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Abstract 
 
In school there are many pupils with Swedish as their second language and these pupils often 
have less basic condition compared with pupils with Swedish as their mother tongue and the 
most common root cause is lack of language knowledge, also the time spent in Sweden 
matters.    
 
I have trough questionnaires and literature studies investigated if there, for pupils with 
Swedish as their second language, is an easier way to figure out how to read and write in 
Swedish using fiction literature as learning material compared with ordinary ways. 
In the questionnaires that I performed participated a number of teachers that teach Swedish as  
a second language. These teachers all work in schools with a big share of pupils with Swedish 
as a second language.I also tried to evaluate if there was a difference between teachers with a 
graduation in Swedish as second language compared with these who don’t have a graduate 
but still work with these pupils.  
 
The result shows that I discovered that only the graduated teachers have used fiction literature 
as a learning material in the daily work and have experienced good results from the pupils, 
they also knew why they used fiction literarture for reading and writing training.  
As a teacher it is very important to have the knowledge regarding children that have Swedish 
as a second language, to be able to support them in a correct way. 
Despite the pupil can’t speak or read the new language, it has feelings and knowledge about 
the circumstances that they can’t express.     
The teachers mission is to knew and have understanding for these circumstances.  
 
 
 
Keywords: Pupils with Swedish as second language, learning to read and write, fiction 
literarture, school.  
 



Sammanfattning 
 
I dagens skola finns det många elever som har svenska som andraspråk och dessa har ofta 
sämre förutsättningar än barn med svenska som modersmål. Bristande språkkunskaper och 
kort vistelsetid i Sverige har betydelse. 
 
Jag har i den här undersökningen genom enkäter och litteraturstudier försökt komma fram till 
om skönlitterära texter är en bättre väg, för elever med svenska som andraspråk, för läs- och 
skrivinlärning jämfört med traditionellinlärning. I enkätundersökning som jag utförde deltog 
ett antal lärare som undervisar i svenska som andraspråk. De arbetar alla på skolor med stor 
andel elever som har svenska som andraspråk. Jag ville även ta reda på om det var någon 
skillnad på lärare med formell utbildning i svenska som andraspråk och de som inte har det, 
men ändå arbetar med dessa elever. 
 
I resultatet jag fick fram var det enbart de lärare som hade en formell utbildning i svenska som 
andraspråk som arbetade med texter i det dagliga arbetet och tyckte att det gav goda resultat, 
de visste också varför de använde sig av skönlitterära texter för läs- och skrivinlärning. 
Som lärare är det oerhört viktigt att man har kunskap om barn som har svenska som 
andraspråk, och att kunna bemöta dem på rätt sätt. Bara för att eleven inte kan tala eller läsa 
på det nya språket så har det känslor och en kunskap om vissa företeelser som det inte kan 
uttrycka. Det är lärarens uppdrag att veta och ha förståelse för detta. 
 
 
 
Nyckelord: Elever med svenska som andraspråk, läs- och skrivinlärning, skönlitteratur, skola.  
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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Jag har under en längre tid mött flera barn som kommit till vårt land med en helt annan 

skolkultur än den vi har i vår skola och i Sverige. Hur skall vi bemöta dessa barn och kunna 

hantera den ökande segregationen och kunna motverka nya formar av utslagning? Även om 

mycket tyder på att många människor i dagens Sverige har en mer tolerant och vidsynt 

hållning till andra människor och kulturer än vi tidigare haft, så finns mängder av exempel på 

svårigheter att hantera olikheter Vi ser i skolan idag att många invandrarbarn, också i andra 

och tredje generationen, inte klarar sin skolgång p.g.a. bristande kunskaper i svenska språket 

Både förskolan och skolan måste på ett annat sätt än tidigare ge barnen konkreta erfarenheter 

och bevis på att olikheten både är hanterbar och berikande. Detta innebär i praktiken ett 

pedagogiskt metodiskt paradigmskifte. Mycket av det materialet som vi använder oss utav i 

skolan är inte anpassat till elever som inte har svenska som modersmål Dessa olikheter kan 

göra barnen till problematiska istället för att lyfta fram deras förmågor. En del av dessa elever 

har dessutom kommit från kulturer där analfabetismen funnits i generationer. 

 

På skolan där jag arbetar finns mycket material att tillgå som utgår från att eleverna som ska 

använda det har en god språkligförmåga med sig innan de kommer till skolan. De barn med 

svenska som modersmål har också haft språket med sig som det första känslospråket. Liberg 

(2003) med flera språkforskare visar genom forskning på att de barn som vuxit upp med 

svenska som modersmål med svensktalande föräldrar har kunskap om ca 4000 ord i 4-

årsåldern. Många av de orden är latenta och används inte hela tiden i det talade språket men 

de finns med och barnen vet om dem samt har ett begrepp om dem. De barn som kommer från 

andra kulturer har inte dessa ord och begrepp med sig som förutsätts för att klara den svenska 

skolan Jag har funderat en del sedan vi läste svenska inom vår SÄL utbildning, då jag kom i 

kontakt med ett projekt i Rinkeby, där man jobbat med de yngre eleverna med skönlitteratur 

för att närma sig det svenska språket. Detta tog jag till mig och har läst ytterligare om det. 

Känslospråket som är så viktigt, kan vara lättare att ta till sig om man får diskutera det med 

andra. Om man tillsammans gör en läsupplevelse som handlar om just detta och bearbetar 

detta genom samtal, skrift och drama. 
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1.2 Syfte  

 

Syfte med min studie är att beskriva hur lärare arbetar med svenska som andraspråk och då 

särskilt med läs- och skrivinlärningen.  
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2 Litteraturgenomgång 
 
 

2.1 Definitioner av begrepp 

 
Med begreppet barn som har svenska som andraspråk menar jag barn som har ett annat 

modersmål än svenska. De kan vara födda i ett annat land än Sverige och därför ha ett annat 

förstaspråk än svenska. Jag innefattar även barn som är födda i Sverige men har föräldrar som 

är födda utomlands och därför talar annat språk än svenska i hemmet.  

2.2 Språk och kommunikation 

 

Genom språket får vi kontakt med andra människor. Genom detta förstår vi att språket är 

viktigt för utvecklingen av hela människan.  Ordet kommunikationen kommer av det latinska 

ordet communicare som betyder ”göra gemensamt” Man vill dela något med någon annan och 

för detta krävs ett samspel som fungerar. Dans, musik och andra konstarter är också en form 

av kommunikation. En form av kommunikation är språket som består av ett system av 

symboler. Med språk menar man ofta tal- eller skriftspråk. Här ingår även teckenspråk, 

piktogram, blissymboler (används av människor med kommunikationsproblem, det består av 

bilder), brailleskrift (punktskrift), morsesignaler samt kroppsspråk. Språket fyller en viktig 

funktion för vårt tänkande men även för den sociala funktionen. Vi kan lösa problem med 

språket, göra analyser (Svensson 1998). 

 

Genom språket signalerar vi vilken grupptillhörighet vi har i vårt samhälle. Språket förändras 

under vår levnad, detta för att skapa en identitet där vi befinner oss i livet just då. För 

tonåringar är det vikigt att prata som sina kamrater, för att känna samhörighet. Ett av flera 

språkliga sätt att utrycka sig på är talet. Det bygger på samspel mellan talande och lyssnande. 

Språket kan beskrivas utifrån tre aspekter funktion (pragmatik, det sätt på vilket språket 

används) innehåll (ordens och satsernas betydelse, dvs. semantik) och form (fonologi, 

morfologi och syntax) (Svensson,1998). 

 

Pragmatiken är viktig för hur språket används i olika situationer, även vad som avses med 

språket. I hemmet på ett sätt, i skolan på ett annat sätt, det gäller både tal- och skriftspråk.   



