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Sammanfattning
Syftet med den här uppsatsen var att få en överblick över andraspråkselevers 

läsvanor, deras motivation och syften med läsningen samt hur de anser att 

deras läsvanor påverkar deras lärande. För att få den överblicken har jag 

studerat tidigare forskning och genomfört en exemplifierande undersökning 

i form av djupintervjuer med sex andraspråkselever. Studierna visade att 

informanternas läsvanor har förändrats sedan de kom till Sverige. De läser 

mer, fler texttyper och i huvudsak på ett nytt språk, svenska. 

Motivationsfaktorerna är bland annat intresse och språkutveckling. De läser 

lite på sina förstaspråk och är inte medvetna om förstaspråkets positiva 

effekter på andraspråksutvecklingen. Informanterna är däremot medvetna 

om att läsning är språkutvecklande och det är också det huvudsakliga 

motivet till läsningen. De utvecklas också emotionellt av läsning.
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Inledning
Sedan ett par år tillbaka undervisar jag ungdomar i svenska som andraspråk. 

Jag har upplevt att eleverna haft varierande läsvanor. Elever i samma 

undervisningsgrupp har befunnit sig på olika nivåer när det gäller deras 

läsförmåga på förstaspråket. En del elever var analfabeter i sina hemländer, 

vissa hade bara läst det de varit tvungna till i skolsammanhang medan andra 

brukade läsa även på fritiden. 

Mina andraspråkselevers läsvanor intresserar mig eftersom jag anser att 

eleverna utvecklar det svenska språket när de läser samt att det förefaller 

som om mycket som faller på plats språkligt vid läsning. Det intressanta är 

att det verkar som om eleverna utvecklar sitt språk utan att de själva är 

medvetna om och anstränger sig för det. Kan det vara så att

andraspråkseleverna inte är medvetna om vilka positiva följder läsandet har 

på lärandet? Kanske i synnerhet när det kommer till språkutveckling? För att 

ta reda på det vill jag undersöka andraspråkselevers läsvanor exempelvis

vilka syften de har med läsningen, vad som motiverar dem och hur de anser 

att läsvanorna påverkar deras lärande. 

Syfte 
I den här uppsatsen diskuteras resultatet av en kvalitativ undersökning om 

andraspråkselevers läsvanor i förhållande till tidigare forskning. Syftet är att 

få en överblick över andraspråkselevers läsvanor, deras motivation och 

syften med läsningen samt hur de anser att deras läsvanor påverkar deras 

lärande.

Frågeställningar 
Vilka läsvanor hade andraspråkseleverna i sin hemländer och vilka läsvanor 

har de idag?

Har läsvanorna förändrats efter ankomsten till Sverige? I så fall, på vilka

sätt?

Vad och vem motiverar andraspråkseleverna till läsning och vilka är deras 

syften med läsningen?
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Vilka förmågor och kunskaper anser andraspråkseleverna att de utvecklar 

när de läser?

Avgränsning
Jag avgränsar arbetet till att enbart vara en kvalitativ och exemplifierande 

undersökning med andraspråkselever på D-nivå inom svenskundervisning 

för invandrare (sfi).

Metod

Informationshämtande metod
Jan Trost (2007:23) påpekar att uppsatsens syfte ska ligga till grund för 

metodvalet. Vidare förklarar han att i de fall där frågeställningarna handlar 

om att ”förstå eller hitta mönster” är en kvalitativ undersökning att föredra. 

Han preciserar även att det exempelvis gäller om man intresserar sig för 

någons resonemang eller att finna ”varierande handlingsmönster” (Trost 

2007:23). Även Conny Svenning (2003:72) påtalar att hårddata besvarar 

”frågan ’hur många’, men sällan eller aldrig på frågan ’varför’”. Vidare 

förklarar han att huvudsyftet med mjukdata är att exemplifiera och inte att 

generalisera (Svenning 2003:86). Då mitt syfte är att få en överblick över 

andraspråkselevers läsvanor, deras motivation och syften med läsningen 

samt hur de anser att deras läsvanor påverkar deras lärande är en kvalitativ 

undersökning att föredra och jag vill trycka på att min mening är att 

exemplifiera.

Mjukdatan inhämtades genom den form av intervju som Runa Patel 

och Bo Davidsson (2003:77–78) kallar kvalitativ intervju. De förklarar att 

meningen med den varianten av intervjuer är att finna och förstå någons 

uppfattningar i en fråga. Vidare påpekar de att frågorna i kvalitativa 

intervjuer ofta ger stora möjligheter för informanten att svara med sina egna

ord. Svenning (2003:86) förklarar dessutom att få personer intervjuas utifrån 

ett ostrukturerat underlag vid djupintervjuer. Jan-Axel Kylén skriver 

följande angående intervjuer i sin bok Att få svar: ”Samtalet och mötet med 

en person ger oss de bästa förutsättningarna för att få fram hur den 

intervjuade tänker och känner. Vi kan ställa följdfrågor för att rätt förstå vad 
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de vill tala om för oss” (Kylén 2004:9). Något som jag anser vara viktigt för 

att uppfylla uppsatsens syfte.

Undersökningspersoner
Svenning (2003:110) påpekar att ett slumpmässigt urval inte är nödvändigt 

vid kvalitativa undersökningar och informanterna har valts utifrån vissa 

kriterier. Urvalet gjordes i första hand utifrån deras språkliga nivå, samtliga 

befann sig vid intervjutillfällena på D-nivå inom sfi. Dessutom ville jag 

intervjua både pojkar och flickor med olika bakgrund eftersom tanken var

att exemplifiera. Även geografiska och tidsmässiga skäl har påverkat valet 

av informanter. Med tanke på de kriterierna anser jag att sex intervjuer 

skulle vara tillräckligt för att uppfylla uppsatsens syfte även om Trost 

(2007:37) påpekar att ju fler informanter som tillfrågas desto mer 

verklighetstroget blir resultatet.

Sex informanter intervjuandes, tre manliga och tre kvinnliga. Två av 

informanterna är sexton år gamla medan de övriga är arton år. Samtliga 

informanter har gått i skola och hade deltagit i sfi under i princip hela sin 

vistelse i Sverige. Jag har valt att kalla mina informanter för Lucas, Elias, 

Oscar, Alice, Maja och Ella. Orsaken till att informanterna namngetts är att 

det förenklar läsandet av resultatdelen och av diskussionen. Här nedan följer 

en kort presentation av informanterna och deras bakgrund. 

Lucas

Lucas är 18 år. Han kommer från Eritrea och hans förstaspråk är Tigrinja. 

Han bor i Sverige sedan ett och ett halvt år tillbaka. Innan han kom till 

Sverige gick han åtta år i skola i Eritrea.

Elias

Elias är snart 18 år gammal. Han är från Somalia. Hans förstaspråk är 

somaliska. Han kom till Sverige för ett år sedan. I sitt hemland har han gått i 

skola under nio år.
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Oscar

Oscar är nästan 18 år gammal och kommer från Kongo-Kinshasa. Hans 

förstaspråk är lingala. Han har varit i Sverige i ett och ett halvt åt. Han gick i 

skolan i sitt hemland under tio år.

