som du anser vara mer gynnsam än någon/något 

annan? 
- Hur arbetar du för att elever med annat modersmål än svenska ska utveckla sitt ordförråd?  
- Finns det någon specifik modell eller ett arbetssätt som du anser vara mer gynnsam än någon/något 

annan? 

* Svårigheter 
- Hur ser du på elevernas olika språkliga förutsättningar när det kommer till elevernas läsning i svenska? 
- Vilken problematik eller vilka hinder kan du se att elever med annat modersmål än svenska har i 

läsningen? 
- Vid problem eller hinder, hur gör du för att motivera eleverna då? 

* Högläsning och modersmålsläsning 
- Hur ofta har ni högläsning?  
- Kan du se några fördelar eller nackdelar med med högläsning och i så fall vad?  
- Vad anser du att det kan finnas för fördelar respektive nackdelar med att låta elever med annat modersmål 

än svenska få läsa på sitt modersmål?  
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Bilaga 2 

Hej, 
Jag studerar vid Karlstads universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete och söker därför verksamma 
lärare som kan tänka sig att delta i en intervju inom ramen för min studie.  

Syftet med studien är att få en tydligare bild över vilka metoder och arbetssätt som används på skolorna för 
att gynna elever med annat modersmål än svenska i läsutvecklingen.  

Alla deltagare kommer att vara anonyma och all information som kan leda till personidentifiering kommer 
att exkluderas från studien. 

Om du väljer att delta kommer du att få svara på frågor där dina svar spelas in med hjälp av ljudupptagning 
eller svara på frågorna via mail. Du har även rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. Det är endast jag 
som kommer ha tillgång till ljudfiler och mailkonversationer och ansvarar där med för att inga 
personuppgifter blir tillgängliga för allmänheten.  

Om du har några frågor kring ditt deltagande får du gärna kontakta min handledare eller mig. 

Handledare: -                           Mail: - 

Student: Lisa Österlund   Mail: -   Telefon: -  
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