 - 4 - 

Inom språkforskningen talar men om 3 aspekter i språkets funktion: 1) den grundläggande 

bokstavliga betydelsen, 2) den av talaren avsedda betydelsen och 3) den av lyssnaren 

uppfattade betydelsen (Svensson ,1998). 

 

Innehållet i språket ligger i nära anslutning till funktionen. Förmågan att förstå det 

meningsfulla i innehållet i en text får stora konsekvenser för avkodningen av det lästa, för att 

det finns ingenting som läsaren kan hämta från sina tidigare erfarenheter, för att kunna förstå 

det som den just läst. Själva språket är uppbyggt av olika delar: språkljud, ord och orddelar. 

Barnet behöver ha en relativt god medvetenhet om formen för svenskan som i mångt och 

mycket låter som det stavas (Svensson, 1998).  

Genom all litteratur som jag läst om skrivutveckling går det en röd tråd, den fonologiska   

(Lundberg 2003, Liberg 1996, Svensson 1998). Finns inte den fonologiska medvetenheten 

hos barnet kommer det att få svårt att lära sig att läsa och skriva. Genom språket får vi kontakt 

med andra människor. 

 För läsning krävs en medvetenhet om att språket är uppbyggt av fonem, förmågan att kunna 

identifiera ett ljud i ett ord, dvs. fonologisk medvetenhet. Morfologisk medvetenhet är också 

av stor betydelse för att kunna läsa och skriva ett språk. . Morfologi handlar om ordens inre 

struktur. Morfemet är minsta betydelsebärande enheten i ett ord. Den morfologiska 

medvetenheten ökar läshastigheten och påverkar både avkodning och läsförståelse. Syntaktisk 

förmåga är att kunna kombinera orden till meningar.  Om barnet inte har en god syntaktisk 

förmåga kommer det att påverka läshastighet och även läsförståelsen (Larsson m.fl.,1992). 

 

2.3 Teorier 

 

Det finns en del forskning kring olika teorier om språkutveckling. 

2.3.1 Behavioristisk teori  

 Skinner utvecklade denna teori på 1950-talet som i sin tur bygger på Pavlovs teori. Nya ord 

lärs in genom social förstärkning och imitation. Stimulans och respons är viktiga vid inlärning 

För att stimulera ett barns språkutveckling menar man att det krävs yttre stimulans som 

t.ex.guldstjärnor (Svensson, 1998). 
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2.3.2 Nativistisk teori 

 

Under 1960-talet ägnades språkets grammatiska uppbyggnad stort intresse. Den främste 

företrädaren för den nativistiska teorin är Noam Chomsky. Han ville utveckla en teori om 

språkets struktur, som borde gälla grammatiken i alla språk. 

Språkutvecklingen sätts igång nästan automatiskt. Den sociala omgivningen och barnets 

pragmatiska användning av språket uppmärksammas inte. Det är den fonologiska och 

syntaktiska utvecklingen som fokuseras och det är ett begränsat perspektiv (Svensson,1998). 

 

2.3.3 Kognitiv teori 

 

Jean Piaget (1896 -1980) är den kognitiva teorins fader. Han menade att den kognitiva 

utvecklingen ligger till grund för språkutvecklingen. Tanken utvecklas före språket menar 

förespråkare av denna teori genom att individer kan lösa problem utan att använda språket. 

Den sociala miljön för att större betydelse under uppväxten, barnet ”prövar” nya ord och 

meningar i samspel med andra och det talade språket används i första hand för att tillfredställa 

inre behov. Genom att barnet successivt sammanfogar alla upplevelser utvecklas tänkandet 

som i sin tur leder till språklig utveckling (Svensson, 1998). 

 

2.3.4 Sociokulturellt perspektiv – social interaktioism 

 

Vygotsky (1896 - 1934) är den främste företrädaren för den sociala interaktionismen. Han 

betonar vikten av att barnet deltar i kulturellt betingande verksamheter under ledning av en 

mognare och mer kunnig person. Språket är som tidigare nämnts en social aktivitet både till 

ursprung och till avsikt. Barnet lär sig tala för att kommunicera med omgivningen och på så 

sätt få fysiska, psykiska och sociala behov tillfredställda genom att påverka andra. Språket 

ligger till grund för den kognitiva utvecklingen. Två krafter samverkar i barnets 

språkutveckling - den nedärvda och den naturliga drivkraften som barn har för att lära sig 

språk och den drivkraften som finns i en stödjande omgivning med kända personer och 

situationer (Svensson, 1998). 
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2.4 Styrdokument  

 

2.4.1 FN:s barnkonvention 

 

I FN:s barnkonvention om barns rättigheter står det i artikel 2:1, 29:1 och 30 speciellt om att 

barn ska respekteras utan åtskillnad av något slag t.ex. ras, kön, språk och religion. Vidare står 

att barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets kulturella identitet och det egna språket 

samt inte förvägras rätten att använda sitt eget språk. 

2.4.2 Läroplan 

 

I läroplaner för förskolan, Lpfö 98 belyses vikten av att för barn med icke-svensk utveckla 

dubbel kulturtillhörighet och att utveckla både modersmålet och svenskan. 

”förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteter och barn med utländsk 

bakgrund får stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörighet.” (Lärarens handbok, 2004,s.27). 

”förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än svenskan får möjlighet att både 

utveckla det svenska språket och sitt modersmål”. (Lärarens handbok, 2004,s.28). 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 

står det att ett av målen i grundskolan är att utveckla svenska språket. 

”skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och utrycka idéer och tankar i tal och skrift”. (Lärarens 

handbok, 2004, s.15). 

2.4.3 Kursplaner 

 

Det finns bindande föreskrifter där staten ställer krav på utbildning i olika ämnen. I kursplaner 

och betygskriterier 2000 finns målen nerskrivna för svenska som andra språk bl.a: 

”Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andra språk är att eleverna skall uppnå en 

funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska 

som modersmål har. (….) Skolan skall genom ämnet svenska som andraspråk ge eleverna 

möjlighet att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva i olika situationer. (….) 

Utbildningen i svenska som andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än svenska skall 

tillägna sig sådan språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i 

andra ämnen och kan ingå i kamratgemenskapen och i det svenska samhället.”  

(Skolverket, 2000s.102).   
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Även i grundskoleförordningen står det om kommunens skyldigheter att ordna svenska som 

andraspråk och studiehandledning. Undervisningen kan dock ordnas på olika sätt.   

 ”undervisning i svenska som andraspråk skall om det behövs anordnas för 

 

1. elever i svenska som har ett annat språk än svenska som modersmål. 

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet och 

3. invandrar elever som har svenska som huvudskaligt umgängesspråk med en eller båda 

vårdnadshavarna. Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall 

anordnas för en elev.” 15 § (Grundskoleförordningen, 1997:599). 

 

I kap.5 i grundskoleförordningen står det om studiehandledning på elevens modersmål. 

”En elev skall få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.” 2 § 

(Grundskoleförordningen ,1997: 599). 

 

Svenska som andraspråk har en egen profil med ett brett innehåll.  Elever kom ofta direkt från 

sitt hemland eller flyktingläger och fick börja i en klass. Om de då inte kunde följa med i det 

som de övriga i klassen tillägnade sig, fick de gå på specialundervisning precis som vilken 

annan elev som helst, som befann sig i en svårighet. Efter några år fick de elever som inte 

hade svenska som hemspråk lära sig svenska som främmande språk. Då utgick man från att 

elevens modersmål var välutvecklat att eleven fick en god begreppsinlärning och en 

tankeutveckling på första språket. Tyvärr är det så att många elever idag som fråntagits denna 

möjlighet.  

 

I Lgr 80 var svenska som andraspråk ett underordnat ämne, eleven skulle lära sig svenska så 

fort som möjligt. 

I Lpo 94 fick svenska som andraspråk en egen kursplan som jämställdes med 

modersmålssvenskan. 