Alice 

Alice är 18 år gammal. Hon kommer från Irak och hennes förstaspråk är 

kurdiska. Hon har bott i Sverige i ett och ett halvt år. Alice saknar 

skolbakgrund då hon inte gått i skolan i sitt hemland eftersom hon var fattig 

och bodde på landet, långt från skolan.

Maja

Maja är 16 år. Hon kommer från Azerbajdzjan. Hon säger att hennes 

förstaspråk är azerbajdzjanska men att hon talar mest ryska och att hon 

anser att det är hennes egentliga förstaspråk. Maja är speciell såtillvida att 

hon bodde i Sverige under fyra års tid när hon var åtta till tolv år och sedan 

kom tillbaka hit för sex månader sedan. Hon har gått i svensk skola under 

bägge sina sejourer i Sverige.

Ella

Ella är 16 år gammal och kommer från Kongo-Kinshasa. Hennes förstaspråk 

är swahili. Hon har bott i Sverige i tre år. I hemlandet uppskattar hon att hon 

gick i skola under fem års tid.

Material
När jag genomförde min undersökning utgick jag från ett intervjuunderlag 

(se bilaga). Tanken med intervjuunderlaget var inte att slaviskt följa det utan 

att ha det som utgångspunkt. Intervjuunderlaget består av fyra olika 

frågeområden: 

 inledande frågor

 läsvanor

 motivation, syften och lärdomar 

 avslutande frågor
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De inledande- och avslutande frågorna var sådana som Patel och Davidsson 

(2003:73) säger är brukligt vid intervjuer, nämligen frågor som rör 

informantens bakgrund och åsikter om intervjun.

Vid intervjuerna ställdes ofta fler frågor än de i intervjuunderlaget,

dels beroende på hur intervjun utvecklade sig och dels utifrån utförligheten i 

de svar som gavs. Jag valde att ställa öppna frågor trots att Trost (2007:74–

76) varnar för just öppna frågor av flera anledningar, i första hand därför att 

det tar mycket tid att sammanställa och analysera svaren, på grund av att jag 

var intresserad av hur informanterna resonerade. De flesta frågor var sådana

som Svenning (2003:113–114) säger är vanligast i intervjusammanhang 

nämligen bedömningsfrågor och värderingsfrågor. 

När jag formulerade frågorna i intervjuunderlaget var min avsikt att 

försöka göra tydliga och lättbegripliga frågor anpassade till mina 

informanter. Vetskapen om att informanterna inte hade tillbringat så lång tid 

i Sverige medförde att jag var extra noga med att formulera frågorna i 

enlighet med Trots (1994:82) rekommendation att använda ett enkelt och 

rakt språk. Även Patel och Davidsson (2003:74–75) påpekar att språket är 

viktigt, de ger råden att undvika exempelvis långa frågor, ledande frågor, 

svåra ord, fackuttryck samt oklara och tvetydiga ord. Vid intervjutillfällena 

anpassades språket ytterligare för att passa den informant som intervjuades.

Upplägg och genomförande
Jag tog kontakt med en lärare som undervisar andraspråkselever och 

förklarade att jag höll på att skriva en uppsats. Jag informerade även 

uppsatsens syfte och vilken sorts undersökning jag ämnade göra. Av läraren 

fick jag tillgång till klasslistor och scheman för två klasser med 

andraspråkselever på D-nivå inom sfi. Utifrån de listorna valde jag ut sex 

informanter som jag önskade intervjua. 

Veckan efter besökte skolan på nytt. Den här gången för att presentera 

mig för informanterna och framföra min önskan om att intervjua dem. Jag 

informerade kortfattat om syftet och om hur intervjuerna skulle gå till. Jag 

påpekade att det var frivilligt att delta i intervjuerna. Information om syftet 

och frivilligheten anser Patel och Davidsson (2003:61) är viktigt för att få 

ett rättvisande resultat. Samtliga informanter var intresserade av att ställa 
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upp på intervjuer och samtalen avslutades med att vi bokade in tider för 

intervjuer under den kommande veckan. Vilket innebär att det i den här 

undersökningen inte finns något bortfall av informanter.

Intervjuerna genomfördes en eftermiddag och en förmiddag under två 

på varandra följande dagar, en dag för varje klass, eftersom informanterna 

inte skulle prata med varandra om frågorna i förväg. Intervjuerna

genomfördes i ett för informanterna bekant, litet och trevligt inrett 

samtalsrum på deras skola. Tanken var att eleverna skulle känna sig 

bekväma under intervjuerna. Kylén (2004:24) påminner om att den 

intervjuade oftast är mer nervös än den som genomför intervjuerna. 

Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter beroende på hur snabba och hur 

utförliga svar informanterna gav. Kylén (2004:18) påpekar att 20 minuter är 

tillräckligt för att djupt in i ett litet område. Jag noterade dock att 

intervjutiden inte alls var avgörande för hur mycket informanterna fick sagt.

Patel och Davidsson (2003:70) förklarar att det är viktigt att motivera 

informanterna genom att påtala att deras uppfattningar och åsikter är viktiga 

och att dessa kommer att behandlas konfidentiellt. Inledningsvis 

informerade jag därför informanterna ytterligare en gång om det inte finns 

några rätta svar på frågorna utan om att jag är intresserad av deras 

resonemang. Vidare påpekade jag både att de skulle förbi helt anonyma när 

undersökningens resultat presenterades, och att det var av stor vikt att de 

svarade ärligt på frågorna. Därefter genomfördes intervjuerna med 

utgångspunkt i frågeformuläret. Ordningen på frågorna varierade beroende 

på hur intervjuerna fortlöpte, och en del frågor utelämnades om de redan 

besvarats medan det i en del fall ställdes ytterligare frågor för att få 

utförligare svar. De gjordes i enlighet med Svennings (2003:130) råd för 

djupintervjuer, att inte lämna en fråga förrän man inte kan komma längre. 

Jag försökte även följa Svennings (2003:87) råd om att under intervjuerna 

ha ögonen öppna för nya infallsvinklar och följa upp dessa. Intervjuerna 

avslutades med att informanterna tillfrågades om huruvida de ansåg att de 

kunnat svara ärligt, om de ansåg att jag påverkat deras svar samt om de hade 

något att tillägga. Därefter avslutade jag med att tacka för deras medverkan. 
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Ljudinspelning
Patel och Davidsson (2003:83) påpekar att fördelen med ljudinspelning är 

att informanternas svar registreras ordagrant. Även Kylén (2004:40) påpekar 

att den största fördelen med inspelningar är att det finns registrerat ordagrant 

vad informanten sagt. Enligt Svenning (2003:86) är ljudinspelning ett måste 

med tanke på att vi talar fortare än vi kan skriva. Kylén (2004:40) 

kommenterar att om inspelning hämmar så gör även anteckningar det. Det 

finns dock flera nackdelar med ljudinspelningar som kan vara bra att ha i 

åtanke. Patel och Davidsson (2003:83) tar upp att bandspelaren kan påverka 

de svar som ges och att det kan kännas speciellt att prata inför bandspelare. 