 

2.5 Skriftspråket 

 

Alla kulturer har inte ett skriftspråk som består av olika skrivtecken som kan kombineras på 

olika sätt. Vår kultur har ett alfabetiskt skriftsystem. Skriften är tillskillnad mot talet inte 

något som alla bär med sig. Skriften måste tillägnas på ett eller annat sätt. Precis som med 
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talet sker det i olika stadier och utgår från delar som blir helheter. Även inom skriftspråket 

sker den bästa inlärningen genom att barnet möter det skrivna ordet tidigt i livet. Tyvärr 

kommer dock inte alla det utan några barn kommer i kontakt med skriftspråket först i skolan. 

Liberg (1993) talar om en ”litterär amning”. Det lilla fostret kan vid mellan 6-7 mån höra och 

känna igen, minnas röster men även text som vid upprepade gånger lästs för dem. Att tidigt på 

komma i kontakt med det skrivna gör att barnet själv förstår att det finns något meningsfullt 

med det skrivna. Det finns något som jag kan lära mig och få information från.   

 

Liberg (1993) skriver om ett begränsat effektivt läsande och skrivande som hon menar är ett 

effektivt språkande i skrift som även är begränsat till en enskild person, en enskild situation 

eller enskilda ord, t ex preläsande, situationsläsande respektive helordsläsande. Om barnet 

haft en gynnsam ”litterär amning” så sker ofta en utveckling i skriften som Liberg beskriver. 

Barnet ser sin egen bokstav som ofta är begynnelsebokstaven i det egna namnet. 

Sedan kommer situationsläsande som där barnet känner igen skyltar som McDonalds och 

ICA. De läser då hela ordbilder. De skriver även ord som finns i deras närhet som mamma, 

pappa, namn på leksaker LEGO, text som de ser namnet på kylskåpet, diskmaskinen osv. Men 

står mammas namn Kristina vet de inte vad det står, utan de känner enbart igen ordbilden av 

mamma. 

 

Liberg (1998) skriver också om att gå från begränsat effektivt läsande och skrivande till 

effektivt språkande. Ett språk där man befinner sig i språket och även rör sig i den språkliga 

världen. Ett umgänge som sker i talspråk, skriftspråk eller teckenspråk. När barnet är i det 

effektiva läsandet är det en avancerad läsare. Hon menar vidare att nybörjaren som känner 

igen ord och namn på skyltar har flyt i sin läsning liknande det som den avancerade läsaren 

har. För att utvecklingen ska gå från att vara begränsad till att bli utvecklad, framhåller Liberg 

att barnet måste ta ett grammatisk bad, vilket innebär en förmåga att kunna hantera 

bokstäverna. Under denna period minskar barnets flyt och läsningen blir hackigare. Detta 

grammatiska stadium tar olika lång tid för olika barn (Liberg,1993). 

 

Vidare menar Liberg vikten av att en pedagogs förhållningssätt till barnet som en kompetent 

språkpartner. Liberg har en sociokulturell syn på lärande. Att se barnet som en kompetent 

språkpartner inger barnet meningsfullhet i det den gör. Hon anser vidare att det finns stora 

skillnader mellan tal och skriftspråk men det viktigaste är de liknar varandra och stödjer 

varandras utveckling sett ur ett språkligt perspektiv (Liberg, 1993). 
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2.6 Svenska som andraspråk 

 

Ser vi nu allt detta som jag tagit upp i mitt arbete hittills som normal tal- och språkutveckling, 

för elever med svenska som modersmål, hur sker då tal och skrivutvecklingen i skolan för de 

barn/elever som inte har svenskan som modersmål?  

 

Många invandrarelever börjar skolan med en begränsad kunskap i svenska. Detta medför att 

många elever har en skiftande kulturell och språklig bakgrund när de kommer till den svenska 

skolan. Håkansson (2003), skriver att den största delen av jordens befolkning lever i två 

språkiga länder. I västerländska nationer är det ofta en nation, ett språk.  

 

Vid millenniumskiftet fanns det ungefär 140 olika språk i den svenska skolan representerade. 

12 % av alla skolelever har inte svenska som modersmål. Detta ställer stora krav på dem som 

jobbar i skolan, att kunna bemöta dessa elever när de flesta som arbetar i skolan har vuxit upp 

med ett språk och även gått i en enspråkig skola (Håkansson, 2003). 

 

Skolan har hela tiden utgått från att dessa elever redan talade det språket som det undervisades 

på i skolan och på detta sätt räknades det inte med att det skulle behövas några speciella 

åtgärder. Men senare har det visat sig att det inte alls var på det viset. Svenska som andraspråk 

har faktiskt en annan inlärnings process som skiljer sig från den traditionella inlärningen av 

främmande språk. Andraspråks inlärningen sker när eleven redan har ett etablerat språk. 

Denna inlärning sker dessutom i det nya landet av lärare som inte kan barnens språk. Till 

skillnad mot svenska elever som lär ett främmande språk av en svensk lärare som kan förklara 

på modersmålet om eleven inte kan eller förstår (Håkansson 2003). Ett av målen för svenska 

som andraspråk är att efter femte skolåret eller efter den första delen i undervisningen: skall 

eleven: 

- på ett sätt som motsvarar elevens åldersmässiga mognad och förkunskaper kunna 

delta aktivt i samtal samt kunna mutligt berätta och redogöra så att innehållet blir 

begripligt för åhöraren (Skolverket, 2000 s.105). 

 

Viberg (1996) menar att en stor del av språkinlärningen sker utanför skolan, detta är speciellt 

viktigt för elever med annat modersmål än svenska, så att de får ett vardagligt språk. Tyvärr är 

det så att många av dessa elever med annat modersmål än svenska bor i områden eller går på 

skolor där det inte är en majoritet av elever som har svenska som modersmål. Detta ställer då 
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krav på skolan att ordna sociala möten där eleven kan träna sig i vardaglig 

kommunikationskompetens. 

 

Håkansson (2003) refererar i sin bok till en undersökning Helander (1984) gjorde 1979-1982 

om språkanvändning i övre Soppero. Där ett av resultaten visade att 

”Språkanvändning med jämnåriga barn anses vara av stor betydelse när det gäller att bevara 

ett språk”(s.58). 

Ser man då till att Viberg också belyser den sociokulturella betydelsen av språket så förstår 

man att det sociala samspelet både att bevara ett hemspråk samt att lära ett nytt är av stor vikt.   

 

Bergman m.fl. (1992) talar om en informell inlärning som sker när eleverna lär av varandra, 

ansikte mot ansikte, när ingen lärare finns med. Denna inlärning sker utan regler och 

grammatik Författarna skriver sedan om en formell inlärning som sker i klassrummet, de 

menar vidare att det är lärarnas uppgift att foga samman den informella språkinlärningen så 

att eleven får en maximal språkutveckling. De menar att om eleven får en mental fungerande 

grammatik behärskar de ett andraspråk.  

 

2.7 Modersmål 

 

Håkansson (2003) tar upp begreppet modersmål. Det finns flera olika teorier om detta. Är det 

första språket som individen hör eller är det språket som man behärskar bäst eller kan bäst.  

Håkansson hänvisar till Tove Skrutnabb-Kangas som menar att det är språket som man först 

lärts som är modersmålet. 

 

I en ordbok från 50-talet så beskrivs modersmål som det samma som ett skolämne. År 2002 är 

inte benämningen på modersmål längre den samma utan benämns: ”elever som har ett annat 

modersmål än svenska, det är det språket som eleven har lärt in innan svenskan”. Det har 

skett en utveckling under dessa 50 år på vad som menas med modersmål Håkansson (2003). 

 

Ett problem som Viberg tar upp är att många av eleverna har olika kulturell eller språklig 

bakgrund. Detta medför att inom gruppen finns en grupp, hemma talas ett språk och i skolan 

ett annat. Ladberg (1999) skriver om att olika språk har olika status. Engelskan har hög status 

och får därför sällan negativa reaktioner. Det är bra att kunna engelska. Hon menar vidare att 
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om ett barns språk nedvärderas kan barnet känna att dess kultur inte heller är accepterad. 