Med tanke på att mina informanter intervjuades på sitt andraspråk förstod 

jag att det kunde kännas extra spännande och speciellt. Jag valde att spela in 

intervjuerna i första hand eftersom jag ville koncentrera mig på 

informanternas kroppsspråk och miner under intervjuerna. Det skulle jag ha 

gått miste om ifall jag hade antecknat under intervjuerna. Patel och 

Davidsson (2003:104–105) påpekar att kroppsspråk och betoningar 

försvinner när intervjuerna skrivs ut. Det gav även utrymme för mig att 

ställa de följdfrågor som krävdes och att tänka på mitt eget kroppsspråk i 

samstämmighet med råd av Patel och Davidsson (2003:78).

Informanterna fick förklarat för sig varför jag spelade in intervjuerna 

innan ljudinspelningen påbörjades. Jag påpekade även att ingen annan än 

jag skulle komma att lyssna på inspelningarna. Jag sa åt dem att ignorera 

den lilla inspelningsanordningen, Svenning (2003:87) påpekar att en liten 

inspelningsanordning är mindre skrämmande för informanterna, och att de 

kunde sitta avslappnat och tillbakalutade i sina stolar. Jag uppmanade dem 

att ta tid på sig och tänka innan de svarade på frågorna och påpekade att det 

inte gjorde något om de var tysta och funderade innan de svarade. 

Medgivande till ljudinspelningen införskaffades eftersom det krävs enligt

Patel och Davidsson (2003:83).

Intervjuareffekt
Patel och Davidsson (2003:78) förklarar att vid en kvalitativ intervju skapar 

intervjuare och informant ett samtal tillsammans. Även Kylén (2004:22) 

påpekar att ansvaret är bådas men att rollerna skiljer sig åt, och poängterar 
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att det vanligt att ta för givet att det enbart är den som intervjuar som är 

ansvarig för att intervjun blir lyckad.

Svenning (2003:120–121) skriver om intervjuareffekt. Han påpekar att 

en risk med intervjuer är att den som genomför intervjun påverkar svaren 

genom att med sitt minspel, sina gester och sitt kroppsspråk påverka eller 

styra den som intervjuas i riktning mot vad den tror intervjuaren gillar. En 

annan risk han tar upp är att svaren kan feltolkas (ibid). Patel och Davidsson

(2003:70) påpekar att det är negativt om informanten går in i 

försvarsställning och att det är lätt hänt om han eller hon känner sig dömd 

eller kritiserad. Även Kylén (2004:37) förespråkar förmedlande av 

medkänsla och förståelse eftersom det enligt honom skapar förtroende. På 

grund av ovanstående har jag under intervjuerna tänkt på mitt kroppsspråk 

och försökt att inte visa eventuella preferenser samt inte heller kritisera eller 

döma utan istället bekräfta informanternas känslor och åsikter genom att 

visa intresse och förståelse i enlighet med Patel och Davidsson (2003:70)

råd. Det är ännu enklare att lyckas med om man är medveten som att 

sanningen är informantens, något som påpekas av de två författarna (Patel 

och Davidsson 2003:78). Jag följde även Svennings (2003:87) råd, att visa 

intresse för informanterna, att vara en god lyssnare och att följa upp 

oklarheter utan att argumentera. Med tanke på att Patel och Davidsson 

(3002:83) tar upp att det är bra att träna på att intervjua, är det en fördel att 

jag genomfört kvalitativa intervjuer vid tidigare tillfällen.

Jag frågade informanterna om de ansåg att jag påverkat deras svar på 

något sätt och alla informanter tyckte att de inte påverkats av mig utan att de 

hade kunnat svara ärligt. Även om jag är medveten om att min närvaro 

påverkar informanterna anser jag det positivt för resultatet att de ansåg sig 

ha svarat ärligt utan att ha påverkats av mig.

Databehandling
Det unika med en kvalitativ analys är, enligt Svennig (2003:159), att det 

med utgångspunkt i, ett förhållandevis, litet material trängs in i ett problem. 

Databehandlingen inleddes med att intervjuerna skrevs ner ordagrant på 

dator. Det visade sig att det, precis som Patel och Davidsson (2003:119) 
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påpekar, är ett tidskrävande arbete eftersom ett litet antal intervjuer ger en 

relativt stor textmängd. 

Därefter ägnade jag mig åt det som Kylén (2004:170) kallar kodning, 

nämligen att sortera svaren efter innehåll. I mitt fall handlade det om att 

sortera svaren utifrån frågeområdena. Svenning (2003:160) förklarar att den 

kvalitativa kodningen kan gå till på olika sätt men att det grundläggande är 

att materialet läses flera gånger i en slags cyklisk process. Han poängterar 

att nya aspekter kommer fram vid varje genomläsning. Patel och Davidsson 

(2003:61) menar att det är värdefullt att anteckna allt från idéer, händelser 

och reaktioner under uppsatsarbetet eftersom det annars är lätt att glömma 

något. Även Svenning (2003:61) påtalar vikten av fortlöpande anteckningar 

och hänvisar till att kodning och analys pågår parallellt vid kvalitativa 

studier. Jag har därför under arbetets gång antecknat flitigt.

Resultatet av databehandlingen blev sammanfattningar. Kylén 

(2004:162) förklarar att meningen med sammanfattningar är att få fram det 

som är originellt och typiskt. Han påpekar att det gäller att redovisa både 

”det ’verbala medeltalet’ och den ’verbala spridningen’” och skriver att det 

kan vara svårt att hitta en balans när det handlar om att skapa ett 

helhetsbegrepp utan att försumma det originella (ibid).

Svenning påpekar att det vid kvalitativa intervjuer är viktigt att 

fokusera på analysen av de svaren. Annars är risken att ”den enda och sanna 

skildringen av verkligheten redovisas utifrån en generalisering av ett fåtal 

informanters svar istället för att dessa analyseras” (Svenning 2003:163–

164). Vidare påpekar han att en kvalitativ analys måste ha en teoretisk 

förankring och att kopplingen mellan teori och data måste vara funktionell. 

(ibid). Därför presenteras valda bitar av styrdokument och tidigare forskning

om läsning, exempelvis om motivation, kunskapsutveckling, läsförståelse 

samt lässtrategier och läsarroller med utgångspunkt i litteratur av Monica 

Axelsson, Pauline Gibbons, Caroline Liberg, Louise M Rosenblatt och 

Ulrika Tornberg.

Det var på ovanstående sätt och utifrån ovanstående råd som datan 

behandlades och utmynnade i den presentation av resultatet som 

tillsammans med den tidigare forskning, som följer, ligger till grund för 

resultatdiskussionen.
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Tidigare forskning
I den här delen presenteras valda bitar av styrdokument och tidigare 

forskning som är relevanta vid resultatdiskussionen av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Jag kommer även kortfattat att presentera tankar kring 

citaten och referaten genom att i första hand forma frågor som lämnas 

obesvarade.

Vad säger styrdokumenten?