Inom gruppen av invandrare finns även dessa tankar att visst språk har högre status än andra. I 

en familj kan det talas olika språk och oftast är det faderns modersmål som är det språk som 

talas hemma. Men detta varierar mycket i olika familjer och mellan olika skolor. 

 

Viberg skriver vidare att undervisningen i svenska som andraspråk även har till syfte att vara 

ett medel för att kunna tillägna sig kunskaper i skolans ämnesundervisning. Eleverna skall 

komma ikapp sina klasskamrater som har svenska som modersmål. Förutom att de ska kunna 

tala det nya språket ska de också kunna en hel del andra ämnen som bl.a. historia och 

geografi. Men som Viberg tidigare skrivit så är den viktigaste faktorn för att lära sig ett nytt 

språk att invandrareleverna har kontakt med jämnåriga kamrater som har svenska som 

modersmål.  

”ingen undervisning kan helt kompensera för brister i detta avseende” (Viberg 1996 s. 96). 

 

Med detta som bakgrund när skolan tar emot invandrarelever så måste lärarna var mycket 

medvetna om att elevens modersmål är oerhört viktigt för att få en sådan gynnsam utveckling 

av svenska som andraspråk (Larsson m.fl. 1992) hänvisar till kursplanen för svenska som 

andraspråk och menar att det mest fördelaktiga sättet för elever med svenska som andraspråk 

är om eleven först lärt sig läsa och skriva på sitt eget modersmål. Han eller hon kan då 

överföra läs och skrivförmågan till svenska och lär sig då det nya språket fortare. Detta 

förutsätter att eleven är språkligt medveten. Är eleven språkligt medveten på sitt modersmål 

underlättar det och eleven kan dra nytta av denna förmåga för att kunna lära sig ett nytt språk. 

Håkansson (2003) skriver vidare att” ju tidigare man utsätts för språket desto bättre går det” 

(s.59). Före 3-årsåldern lärs ett språk in som första språk, efter 3-årsåldern lär det in som ett 

andraspråk. Det tar då längre tid och det går inte lika lätt, det ger heller inte så god pragmatisk 

förmåga. 

 

Har ett barn/elev en god motivation till att lära ett nytt språk ger det också ett bättre resultat.  

Håkansson (2003) hänvisar till Ingrid Wiklund som menar att ”språkfärdigheten i svenska är 

beroende av en hel rad olika faktorer som till exempel vistelse tid i Sverige, skolmiljö, 

bostadsområde och framtidsplaner” (Wiklund i Håkansson s.75) Håkansson(2003) berör 

något som flera författare tar upp bl.a. Viberg (1996) Ladberg (2000), att det bästa för 

barnet/eleven är om det fått lära sig läsa på det språket som de behärskar bäst. En annan 

väsentligt påstående som Håkansson (2003) tar upp, är att vi inte begär att ett litet barn ska 
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tala innan ca 2-årsålder. Vi ger dem tid till att lyssna och ta i språket, förankra och bekräfta 

det man sett och hört. Men när våra elever som kommer till den svenska skolan begär vi att de 

ska kunna tala, samt även läsa inom en mycket kortare tid.   

 

2.8 Metod för svenska som andraspråk 

 

Trygghet är viktig förutsättning när man lär in ett nytt språk. En stressfri miljö där barn/elev 

kan känns sig lugn för att bättre kunna förstå det som sägs och kunna lära sig läsa och skriva. 

Det tar ofta tid att lära sig ett nytt språk. Det är då viktigt att inte lärare har för bråttom och 

glömmer att gå tillbaka och repetera det man lärt för att få det bekräftat. En metod som 

skolverket tar upp är att arbeta med skönlitterära texter. Genom texterna får eleverna kunskap 

för att förstå världen och även sig själva. Att kunna formulera sina tankar men även känslorna 

får eleverna hjälp med genom litteraturen. Vidare står det att texterna kan ge, om de är valda 

rätt, en allsidig övning i språket ( Skolverket, 2000).  

 

Litteraturen har en central roll i kursplanen i svenska. Att använda sig att skönlitterära texter 

för undervisning i svenska som andraspråk har många fördelar. Många av våra elever med 

annat modersmål hinner inte bli några ”bokslukare” under sin skoltid på grundskolan. De har 

inte mött skriven text i det sammanhanget som behövs för att bli en läsare med god 

avkodning. En del har mött mycket läromedel i skolan som varit obegripliga. Ett av skolans 

mål måste därför vara att ge dessa elever en positiv inställning till läsning. Att läraren ger 

adekvata böcker på rimlig nivå där eleven befinner sig både språkmässigt men även 

åldersmässigt, (Myndigheten för skolutveckling 2003). 

”Om detta görs på ett genomtänkt sätt är noga utvald skönlitteratur det bästa läromedlet” 

 ( Myndigheten för skolutveckling, 2003, s.96). 

”Skönlitteraturen hjälper eleverna att förstå världen omkring sig själva. Litteratur formulerar och 

förmedlar kunskaper och värderingar samt synliggör kulturella referensramar” 

”För elever med ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund har litteraturläsningen på 

svenska flera dimensioner. Utöver själva läsupplevelsen för eleverna hjälp med att förstå den 

svenska/västerländska referensramen och jämföra den med sin egen. Litteraturläsningen vidgar deras 

omvärldskunskaper och utgör en grund för ord- och begreppsinlärningen i meningsfulla 

sammanhang. Arbetet kring välvalda skönlitterära texter ger eleverna en allsidig träning i språket 

genom att de får samtala, skriva och dramatisera” 

( Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 22).  
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2.9 Wittingmetoden 

 

Maja Witting (2001) säger precis som Viberg, att det inte bara är själva läsningen utan en ny 

kultur som eleven ska lära sig. Den nya kulturen är självklar för dem som bor i landet och 

ifrågasätts sällan. De barn som kommer till ett nytt land har med sig en kultur som är lika 

självklar för dem som den de kommer till. 

 

Om det ska kunna ske ett positivt möte beror på hur den som tillhör den gamla kulturen 

förhåller sig och bemöter den som kommer till det nya landet, och dessutom har förståelse för 

det som eleven upplevt när det lämnat sin kultur. För att kunna anpassa undervisningen till 

elevernas situation talar Witting (2001) om förståelse och symbolfunktion. Förståelsen är att 

kunna det centrala i läsprocessen och att kunna förstå ordets innebörd. Symbolfunktionen är 

att eleven lär in obekanta ord som till exempel: bak, hug, ri, skat. För att förstå att språkljuden 

förhåller sig på ett speciellt sätt till bokstäverna Witting (2001) menar att ”det är viktigt att 

förstå alla symbolernas egenskaper för läsförståelsens skull”(Witting, 2001, s.13). 

 

Hon menar vidare att det är viktigt för elever med svenska som andraspråk att de lär sig att 

artikulera orden för att kunna höra skillnader i språkljuden, att ”y” inte uppfattas som ”i”, det 

är då viktigt att de får träna på att höra intonation. Hur betonas en fråga i en text? Det man 

betonar påverkar texten menar Witting (2001). Men att lyssna är tröttsamt och kräver 

koncentration så detta skall enligt Witting (2001) tränas i korta pass. Lyssnande till språket 

gör att elevens språkliga upplevelser och uttrycksförmåga djupnar. 

 

Ge eleverna många nyanser av språket, ge dem detaljer, menar Witting. Ordet bord kan 

betyda olika i olika sammanhang det finns matbord, soffbord, trädgårdsbord, sängbord. 

Witting utgår från ett systematiskt lärande, där små kombinationer av ett vokalljud samt ett 

konsonantljud bildar stavelser, dessa två ljudstavelser utökas så det blir tre och fyra språkljuds 

längd. Hon menar att eleven genom att lyssna och skriva dessa avlyssningsövningar blir 

välförtrogna med de olika språkljuden och på så sätt får en god läs-och skrivförmåga. 

Kontinuerligt sker en gradvis ökning av språkinlärningen både ljudmässigt men även 

grammatiskt (Witting, 2001). 

 

En annan metod som skiljer sig helt från Wittings systematiska inlärning är den analytiska. 

Den utgår från helheten ner till delarna ” top down” Wittings metod utgår från delar till helhet 
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”bottom up.” Vilket sätt som är det bästa är det svårt att få något svar på. Inga lärare använder 

sig av den ena eller andra metoden utan blandar (Witting, 2001). 

 

2.10 Reading Recovery  

 

Reading Recovery är en metod från Nya Zeeland där elever som inte kommit igång med sin 

läsning under första skolåret, Får jobba intensivt under 10-12 veckor ungefär 30 minuter varje 

dag enskilt med en lärare, där de tillsammans arbetar utifrån en given arbetsgång. De läser 

böcker som eleven känner igen och har haft till läxa. Böckerna är anpassade efter individen, 

de har lite svårare text än där eleven befinner sig för att kunna vara en utmaning för eleven.  

Man jobbar med bokstavsarbetet med ord eller orddelar, skriva berättelser eller meningar. 

Den mening som eleven väljer skriver läraren ner på en remsa som sedan klipps itu. Eleven 

pusslar sedan ihop den. 

 

 Eleven får alltid en introduktion av ny bok på rätt nivå för eleven där läraren går igenom 

bokens innehåll. Eleven läser för läraren där läraren stöttar eleven men även rättar eleven vid 

eventuell felläsning, svåra ord bearbetas. Eleven får med sig läsläxan hem och den 

sönderklippta meningen. Föräldrarna är väl informerade om denna metod för det krävs aktivt 

föräldramedverkan för denna metod. 

 

I Sverige finns det ett material som heter Stjärnsvenska (Uhlin, 2000) som bygger just på 

denna metod. Whole Language, helordsmetoden som betonar textens innehåll och använder 

små text- böcker. Texterna är avslutande och där text och bild hör ihop. Läsningen sker i ett 

meningsfullt sammanhang där eleven blir delaktiga av textens sammanhang och då skapas 

nyfikenhet för eleven. Detta skriver Liberg (1996) om att använda hela ord vid läs-och 

skrivinlärningen för att öka förståelsen av det lästa, kunna få ett begripligt sammanhang, 

skapa meningsfullhet och nyfikenhet till det skrivna. 

 

En förutsättning är att eleverna jobbar i mindre grupper när denna metod används, dels för att 

bli sedda och dels för att läraren ska kunna lyssna på alla elever. Om det finns för många 

elever i gruppen är det jobbigt att vänta på sin tur eftersom en del elever läser långsamt, stakar 

sig eller har svårt att utrycka sig. Finns det då för många elever i gruppen kan detta bli 

hämmande för läsutvecklingen. Uhlin (2000), Taube (1987) tar upp detta med självförtroende 
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vid läsinlärning. ”En första förutsättning för lyckad inlärning är frihet från stress i en varm, 

förstående, accepterande och stödjande atmosfär (Taube, 1987, s.128).   

 

I stjärnsvenska precis som inom Reading Recovery talas det om relationen mellan hemmet 

och skolan. Uhlin m.fl. (2000) har tillsammans med Specialpedagogiska institutet (SIT) 

utvecklat detta läromedel och översatt materialet till en mängd olika språk. Detta medför att 

även invandrarbarnen kan precis som de elever som har svenska som modersmål får en 

förståelse för texten. Föräldrarna kan på sitt eget modersmål förklara vad texten handlar om 

och kan samtala om detta på det språk som eleven behärskar bäst. När de sedan läser på 

svenska vet de vad texten handlar om. Detta förutsätter att både föräldrar och elever kommer 

från en skriftspråkskultur. För de elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling finns det 

alltid bildstöd till texterna. Att få förståelse av texten på sitt hemspråk för att sedan lära sig 

ordbilder på svenska och på samma gång ha handlingen klart för sig underlättar vid läs-och 

skrivinlärningen (Uhlin, 2000). 

 

Stjärnsvenskan är individualiserad och nivågrupperad. Det finns (22) skönlitterära böcker men 

även fakta böcker på samma nivå. Dessutom måste man tänka på att en del elever behöver 

längre tid för att bekräfta det man lär in (Uhlin, 2000). 

 

2.11 Rinkeby projektet    

 

I Rinkeby startade ett läs-och skrivprojket 1994. Detta projekt utgick även det från Whole 

Language metoden. Metoden utgår från hur eleven lär sig och att ge eleven hjälp till 

självhjälp. Man börjar där eleven befinner sig kunskapsmässigt och läsningen tränas in och 

lärs in bäst genom läsning. Rinkeby projektet som redovisades i boken Listiga Räven 

(Alleklev, 2000), byggde på att eleverna som befann sig i skolan som var mångkulturell, 

enbart 1 % hade svenska som modersmål. Målet var att alla skulle få del av kulturskatten som 

finns i vår svenska barnlitteratur, samt även få en gemensam kulturell plattform.  

”Gemensamma läsupplevelser ger värdefulla gemensamma referensramar senare i livet. Det 

är dock inte kvantiteten böcker eller författare som är avgörande utan kvaliteten” (Alleklev, 

2000, s.8). 
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I skolan använder sig lärarna bara av skönlitterära texter, läraren läser och eleverna 

återberättar innehållet. Läraren skriver ner barnens berättelser som de sedan bearbetar genom 

att eleverna själva berättar om dem flera gånger. Dessa berättelser skriver lärarna ut på dator 

så att alla elever kan få ett exemplar.  

 

Eftersom de återberättar sina böcker som de läst många gånger och även får en särskild 

hemläxa som de också läst och fått återberätta för läraren, kan läraren kan se om eleverna 

förstått innehållet. Detta skapar en nyfikenhet hos andra elever som inte läst just denna bok. 

Eleverna jobbar utifrån ett givet arbetsschema i svenska som är självständigt. De arbetar med 

detta cirka 1 timmer per dag. Dessa arbetsscheman i svenska finns även i skolår 2 och 3 men 

med utökat innehåll. Monica Axelsson i (Alleklev, 2000), tvåspråksforskare vid instutionen 

för lärarutbildning vid Uppsalauniversitet, har beskrivit arbetet:  

”I alla dessa studier har man funnit att andraspråks inlärare som exponerats och intresserats för stora 

mängder intresseväckande illustrerande barnböcker 200- 300 under ett år lärt sig andraspråket 

snabbare än elever som undervisats med traditionella språkundervisnings metoder” 

(Axelsson i Alleklev 2000 s.66-67) 

 

I samtliga studier säger Axelsson att eleverna tillgodo gjort sig syntaktiska former samtidigt 

som de lärt sig att avkoda texten d.v.s. kommit åt innehållet (Axelsson i Alleklev, 2000). 

 

Axelsson säger vidare att det likartade arbetssättet som används i klasserna gjorde att eleverna 

kunde lägga sin kraft på det som var nytt i arbetsschemat istället för att lära in ett helt nytt 

arbetssätt. Detta menar hon underlättar vid läs- och skrivinlärningen. Även lärares val av 

böcker till eleverna tycks ha stor betydelse för läsinlärningen. Detta menar Bergman m fl. 

(1992) också är av storvikt att det finns en långsiktig planering för arbetet. Författarna påtalar 

också att der är av stor vikt att lärarna kontinuerligt får fortbildning som kan ge insikt om hur 

de kan underlätta för elever med svenska som andraspråkselever. 