Förordning  om svenskundervisning  och  

läroplanen för  de  friv i l l iga  skolformerna

Enligt § 3 i Svensk författningssamlings Förordning om 

svenskundervisning, SFS nr 1994:895, ska all undervisning inom sfi ”vila 

på de grundläggande värden som anges i läroplanen för de frivilliga 

skolformerna”. Vilka är då dessa värden? Sammanfattningsvis är det 

följande värden som skolan ska förmedla och gestalta: ”[m]änniskolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta” (Skolverket 2006:3). Skolan ska också ”fostra till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande” samt stärka elevers empatiska

förmågor (ibid). Skolverket (2006:3-4) uppmanar till att göra eleverna 

förtrogna med den svenska kulturen, historien och språket. Skolverket 

betonar även att eleverna inte bara ska få kunskap om de demokratiska 

värdena utan att de även ska utveckla förmågan att vilja leva upp till dessa

(2006:4). Att det finns tydliga anvisningar i ett dokument, i huvudsak 

skapade för svenska ungdomar som växer upp i vår kultur, om vilka 

demokratiska värden som ska uppnås är intressant. Ovanstående värden är 

förmodligen svårare att förstå, ta till sig den svenska innebörden av och 

anamma om man har en kultur som skiljer sig från vår som många 

andraspråkselever har. Frågan jag ställer mig är huruvida eleverna anser att 

litteraturläsning kan bidra till att ovanstående värden uppfylls. Enligt 

läroplanen ska eleverna formas till demokratiska medborgare med vad säger 

kursplanen för sfi specifikt om läsning?
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Kursplan för  svenskundervisning för  

invandrare  (s f i )

Det första målet i kursplanen är att eleven ”ska utveckla sin förmåga att läsa 

och skriva svenska”. När det gäller läs- och skrivinlärning knyts den inte till 

någon speciell kurs inom undervisningen. Kursplanen säger att läs- och 

skrivinlärningen kan ske successivt under hela studietiden och med en sådan 

variation samt på ett sådant sätt att de förmågorna hinner automatiseras

under studietiden. 

I kursplanen framkommer att eleverna ska bli medvetna om hur 

språkinlärning sker samt förstå hur det påverkar deras personliga lärande 

och hur de själva utvecklar sina språkkunskaper. Meningen är att den 

insikten ska komma eleverna till nytta under studietiden men även efter att 

studierna avslutats då de på egen hand ska kunna fortsätta att utveckla 

språket. Med tanke på att mina tilltänkta informanter befinner sig på 

sluttampen av sfi undrar jag om deras läsning hunnit automatiseras och om 

de är medvetna om hur läsning påverkar språkutvecklingen? Om så är fallet, 

är det i så fall motivationshöjande?

Motivation
Louise M. Rosenblatt (2002:147) hävdar att litteraturen överlever 

huvudsakligen genom den avkoppling och det nöje som ligger i läsarens 

intresse. Hon skriver att de flesta läsare anser att det väsentligaste i 

litteraturen är människors öden och att textens struktur och stil bara är en del 

av läsupplevelsen (Rosenblatt 2002:22).  Hon förklarar vidare att läsare 

söker tillfredsställelse i litteraturen och att läsning stimulerar sinnena så att

utlopp ges för olika känslor (2002:43–44). Pauline Gibbons hävdar att vana 

läsare läser av eget intresse, för att få bättre kunskap om omvärlden och för 

att ta reda på saker de vill eller måste lära sig. Hon skriver att det är av 

sådana anledningar som det är önskvärt att elever läser (2006:137). Stämmer 

ovanstående anledningar överens med andraspråkselevernas orsakar till 

läsning? Kunskapsutveckling är en viktig anledning till att läsa, men vilka 

kunskaper utvecklas egentligen?
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Kunskapsutveckling
Gibbons poängterar att vi lär oss språket under tiden vi läser och förklarar 

vidare att språket således inte bara är en förutsättning för läskunnighet. Hon 

förespråkar att andraspråkselever läser många litteraturtyper både för att 

befästa redan tillägnade kunskaper och för att utveckla sina vokabulärer. 

Genom att läsa mer och därmed utveckla sina läsförmågor hävdar hon att de 

får bättre kontakt med sitt andraspråk (2006:136). 

Rosenblatt (2002:210) ser andra utvecklingsområden än de språkliga, 

hon menar att litteraturläsning kan bli en viktig kugge i formandet av 

demokratiska medborgare. Hon förklarar att läsning av olika sorters 

litteratur bidrar till att vi får förståelse för hur vi människor hanterar och tar 

tillvara på livets möjligheter (Rosenblatt 2002:21). Gibbons fokuserar på 

språkutvecklingen och Rosenblatt på formandet av demokratiska 

medborgare. Vilka kunskaper vill andraspråkseleverna utveckla genom 

läsning?

Förstaspråket  och  läsförmågan på 

andraspråket

Gibbons (2006:118) hänvisar till Cummins som anser att läsförmågan på 

förstaspråket är bland det viktigaste när en person ska lära sig läsa på sitt 

andraspråk. Monica Axelsson (2004:518) påpekar att det inom forskning 

framkommit att ju bättre en elev är på att lära och tänka på sitt första språk, 

desto snabbare lär den sig sitt andraspråk. Caroline Liberg förklarar, med 

utgångspunkt i Carells studier, att läsarens totala lingvistiska kompetens, 

dvs. både i förstaspråket och i andraspråket, är av stor betydelse för 

läsförståelsen på andraspråket. Ju mindre kunskaper en individ har i sitt 

andraspråk desto större betydelse har de kunskaperna för 

läsförståelsen(2003:108–110). Följden blir att ju större kunskaper en elev 

har i sitt andraspråk desto större betydelse har förstaspråket för 

läsförståelsen. Det är intressant att förstaspråket blir viktigare och viktigare 

allt eftersom man blir bättre på sitt andraspråk. Är andraspråkseleverna 

medvetna om att det av den anledningen är viktigt att fortsätta utveckla sitt 

förstaspråk? Läser de litteratur på sitt förstaspråk?
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Läsförståelse 

Mer än avkodning

Ulrika Tornberg förklarar att läsning tidigare har setts som en receptiv 

färdighet vilket har gett intrycket att läsning är en passiv aktivitet. Därför 

vill hon sprida kunskap om läsförståelse som en aktiv process som 

förutsätter kognitiva och interaktiva processer. Hon förklarar att texten 

måste förstås både kognitivt och språkligt. Vidare trycker hon på att 

läsningen är mycket mer än själva avkodningen (2001:73). Gibbons 

(2006:119) påpekar att om ämnet är obekant för en läsare med begränsade 

språkliga kunskaper måste denne fokusera på de grafematiska kunskaperna. 

Det går långsamt och om personen till och med måste ljuda medför det att 

personen ofta inte förstår helheten. Tornberg (2001:73) påpekar att många 

elever som läser på främmande språk tror att själva förståelsen handlar om 

den språkliga avkodningen och fokuserar enbart på den. Även om Tornberg 

skriver om främmande språk tror jag att det är relevant även för 

andraspråkselever. De vill ofta förstå varje ord och då glömmer de den 

kognitiva inlärningen (ibid). Hon påpekar att det är viktigt att lära eleverna 

att använda sig av sina förkunskaper när de läser. Tornberg (2001:101) 

skriver att ”språket är en helhet” men påpekar att grammatiken ligger till 

grund för all språklig aktivitet men förklarar att vi inte behöver kunna hela 

språksystemet för att förstå en text (Tornberg 2001:79). Skulle insikter om 

förstaspråkets betydelse för andraspråksutvecklingen påverka elevernas 

läsning?