 

 

 

”Inom språkforskningen är enigheten stor om att det krävs ett inflöde av språk för att det ska komma 

en språkutveckling till stånd. Om detta erbjudande inflöde dessutom är stimulerande, ålders – och 

intresseanpassat sker en inlärningen och utvecklingen av språkförmågan” (Axelsson i Alleklev, 

2000 s.71) 
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Till detta måste också en förståelse av det lästa samt en efterbearbetning. Läsningen kan lätt 

bli mekanisk eftersom förståelsen inte finns med. Många elever som är mitt inne i sin 

andraspråks inlärning upptäcker alltid utryck eller ord som är obekanta för dem. Ta tid till att 

forma tankar på sitt första språk skriver Bergman (1992) är viktigt så att inte den bristfälliga 

svenskan får ta överhand i tänkandet. Att lära sig att tankarna är viktiga gynnar läs-och 

skrivutvecklingen menar Bergman (1992), finns då möjligheten att på flera olika sätt bearbeta 

den, ökar förståelsen av det obekanta genom att illustrera och dramatisera. 

 

”Inom språkforskningen hävdas att det är just i utrycksögonblicket som 

språkanvändaren blir tvungen att reflektera över hur yttrandet ska formuleras och att 

det är dessa formulerings tillfällen som driver språkutvecklingen framåt” (Bergman, 

1992, s.72) 

 

En avgörande orsak till framgången med arbetet med skönlitterära texter är att läraren själv 

har en egen personlig relation till skönlitteratur, att den vuxne själv läser litteraturen, annars 

kan läsning bli ett skolämne vilket som helst. Dessutom behöver eleven en jämlik 

samtalspartner att diskutera det lästa med, men framför allt att det är roligt både för den vuxne 

och för eleven ( Alleklev m.fl., 2000). 

 

2.12 Problemprecisering 

 

Använder sig lärare i svenska som andraspråkslärare av skönlitterära texter vid läs – och 

skrivinlärningen?  Skiljer undervisningsmetoderna sig vid läs- och skrivundervisningen 

mellan lärare som har formell utbildning i svenska som andraspråk och de som inte har det?  
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3 Metod 
  

 

3.1 Metodval 

 

Litteraturen jag har läst pekar på att skönlitterära texter är viktigt för elever med svenska som 

andraspråk, dvs. har möjlighet att få hela ord och begrepp för olika saker. Jag har valt att göra 

en enkät för att se om pedagoger som arbetar med läs–och skrivinlärning för elever med 

svenska som andraspråk använder sig av skönlitterära texter vid språkinlärning. Jag ville även 

ta reda på om dessa pedagoger har något samarbete med modersmålsläraren i hemspråket. 

Genom mina litteraturstudier har jag fått klart för mig att detta samarbete är viktigt för en 

lyckad andraspråks inlärning, eleven få då flera ingångar till det nya språket. Varför jag valde 

att använda mig av enkäter i min undersökning var att jag ville få perspektiv från flera olika 

lärare på olika skolor, för att kunna jämföra deras svar. Finns det likheter eller kommer svaren 

att skilja sig åt trots att några arbetar under samma förutsättningar 

3.2 Urval 

 

Jag vände mig till 10 pedagoger. Dess 10 pedagoger arbetar i olika kommuner i en mindre, 

(20.000inv.) och i en som är lite större (100.000 inv.). Båda dessa kommuner har dock en 

relativt stor invandring från andra länder. Vid urvalet av pedagoger vände jag mig till 

ansvariga för svenska som andraspråk på ett antal skolor. Jag hade innan jag skickade ut 

enkäterna frågat om de kunde tänka sig att delta. 

3.3 Etiska aspekter 

 

På följebrevet som jag skickade med så stod det att alla svaren skulle behandlas konfidentiellt. 

Jag valde att inte koda enkäterna för att jag inte heller skulle kunna veta vem som svarat. 

Detta gjorde att jag inte visste vem det var som inte skickat in enkäten. Jag kunde inte heller 

skicka ut en påminnelse.  
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3.4 Genomförandet 

 

Att jag valde frågeformulär berodde på att jag ville göra undersökningen på flera personer än 

vad som är möjligt vid interjuver. Jag valde att göra en strukturerad enkät med ja och nej 

svarsalternativ. Detta för att göra det möjligt att lättare kunna bearbeta svaren 

Det fanns även möjlighet att skriftligt kommentera sina svar. Enkäterna skickade jag ut per 

post till deltagarna de som inte arbetade inom samma kommun som jag själv skickade jag 

även med frankerade svars kuvert. Inom kommunen använde sig deltagarna av internposten, 

de hade även tillgång till min e- post. När jag valde frågor till enkäten så tittade jag även på 

gamla enkäter Winter (2005) menar att det är som att uppfinna hjulet två gånger om man inte 

använder sig ar redan etablerade metoder. Jag skickade ut enkäterna (se bilaga 1) med 

frankerade svarsbrev till de i undersökningen som inte kunde utnyttja vår internpost i 

kommunen. Jag hade valt att bara skicka enkäten till svenska som andraspråks lärare. Av 

dessa 10 enkäter fick jag tillbaka 9 stycken, så svarsfrekvensen var god. Att jag inte har gjort 

en större undersökning med flera deltagare kommer sig av tiden var begränsad. Det behövs en 

mycket längre tid till att sammanställs en så stor undersökning för att få en så god reliabilitet 

som möjligt. Alla som var med i undersökningen fick ett slutdatum då jag ville ha in enkäten 

och de fick ungefär två veckor på sig att svara. Tiden för slutdatumet hade lagts så att 

enkäterna skulle kunna komma in lite senare beroende på postgång. Jag skickade även med ett 

följebrev (se bilaga 2). 
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4 Resultat 
 

 

Av det resultat som kom in fick jag fram att den samlade kompetensen hos pedagogerna var 

god. Alla hade mer än 17 års erfarenhet, de flesta hade jobbat mer än 20 år. En hade varit 

verksam i 40 år så medelvärdet för dessa 9 är 28 års erfarenhet att arbeta med språkinlärning. 

Så en god samlad kompetens tycker jag att jag fått sammanförd i min undersökning.  

Av dessa 9 har 6 formell utbildning för det som de utför. 

 

Alla pedagoger använder sig av skönlitterära texter i sitt arbete med svenska som andraspråk. 

De använder texterna för högläsning, som bänkbok om eleverna kommit så långt i sitt nya 

språk. Det är bara två som använder sig av skönlitterära texter varje dag. Det som 

framkommit är att de som har formell utbildning i svenska som andraspråk använder texterna 

för flera syften än de som inte har någon utbildning, de läser ”bara” för eleverna. 

En berättar sagor för eleverna och samtalar om bilderna.  

 

Varför de valt att arbeta med skönlitterära texter är för att de tycker att dessa är välskrivna, de 

tränar ordförrådet, eleverna blir intresserade av det som de hört samt för att fånga elevernas 

intresse. En av de svarande skrev på frågan varför den använde sig av skönlitterära texter, 

skrev ”texterna är välskrivna och innehållet bra”. En annan svarade ”Det går alltid att hitta 

texter som barnet är intresserat av och som är på rätt nivå. Upplevelse, ökat ordförråd, 

språkets uppbyggnad mm. på samma gång”. 

 

Två hade kommit i kontakt med Reading Recovery. En arbetade delvis med metoden men 

använde då sig av Kiwi böckerna som även de har sitt ursprung från Nya Zeeland och Whole 

Language (egen kommentar). Kiwi böckerna består av texter i olika svårighetsgrad, böckerna 

är inte skrivna av svenska författare utan av läromedels författare. Dessa två hade även tagit 

del av Reading Recovery genom utbildning och genom fackpress.  

 

Stjärnsvenskan hade 6 av 9 kommit i kontakt med. Av dessa 6 var det 4 som använder sig av 

detta material varje dag. Till materialet finns ett diagnos material som flera använde sig av för 

att få en bild av var eleven står i sin läsutveckling och utifrån det, ge ett adekvat material för 

just den eleven på rätt nivå. En utav de som svarat satt och beställde materialet just den dagen 



 - 21 - 

som enkäten kom och skulle börja arbeta med metoden. 3 av de 6 sa att de även använde sig 

av materialet till alla barn, även de som inte har svenska som andraspråk . En lärare skrev 

också att biblioteket på orten var till stor hjälp med att ta fram rätt böcker för det som läraren 

behövde i sitt arbete. Av dessa 9 som arbetar med svenska som andraspråkselever så jobbade 

6 stycken med eleverna i liten grupp, 3 arbetade i helklass. 

 

Handledning till klassläraren i svenska som andraspråk är det 3 stycken som gör. De 

uppmuntrar läraren, försöker vara en idéspruta, ett nätverk som just dessa elever som behöver 

ha stöd för sin läsinlärning på det nya språket. Lärarna ser som sin uppgift att ge lämpliga 

texter till klassläraren samt även bearbeta de texter som de övriga i klassen ska arbeta med så 

att det passar för elever med annat hemspråk.  

 

Vilka som har ett samarbete med modersmålsläraren är dessa 3 som också ger handledning till 

klasslärare. De samtalar om studiematerial, undervisningsmetoder för pedagogiska 

diskussioner med modersmålslärarna. En har även viss studiehandledning med 

modersmålslärarna i förberedelseklass. Kontakten kan även skötas via e-post eller 

telefonkontakt.  
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5 Diskussionen 
 

 

5.1 Metoddiskussion  

 

Den enkätundersökning som gjorts i min undersökning har ägt rum i två närliggande 

kommuner. Jag fann att svaren var liktydiga från flera av dem som deltog. Merparten av 

enkäterna jag sände ut blev besvarade (9 av10). Jag kan dock inte dra några generella 

slutsatser då jag använde mig av en begränsad mängd uppgiftslämnare. Min 

litteraturgenomgång anser jag mera pålitligt då forskning är gjord av flera författare  

 

Hur ser validiteten (giltigheten) ut i min undersökning? Jag utgick från min problem 

precisering i den undersökning som jag utförde. Med de frågor som jag ställde i enkäten ville 

jag se om det ute i skolorna användes skönlitterära texter. Eftersom jag inte personligen träffat 

de som var med i undersökningen och jag då inte kunnat ställa några följdfrågor till svaren de 

lämnat, så blir inte svaren allomfattande utan viss information har stannat hos kvar hos 

uppgiftslämnaren. Det som däremot är intressant trots den i liten skala genomförda 

undersökningen är att de flesta har svarat på liknande sätt på flera av frågorna. Något som jag 

skulle ha frågat om tydligare var hur de, som inte arbetade med skönlitterära texter, arbetar 

med läsinlärningen för svenska som andraspråks elever, samt varför de inte använde sig av 

texter i det dagliga arbetet. Jag skulle även ha ställt frågan om de använde sig av datorer i 

arbetet med dessa elever. 

 

5.2 Analys 

 

När man tittar på alla resultat från enkäterna och all litteratur som jag tagit del utav, är det 

intressant att se att resultatet från undersökningen stämmer så väl in med vad litteraturen säger 

om att använda skönlitterära texter vid läs – och skrivinlärning för elever med svenska som 

andraspråk. Att ge eleverna så många ord som möjligt och förklara dem samt att sätta in dem i 

ett meningsfullt innehåll, för eleven. Larsson m.fl.(1992) talar om att utgå från elevens 

ordförråd och menar vidare att läraren måste tillsammans med eleven kanske skriva texterna 

och att detta är utgångspunkten för samtalet. Flera av dem som svarat i enkäten beskriver just 
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att de använder sig av texterna för just detta ändamål. Jag tror precis som Larsson m.fl. att det 

hänger på bemötandet av eleven som har en avgörande roll för läs-och skrivinlärningen.  

Dessa elever har ju inte bara det nya språket att lära sig, utan en helt ny kultur att komma in i. 

Jag anser att om skolan inte kan tillgodose dessa behov löper elever med svenska som 

andraspråk en stor risk att hamna utanför det samhället som de lever i. Hela vårt moderna 

samhälle bygger på att medborgarna kan ta emot information och kunna nyttja den. Viberg 

(1996) menar att det tar flera år innan elever med svenska som andraspråk har tillräckliga 

språkkunskaper i svenska. Utav detta förstår man ju hur viktigt det är med den tidiga läs- och 

skrivinlärningen för alla elever både de som har och inte har svenska som modersmål.  

 

En av de svarande skrev på frågan varför den använde sig av skönlitterära texter, skrev 

 ”texterna är välskrivna och innehållet bra”. En annan svarade ”Det går alltid att hitta texter 

som barnet är intresserat av och som är på rätt nivå. Upplevelse, ökat ordförråd, språkets 

uppbyggnad mm. på samma gång”. Detta för att kunna utnyttja texterna på flera olika sätt, 

inte bara att få läsa en text rätt upp och ned, är både mål och medel för lyckad läs- och 

skrivinlärning. Om litteraturen är välvald kan den då ge både begreppsinlärning, jämförelser 

mellan kulturer, faktainlärning. Myndigheten för skolutveckling (2003). Bergman m.fl.(1992) 

påtalar också detta att om litteraturen är väl vald är den det bästa läromedlet. På skolan där jag 

gjort min VFU har jag ibland mött frustrerade lärare som inte kunnat hitta bra och relevant 

material till sin svenska som andraspråks elever. En av dem som svarade på enkäten skrev att 

biblioteket på orten var till stor hjälp med att ta fram rätt böcker för det som läraren behövde i 

sitt arbete.  

 

Mycket av det material som finns att tillgå är inte att rekommendera till elever med svenska 

som andraspråk. De är för svåra och varje nytt moment beskrivs bara på några få eller på en 

enda sida. Blir då svenskan för svår tappar eleverna dels intresset, men om eleverna får göra 

sådant de klarar av i små steg med utmaningar som är relevanta för eleverna kommer de att 

lyckas bättre. För att lyckas med läs-och skrivinlärningen behöver både 

modersmålsundervisning och svenska som andraspråk praktiseras parallellt. Detta görs dock 

inte alltid på de skolor där jag gjort min undersökning visar svaren på enkäten och detta är 

märkligt när forskning som är gjord på andraspråks undervisning helt klart visar på att det ger 

större framgång om hemspråket ligger till grund för det nya språket. 

 



 - 24 - 

I undersökningen är det bara 3 som överhuvudtaget har samarbete med modersmålslärare. Att 

kunna utnyttja de förkunskaper som eleven har och att fortsätta gå vidare med läs inlärningen. 

Håkansson (2003) tar upp detta med vikten att kunna läsa på sitt eget modersmål innan de 

kommer i kontakt med det nya språket. Inom materialet stjärnsvenska (2000) så har 

författarna försökt att ta tillvara detta med förkunskaperna och att eleverna får börja sin 

läsutveckling där de befinner sig kunskapsmässigt. Flera av dem som svarat på enkäten 

uppger just detta med att eleverna får läsa på rätt nivå anpassat till eleven men med ett 

bildstöd. Även Myndigheten för skolutveckling (2003) påtalar att det är viktigt med både bild 

och text som stöd I och med att texterna till materialet finns översatt till olika språk så får 

eleverna texten och sammanhanget på sitt eget modersmål. Många som arbetar som svenska 

som andraspråks lärare saknar formell utbildning för det som de undervisar i. 1998 fick 

svenska som andraspråk formell status på lärarutbildningen (Myndigheten för skolutveckling, 

2003)  

 

Jag har med hjälp av en enkel undersökning visat att skönlitterära texter kan vara till hjälp för 

elever med svenska som andraspråk, inte hur läraren ska använda det i själva skolarbetet. 

Under arbetets gång med mitt examensarbete har jag fått helt klart för mig att skönlitterära 

texter är en god framkomlig väg för elever med svenska som andraspråk att lära sig läsa – och 

skriva på svenska.   