Mötet  mel lan text  och läsare

Gibbons (2006:115) förklarar att det inte bara är de grafemiska och 

syntaktiska kunskaperna som avgör om texten blir begripligt utan även det 

som sker mellan texten och läsaren vid läsningen. Liberg skriver också om 

mötet mellan text och läsare. Hon menar att textens innehåll bildas i det 

mötet, i den unika situationen. Innehållet påverkas således av flera olika 

aspekter, hos både texten och läsaren, som exempelvis textens innehåll och 

konstruktion samt läsarens såväl språkliga kompetens som faktakunskaper, 

kulturella tillhörighet och sociala förmåga (2003:108). Tornberg (2001:86) 

menar att texten tolkas utifrån läsarens erfarenheter och kunskaper och 
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förklarar att varje läsare skapar en ny text, en egen text. Ytterligare en 

författare som förespråkar att vi skapar en mening av det vi läser utifrån ett 

samspel mellan texten och våra språkliga samt emotionella erfarenheter är 

Rosenblatt (2002:39). Hon menar att texten i sin tur består av sociala och 

estetiska aspekter (Rosenblatt 2002:33–34). Det är tydligt att det krävs mer 

än avkodning för att förstå en text. Vad är det då mer som påvekar 

läsförståelsen?

Kulturel l t  innehål l

Tornberg (2001:86) menar att förståelsen i huvudsak beror på de 

förkunskaper vi har om ett ämne. Liberg (2003:116) förklarar att 

språkinlärningen sker genom läsning av texter med välbekant kulturellt 

innehåll, förkunskapen medför att språkliga brister kan överbyggas så att 

språkutveckling ändå sker. Läsarens kulturella kunskaper och 

ämneskunskaper påverkar läsförståelsen eftersom det hjälper läsaren ”att 

läsa mellan raderna” (Liberg 2003:116). Gibbons (2006:113) poängterar att 

andraspråkselevers förförståelse och kunskaper är viktiga vid läsningen och 

att läsförståelsen påverkas av att de eventuellt inte har samma kultur och 

omvärldssyn som författaren. Hon hävdar till skillnad från Liberg att 

”böcker med främmande kulturella företeelser” inte ska väljas bort eftersom 

dessa bidrar till att eleverna får förståelse för andra kulturer och förbereds 

inför mötet med de kulturerna (Gibbons 2006:118–119). Vilket är då att 

föredra?

Intressets  betydelse

Liberg (2003:117) förklarar att intresset för ämnet hos läsaren bidrar till att

läsförståelsen underlättas. Andra faktorer som förenklar läsandet är i vilken 

grad läsaren anser att texten är intressant och meningsfull samt vilken roll 

läsningen har för läsaren i framtiden (Liberg 2003:120). Tornberg kritiserar 

läromedelstexter. Hon hävdar att eleverna i klassrummet bör uppmuntras att 

ta del av olika texter så att de tränas inför olika naturliga lässituationer

(2001:79). Rosenblatt delar in läsningen i två olika sorters läsning. Hon 

kallar dem för efferent läsning och estetisk läsning. Vid efferent läsning 

förskjuts, till skillnad mot vid estetisk läsning, alla affektiva aspekter i 
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texten och läsningen koncentreras istället till att plocka ut specifik 

information. Hon menar att den typen av läsning är vanligast i 

skolsammanhang (2002:14–15). Har andraspråkseleverna tillräckligt tydliga 

och varierande syften med läsningen och läser de varierade former av 

litteratur? 

Lässtrategier och läsarroller
Gibbons (2006:119) skriver att andraspråkselever behöver överösas av språk 

och kultur samt få lära sig olika lässtrategier och utveckla läsarens alla 

roller. Hon förespråkar Luke och Freebodys teori om litteracitet. De anser 

att läsaren måste ha fyra olika roller vid läsningen: kodknäckare, 

textdeltagare, textanalytiker och textanvändare. 

 Kodknäckningen handlar om att se sambandet mellan tecken och 

ljud. 

 Textdeltagandet gäller att vid läsningen förknippa texten med och att 

använda sig av de förkunskaper om världen, kulturer och 

textkonstruktioner som man har. 

 Att analysera texten handlar om att förstå textens syfte och att kunna 

granska texten kritiskt samt att läsa mellan raderna. 

 Textanvändandet handlar om förmågan att genomföra sociala 

aktiviteter i relation till det lästa som exempelvis att samtala och dela 

i diskussioner om texten (Gibbons 2006:116–118).

Gibbons refererar till Goodman när hon förklarar vilka kunskaper en läsare 

behöver för att förstå det den läser. Det handlar enligt honom om tre olika 

kunskapsområden: semantisk kunskap, syntaktisk kunskap och grafemisk 

kunskap (2006:112). Liberg skriver istället om huvuddrag hos texten som 

påverkar läsförståelsen. Det handlar om följande fyra textegenskaper: 

svårighetsgraden i textens sats- och meningskonstruktion, 

sammanbindningsmarkörerna som bygger upp texten, i vilken grad läsaren 

dras in i texten av exempelvis ”röster” och vad texten handlar om

(2003:110–111). Liberg menar att förståelsen även påverkas av läsarens 

sociala kontext, förhållningssätt, ämneskunskaper, kulturella tillhörighet och 

språkliga kompetens samt textens innehåll, deltagaraktivitet, kohesion och 
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syntaktiska komplexitet(2003:120). Sammanfattningsvis påverkas 

förståelsen av en rad faktorer hos såväl läsaren som texten. 

Resultat

Introduktion
Resultatet av de sex kvalitativa intervjuerna redovisas kortfattat här nedan. 

Enbart delar av råmaterialet infogas i form av citat, för att förtydliga 

informanternas vanor och åsikter, med tanke på informanternas integritet. 

Citaten skrivs med mindre teckenstorlek och informanternas i metoddelen 

tilldelade namn används. 

Läsvanor

Hemlandet

En av informanterna anser sig vara jätteduktig att läsa på sitt förstaspråk, 

fyra informanter säger sig vara bra och en informant kan inte läsa på sitt 

förstaspråk. Av de läskunniga informanterna kunde en läsa på fem olika 

språk, tre på två språk och en på ett språk, sitt förstaspråk.