 

När vi i den svenska skolan lär ut engelskan som ett nytt språk, då börjar vi oftast med enkla 

fraser, sjunger sånger. Detta ser vi som en naturlig del av undervisningen och normal metod. 

Ingen lärare börjar med alfabetet på engelska utan det kommer senare i fyran, femman. Då har 

eleverna redan stiftat bekantskap med det nya språket och känner sig bekväma med det. De 

har dessutom en svensk lärare som kan förklara när de inte förstår. Med våra invandrarelever 

gör vi nog oftast precis tvärt om, vi börjar med alfabetet där vi lär ut bokstäver som inte låter 

och heter samma sak.   

Istället för som Liberg (1996) skriver om att mötas av ljuden i vårt språk. Hur ska dessa elever 

kunna förstå att ordet ko består av två fonem som låter: kå ovh o. Ännu värre är blir det med 

vår ljudstridiga stavning. Här tror jag att vi i skolan som arbetar med dessa barn som ska lära 

sig inte bara ett nytt språk, utan också en helt ny kultur begår ett stort misstag. Vi lär eleverna 

att ljuda samman bokstäverna till ord som de i vissa fall inte förstår. De läser inte men någon 

förståelse av innehållet i texten utan får bara en avkodning. 
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En förutsättning för att det skall till ett gott möte mellan elev- skola är att det finns pedagoger 

som kan möta eleven/eleverna där de befinner sig För att skapa dessa möten måste dels 

lärarna som arbetar med svenska som andraspråk få en gedigen utbildning, och därtill även att 

staten satsar på att utbilda modersmålslärare. Det fanns flera i min undersökning som inte 

hade någon utbildning alls, någon hade en kurs i svenska som andraspråk.  Flera av författarna 

i litteraturen jag läst talar just om vikten att ha modersmålslärare. Modersmålet är så viktigt 

för att få en så fördelaktig utveckling av det nya språket som möjligt. 

 

Hyltenstam skriver i en skrift från myndigheten för skolutveckling (2003), att dels har inte 

själva utbildningen i svenska som andraspråk från lärarhögskolan haft någon högre status och 

så sent som 1998 fick den formell status. Han menar att det säger en del om hur viktigt 

svenska som andraspråk är i den svenska skolan. Han menar vidare att det inte går att bedriva 

modersmålundervisning på dessa elever som inte har svenska som modersmål. Det är något 

annat att undervisa svenska som andraspråkselever, de befinner sig på olika nivåer i sin 

utveckling, än att ha modersmålsundervisning i svenska i en klass där de flesta har en given 

språklig kunskaps nivå. Hyltenstam belyser även att modersmålslärarna i svenska har haft 

svenskan som modersmål under sin egen skoltid och har en uppfattning om ämnet. Han 

påtalar att för att kunna göra riktiga bedömningar av svenska som andraspråkseleven krävs ett 

gediget yrkeskunnande. För att kunna bedöma om eleven har grammatiska problem, ordförråd 

etc. En av dem som var med i undersökningen tog upp detta hur svårt det är att veta om det är 

läs–och skrivsvårigheter eller språkproblem. Då hade svararen många års erfarenhet både av 

att ha arbetat i helklass med modersmålssvenska samt lång erfarenhet av att arbeta med 

svenska som andraspråkslärare. Jag menar att det måste till en diskussion kring vilka som ska 

arbeta med dessa elever som behöver så mycket mer:  

  

I min undersökning ville jag ta reda på om svenska som andraspråks lärarna använder sig av 

skönlitterära texter i sin dagliga undervisning med elever med annat modersmål.  

Det visade sig att många gjorde det. De som inte gjorde det hade heller ingen formell 

utbildning i svenska som andraspråk. Frågan jag då ställde mig var, överför man då bara den 

läs- och skrivinlärningen som passar de elever som har med sig de 7000 orden som behövs för 

att lättare klara av att knäcka koden för läs- och skrivinlärningen för att man som lärare inte 

vet ett annat sätt?  Tyvärr tror jag att det är så, men tänker man efter hur föräldrar lär sina små 

barn att umgås med skriven text så är det inte heller här relevant att börja med bokstäver. 
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Utan som förälder samtalar man med barnet ser om det känner igen något från verkligheten, 

man upplever saker tillsammans. Detta är en naturlig väg till god läsutveckling. Det måste till 

ett möte. Läsa texter för svenska som andraspråks eleverna för att de ska kunna närma sig det 

nya språket, höra intonationen på texten, se och känna igen ordbilder för att till slut kunna 

knäcka koden och framför allt att få en förståelse av det de läst.  

I min undersökning kan man ana att vissa av lärarna som har ett samspel mellan sig och 

eleven. När man använder sig av skönlitterära texter i sin undervisning måste en dialog till. 

Här kommer Vygotsky’s teori in om att eleven lär för att kunna tala sätts en process igång 

som sedan utvecklar den kognitiva utvecklingen.   

 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

 

Något som jag inte har tagit med men som jag förstått under arbetets gång både genom 

litteraturen och praktiskt arbetet, är vad relationen mellan läraren och eleven betyder. Är det 

så att lärar- elev- relationen är viktigare än själva materialet? Barnets språk utvecklas och 

fungerar först i ett socialt sammanhang.  
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  Bilaga 1 

 

7 Bilagor 
Enkät frågor 

 
Hur många år har du varit verksam som pedagog? _______________________________________  
 

Har du någon formell utbildning i svenska som andraspråk?  Ja   �    Nej � 
 
Om ja vilken?____________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
Använder du dig av skönlitteratur i Ditt pedagogiska arbete med svenska som 
andraspråk? 
 

 Ja �  Nej �  
Om ja, på vilket sätt använder du den? (Fler än ett alt. Är möjligt) 
Högläsning � 
Fri läsning/ bänkbok � 
Som grund för skrivning, ex, bokrecensioner, tankeböcker etc. � 
 
Annat alternativ __________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
Hur mycket och hur ofta använder Du skönlitterära texter i arbetet med svenska som 
andraspråk ? 
Varje dag � 
Flera gånger i veckan � 
Någon gång i veckan � 
Mer sällan � 
Cirka tid per vecka: _______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
Varför använder Du dig av detta? __________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

Har du kommit i kontakt med Reading Recovery?  Ja �      Nej � 



  Bilaga 2 

 

 
Om ja på vilket sätt och i viket sammanhang ___________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________   
 
 

Har du jobbat med materialet Stjärnsvenska?  Ja �    Nej � 
Om ja på vilket sätt och hur ofta _____________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
 

Jobbar Du med elever i en liten grupp Ja �  Nej � 
Om ja på vilket sätt då och hur ______________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 

Handleder Du klassläraren i svenska som andraspråk?  Ja �   Nej � 
Om ja på vilket sätt _______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 

Har Du något samarbete med ev. modersmålslärare? Ja �     Nej � 
 
Om ja på vilket sätt sker samarbetet? _________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
   
 
Svaren skickas tillbaka i det frankerade svarskuvertet 
Senast den 26/10 
 
Tack för din medverkan. 



  Bilaga 3 

 

Jag heter Kristina Rimmerfors och läser SÄL- utbildningen (Särskild lärarutbildning 60p) på 

Karlstads universitet 

Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om Svenska som andra språk.  

Målet med mitt arbete är att se om skönlitterär text är ett bra sätt att lära sig Svenska som 

andra språk  

 

Jag har valt ut 10 pedagoger från skolan att svar på frågor som jag sammanställt i en enkät. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt i arbetet. Eventuella Citat kommer att finnas med 

i arbetet, men utan namn. 

 

Jag ber dig att fylla i enkäten snarast, dock senast 26 oktober 2006 

Om Du arbetar inom Xxxxxkommun använd intern post eller e-post 

Arbetar Du inte i Xxxxxkommun använd det bifogade svarskuvertet eller e-post. 

 

Har Du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. 

 

Men vänlig hälsning 

Kristina Rimmerfors  

 
 