Jag brukar läsa på franska. Jag kan läsa lingala men det finns inte så många 
böcker på lingala. /Oscar

Tre av informanterna brukade inte läsa i sina hemländer. Den ena säger att 

han inte läste eftersom han hade det svårt på grund av kriget och dessutom 

tyckte han att det var tråkigt. Alice och Ella sa däremot så här:

Därför vi var på landet och som vi skulle gå skola i staden de kosta pengar 
och vi måste betala taxi och vi var fattiga så vi betala inte. Jag lära inte läsa.
/Alice

Jag läste mest läxor eftersom, fast när man går skolan man måste göra läxor 
annars går inte man kan stanna i klassen i många år. Det är därför det är 
viktigt att göra läxor först sen kan man läsa böcker eller tidningar. Fick inte 
läsa annat. Det var så mycket med skolan. /Ella

De tre som brukade läsa läste av varierande anledningar exempelvis för att: 

hela folket läste, för att läraren bestämde att de skulle läsa eller för att de var 

intresserade av att läsa samt för att det var roligt och spännande att läsa. Av 
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de fem informanterna som läste i sina hemländer brukade tre informanter i 

första hand läsa romaner och två informanter tidningsartiklar. Hälften av 

informanterna kan inte nämna några författare från sina hemländer vid namn 

medan de andra tre kan nämna en författare från sitt hemland. Fem av 

informanterna anser att litteraturläsning har en viktig roll i folkets liv. Den 

informant som inte anser att det är viktigt att läsa är den som själv inte kan 

läsa på sitt förstaspråk.

Jag kan säga att det är viktigt att läsa men nu mitt hemland har mycket 
problem. Det är finansproblem och regeringsproblem. Dom regering som är, 
är inte så bra och skolan de man måste betala om man vill studera. Det kostar 
mycket pengar men man vill studera men man kan inte. De flesta som 
studerar är sånna som har makt och dom som har pengar, deras pappa har 
pengar. Det handlar om pengar, skillnad mellan rika och fattiga, det är fint att 
vara duktig att läsa. /Oscar

Jo, det är jätteviktigt för i mitt hemland om du inte läser har du ingen framtid. 
Det går inte leva. Nycklarna till alla dörrar är att läsa. Jag tror de läser mest 
för skolan inte så mycket för sin egen skull. De har inte tid. /Maja

Sverige

Fem av informanterna läser i huvudsak tidningar eller tidningsartiklar. När 

det gäller böcker tycker fyra av informanterna om att läsa romaner medan 

två informanter föredrar deckare. En informant läser även reklam och en 

annan nämner att hon läser en del på Internet. Ämnen som lockar är kärlek, 

mord, våld, sport och historia. De tre kvinnliga informanterna läser dock 

allt.

Jag tycker om att läsa. Man läser tidningar, böcker. Jag tycker om läsa allt, 
vad som helst och det finns så man kan läsa. /Alice

Böcker, artiklar, tidningar, allt som finns. Jag brukar läsa deckare och 
noveller, kärleksböcker. Mest dom som är lättlästa för att förbättra språket. 
Jag kan inte läsa svåra eller tjocka böcker. Det finns mycket man kan lära sig 
när man läser. /Ella

Så här svarar informanter på frågan om hur ofta och av vilka anledningar de 

läser:

En bok i månaden, som har kanske 200 sidor. Här i Sverige det är bra att läsa 
boker. Det hjälper mig att läsa, att veta många nya ord. /Lucas

Ja, som jag har sagt tidigare. Tycker jag om sport och sådan grejer. Och 
anledningen är att jag är intresserad. Den enda grej som jag brukar läsa 
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nästan varje dag är hur det går i olika, vad heter det, lag…serier…om fotboll 
eller sport. Det spelar ingen roll vilken inriktning. /Elias

Därför att jag vill klara den sfi. Då jag måste ha mer ord för att klara den här 
betyg. Därför jag vill studera den här boken och dom svåra ord som jag 
förstår ingenting om det och lära mig om det. Det som jag vill göra. Jag läser 
historia för att jag är intresserad och för att jag vet ingenting om historia. 
Deckare. Jag brukar titta på ”serier” på tv och vill läsa en bok som handlar 
om en deckare. /Oscar

En timme varje dag. Jag läser för att förstå och bli bra på svenska. /Alice

Jag läser varje kväll två-tre sidor sen somnar jag. /Maja

Det tar inte så lång tid med böcker, jag gillar att läsa innan jag somnar. Jag 
läser en lättläst bok på fyra dagar. Jag brukar läsa några texter hemma och 
läxor. Det är jättejätteviktigt att man läser böcker hela tiden för att man 
förbättrar språket. Därför att kunna lära mig många ord. Jag förbättrar språket 
när jag läser. För att man får kontakt med boken, man är med i boken när 
man läser. /Ella

Idag är det endast en av informanterna som i huvudsak läser på sitt 

förstaspråk de övriga läser mest på svenska även om en av dem säger att 

hon läser mycket på sitt förstaspråk också. De tre manliga informanterna har 

successivt övergått till att läsa mer och mer på svenska. I början läste de 

mest på sina förstaspråk men numera läser de bara på sina förstaspråk 

ibland. Två stycken nämner att de även läser på engelska. Så här sa Elias 

och Oscar:

Ja, nu börjar jag läsa lite på svenska men tidigare jag brukade läsa på 
somaliska eller arabiska. Jag läser mer och mer på svenska. Ibland på 
svenska, ibland på mitt språk. /Elias

Jag läser på svenska. Engelska på engelsklektion. Lite på mitt förstaspråk
men de inte så viktigt nu. /Oscar

De två informanter som läser på svenska och engelska gör det eftersom de 

språken är viktiga i Sverige och för att komma in på gymnasieskolan. Tre 

informanter läser på svenska för att lära sig många ord. En informant läser 

enbart på svenska eftersom det är det enda språk hon kan läsa på. De två 

informanter som fortfarande läser en hel del på sina förstaspråk gör det för 

att det är deras språk och för att det känns bra. Så här säger Lucas och Maja:

På svenska läser jag för att lära mig många ord. På mitt språk läser jag när jag 
blir ledig, när jag har ingenting att göra jag måste läsa för att tiden gå. Jag 
känner mig bra, det är mitt språk. /Lucas
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På ryska läser jag för att det är mitt språk. Det är lättare för mig. Jag tycker 
om att läsa på ryska. Däremot på svenska så läser jag för att förstå fler och 
fler ord. Jag läser mer och mer svenska. /Maja

Informanterna anser att litteratur är viktig i svenskars liv. Fem av 

informanterna kan inte nämna någon svensk författare medan den sjätte 

nämner Astrid Lindgren:

Astrid Lindgren. Hon skriver dom där lättlästa böcker också. Bröderna 
Lejonhjärta. Den är inte bara för barn utan ungdomar. /Ella

Ski l lnader  me l lan hemlandet  och Sverige

Två av informanterna säger att deras läsvanor inte förändrats sedan de kom 

till Sverige. Så här sa Elias:

Det har inte förändrats än men jag hoppas att det förändrar i framtiden. För 
jag tycker om att läsa men oavsett att jag inte läser, jag tycker om att läsa för 
att det är mitt hopp att läsa. Om jag tror att det nu jag pluggar i skolan och 
kanske att det där påverkar mig att läsa, att försöka att läsa hela tiden eller att 
försöka förändra min...vad heter det…förhållande till läsning som jag har 
redan sagt. Kanske att jag i framtiden kommer att bli en person som läser 
hela tiden. Men som det ser ut nu, det finns ingenting som jag kan läsa. /Elias

De fyra övriga läser mer nu än tidigare av olika anledningar men de två 

främsta anledningarna: att lyckas bättre i skolan och att bli bättre på språket.

Jag tror jag läser annorlunda. Därför att nu jag har inte så många ämnen somt 
tidigare. Jag läser bara det som är viktigt, matte, engelska, svenska. Läser 
böcker som gör mig bättre i de ämnena. /Oscar

Jag läser, tidningar, vad som händer i världen nu. Och läsa böcker också, att 
läsa och förstå. /Alice

I början fick jag inte läsa så mycket i Afrika men efter att jag kom till Sverige 
började jag satsa och läsa mycket mera. /Ella

De tre manliga informanterna läser samma typer av texter nu som i 

hemlandet. En kvinnlig informant säger sig läsa samma texter hemma samt

de texter som de får i läxa. De två andra kvinnliga informanterna säger så 

här:

Nu jag läser tidningar och böcker. /Alice

Jo, jag tror det. Skillnaden är så här att i Afrika fick vi gå på biblioteket men 
vi fick egentligen inte låna böckerna hemma. Vi fick bara gå där och läsa sen 
kan man lämna. Bara när man är riktigt vuxen fick man låna böckerna. Men 
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här får vi typ hela tiden låna böcker när som helst och lämna tillbaka dom. 
Det var en stor skillnad och därför jag inte läste så många böcker i Afrika 
heller, jag få inte låna böckerna och har inte tid att gå sitta där hela dagen 
heller. /Ella

Samtliga informanter ägnar mer tid åt att läsa här i Sverige än tidigare. Två 

av informanterna läser för att bli bättre på svenska och kunna utbilda sig. 

Två informanter läser mer på grund av andra läsmöjligheter och ökat 

intresse. En informant läser för att han har lite att göra. Även den informant 

som inte kunde läsa tidigare läser nu. Så här sa Elias och Ella:

Ja, jag läser jätte sällan. Nu läser jag mer, mycket mer.  Nu det finns 
ingenting att tänka på. Där det fanns inte lika möjlighet att läsa lika mycket 
som det ser ut nu i Sverige. Det är ett annat…vad heter det…läge. Jag kunde 
inte leva i frihet så ibland den där det där spelar stor roll att man kanske inte 
läser eller att man läser. För att om man går inte i skolan ibland lite  svårare 
att tycka om att läsa. Så det är lite olika. /Elias

Jag läser mycket mer. Eftersom jag vill fortsätta mina studier. Jag vill gå 
vidare med universitet och sluta skolan. Få ett bättre jobb i framtiden. /Ella

De fem informanterna som kan läsa på sitt förstaspråk säger att de är bättre 

på att läsa på sitt förstaspråk än på svenska. En informant säger att det går 

mycket fortare, en annan att han kanske kommer att läsa lika bra på svenska 

om fem eller sex år och en tredje påpekar att hon börjar glömma sitt 

förstaspråk.

Jovisst, nu just nu  det stämmer men kanske om fem eller sex år det kommer 
att bli likadant, kanske om tio år. Eftersom jag inte varit i Sverige så länge, 
det handlar om erfarenhet. /Elias

Jo, jag tycker det faktiskt men nu jag börjar typ glömma språket eftersom jag 
lär mig mycket mer svenska. Det börjar komma som förstaspråk istället. Jag 
får inte prata mitt språk, jag har inte så många att prata med. /Ella

Fyra av de informanterna som läser, läser av samma orsaker här som i sina 

hemländer men mer än tidigare. De två andra informanterna säger att de nu 

läser även för lära sig svenska. Så här sa Oscar och Ella:

Jag läser för att anpassa mig till Sverige, integrera mig, anpassa mig till 
samhället, lära mig språket. /Oscar

Ja, nu för att lära mig språket och betyget också. Det landet som man är i man 
ska försöka ändra allting så man lära sig om det landet man är i. Det är stor 
skillnad mellan där och här. /Ella
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På frågan om de har någon favoritbok svarade två av informanterna ja och 

angav titlarna ”Babylon” och ”Rire un peu”. Övriga informanter hade ingen 

favoritbok men två av dem angav en sorts böcker som de gillade, nämligen 

spännande böcker och sportböcker. Bara Maja har en favoritförfattare:

Ja, en rysk författare, Alexandr Sergei Pusjkin. Han skriver romans, och han 
berättar om sitt liv. /Maja

Motivation, syften och lärdomar

Motivat ion och syf ten

Fem av de sex informanterna känner sig motiverade att läsa. Oscar och Maja 

kommenterar motivationen på följande sätt:

Jo. Det är kärleksboker som gör att jag vill läsa. Det är intressant. Jag vill inte 
läsa boker som är om kriget. Bara läsa trevliga saker. /Oscar

Jo, jag är motiverad men jag orkar inte alltid. /Maja

Tre av informanterna motiveras till att läsa av sina föräldrar. Två av de som 

uppmuntras av sina föräldrar anser sig även bli motiverade av sina lärare. Så 

här sa Ella:

Jo, lärarna, de vill att eleverna ska läsa. Kanske hemma också, mina föräldrar 
gör det ibland, kanske mina syskon. Alla vill att jag ska läsa böckerna för att 
kunna förbättra språket. /Ella

Enligt de andra tre informanterna finns det ingen annan som motiverar eller 

uppmuntrar dem att läsa. De säger att det är den egna viljan och intresset för 

att läsa som är avgörande. Två av dem har en inre motivation. Den tredje är

inte motiverad att läsa och det beror på hans uppfostran. Så här sa Elias:

Nej, det beror på vilket intresse man har. Det är bara om man vill man kan 
göra det.  Ingen motiverar dig att läsa de…de…de…man 
måste…alltså…bestämma själv, man måste fatta ett beslut. Man måste göra 
vad som verkar bra om man gör det. Jag brukar inte känna mig motiverad för 
att jag inte är van med att läsa hela tiden. Kanske om jag varit uppfostrad 
med att läsa hela tiden jag skulle säga något annat men nu jag försöker lära 
mig något annat så det ska ta tid att bli läsvanare. /Elias
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På frågan om det är någon som förklarat för dem vilka fördelar det finns 

med att läsa och vilket budskap personen i så fall hade svarade 

informanterna följande:

Ja många. Man lär sig att man ska läsa böcker för att bli bra på svenska. Om 
man läser många böcker man kommer att bli bra på svenskan. /Lucas

Ja, det finns många fördelar med att läsa, som jag sagt tidigare, man får mer 
erfarenhet av världen, man får veta mer information. Ja, det finns många 
fördelar som jag kan inte säga, kanske. Men jag tror inte det finns nackdelar 
med att läsa, kanske den enda man blir röd i ögon om man läser för mycket. 
Man lär sig om man läser, man lär sig hela tiden något nytt. /Elias

Läraren. Hon säger att alltid jag måste träna om jag inte vill träna grammatik 
eller någonting ta bara en svenska bok och läser. Då man lär sig. /Oscar

Nej. /Alice

Nej det är ingen som har sagt någonting om det. /Maja

Jo, att man kan läsa hemma litteraturen för att förbättra språket. Jag skulle 
förbättra på att prata, skriva och höra. /Ella

Fyra av informanter läser för att de vill lära sig mer men vad de vill lära sig 

varierar. Tre av dem läser för att lära sig språket, två av dem tar upp att det 

är viktigt för att kunna studera vidare medan den fjärde informanten vill lära 

sig om vad som händer i världen. De två andra informanterna läser för att de 

tycker om att läsa. 

För att typ…träna hjärnan. För mig själv, för jag tycker det är kul. /Maja

Jag brukar läsa för att förbättra min svenska. /Ella

Lärdomar

När jag frågade informanterna vad de lär sig när de läser svarade fem av 

informanterna att de lär sig språket av att läsa. Alice och Elias svarade så 

här:

Hur man uttalar, hur man stavar, hur man ska använda och vad betyder. 
/Alice

Jag vet inte faktiskt. /Elias
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Språkutveckling 

Samtliga informanter lär sig nya ord när de läser samt hur orden stavas,

alternativt skrivs. Fem av informanterna tar upp begreppet grammatik, två 

av informanterna är av åsikten att det är något som man lär sig i skolan 

medan de tre andra anser det är bra att läsa för att man lär sig just 

grammatik. Specifikt nämns verbböjningar, tempus, ordföljd, 

meningsbyggnad, adjektiv. Tre av informanterna lära sig uttal av att läsa 

medan en informant inte lär sig uttal av att läsa. Så här uttalade sig Elias och 

Maja: 

Det stämmer så mycket man läser man lär sig mer om språket för att det är 
den enda väg som är lätt att kunna lära sig svenska. För att om man läser inte 
böcker kommer man inte att lära sig böckers språk. Dom där ord som man 
använder i böcker, man lär sig dom där ord därifrån. Så länge man läser inte 
det blir jobbigt att lära sig skrivspråk. Jag lär mig att skriva. Jag ska försöka i 
framtiden att börja läsa mycket för att kunna utveckla mitt språk. Det har att 
göra med att man lär sig böckernas ord, de ord man pratar med är inte lika 
som dom man skriver med. Så länge man läser inte man…det blir ganska så 
svårt att hänga med och lära sig språk snabbt. Kanske lär nya ord. Man ser 
hur de skriver. Hur man kan skriva på ett snyggt sätt, hur man börjar och 
slutar meningar. Grammatik lär man sig i skolan. /Elias

Man blir bättre på språket. Man lär sig svenska ord, och sen typ man förstår 
vad dom vill säga i boken, meningar (bokens budskap). Hur man skriver och 
grammatik, stavning men inte hur man säger. Man börjar tänka på svenska 
och kommer ihåg vad det står. /Maja

Intellektuell utveckling

Tre av informanterna lär sig om världen när de läser. Tre tar även upp att de 

lär sig fakta när de läser.

Jag lär mig om världen, om klimatet, det är många saker jag lär mig. 
Intellektuellt det man måste läsa och plugga för att ha bra kunskap. Nu har 
jag väldigt lite kunskap måste läsa mer. /Oscar

Tänker smartare. Det beror på vad det är för bok. Om det är sant så tänker 
hjärnan mer och jag lär mig saker. /Maja

Emotionell utvecklig

Informanterna anser att de lär sig om känslor när de läser. Två av de 

kvinnliga informanterna tar specifikt upp att de lär sig om kärlek när de 

läser. Två andra informanter menar att de lär sig om hur människor fungerar 
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när de läser. Två av informanterna lär sig om världen och om kulturer 

genom att läsa. Så här sa Lucas och Ella:

Alltså, om jag läser många boker till exempel om jag läser om problem som 
brukar hända i livet. Om jag har läst böcker om de här problem när det 
händer det är lätt för mig. Om jag har läst ingenting jag kan bli nervös eller 
ont när det händer någonting. Därför att jag visste ingenting. /Lucas

Jag lär mig mycket faktiskt. Till exempel kulturer, om människor, om olika 
länder. Alltså till exempel när jag läste Astrid Lindgrens böcker då förstår jag 
hur svenskarna lever. Den beskriver mycket t.o.m. människor. /Ella

På frågan om vad av ovanstående som är viktigast löd svaren:

Om språket, nu första tiden. Sen att lära sig att bli smart. På mitt språk är det 
viktigaste att bli smart. /Lucas

Det som är viktigt är först att förstå (språkligt), andra att kunna berätta vad 
texten handlar om och sammanfatta texten. Försöka komma ihåg att 
grammatik som du har läst, det som var svårt. /Elias

Jag läser för att utveckla språk så jag kan gå vidare. /Oscar

Jag läser mest för att bli bättre på språket och sen för att lära mig saker. 
/Alice

Att träna hjärnan. /Maja

Att jag lär mig språket först. Språket är viktigt. Sedan kan man lära sig allt 
om världen. /Ella 

Diskussion
Till att börja med redogörs för begreppen reliabilitet och validitet varpå en 

diskussion av tidigare forskning och resultat följer. Därefter tas förslag på 

fortsatt forskning upp och avslutningsvis reflekterar jag över vilka 

kunskaper jag har tillägnat mig och hur de kommer att påverka mig i mitt 

yrkesliv.

Validitet och reliabilitet
Svenning förklarar att forskningen blir meningslös om det inte finns en bra 

anknytning mellan teori och empiri. Kopplingen däremellan kallas för 

validitet. Validiteten är ett mått på om det som ämnades undersökas 

verkligen undersökts och i vilken grad verkligheten framkommer. Han 

förklarar att själva undersökningens tillförlitlighet, reliabiliteten, påverkas 
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av flera olika faktorer (2003:63–64). Även Patel och Davidsson beskriver 

begreppen, validitet och reliabilitet, som mått på en studies kvalitet men 

förklarar att dessa begrepp får andra betydelser vid kvalitativa studier än vid 

kvantitativa. De förklarar att validitet då får en vidare betydelse och ofta 

används som enda begrepp för att beskriva en kvalitativ studies 

tillförlitlighet. Begreppet omfattar i kvalitativa undersökningar hela 

forskningsprocessen (2003:102–103). De påpekar även att det är av stor vikt 

att hela processen beskrivs utförligt eftersom alla kvalitativa studier är mer 

eller mindre unika(Patel och Davidsson 2003:106). 

Av ovanstående anledningar har jag förberett mig inför arbetet och 

under dess gång använt mig av flera olika metodböcker för att säkerställa 

uppsatsens kvalitet samt försökt vara noggrann med att beskriva i

metoddelen hur jag använt mig av de tips och teorier i mitt beslutsfattande. 

Min bedömning är att jag genom att arbeta på det sättet har uppfyllt 

uppsatsen syfte, vilket diskuteras i följande resultatdiskussion.

Resultatdiskussion
Syftet var att få en överblick över andraspråkselevers läsvanor, deras 

motivation och syften med läsningen samt hur de anser att deras läsvanor 

påverkar deras lärande. Här nedan diskuteras resultaten av intervjuerna med 

andraspråkseleverna och tidigare forskning inom området. 

Läsvanor

Jag hade förväntat mig att alla informanters läsvanor skulle ha förändrats 

sedan de kom till Sverige. Därför förvånade det mig att två av informanterna 

sa att deras läsvanor inte hade förändrats. När jag ställde ytterligare frågor 

visade det sig att även de informanternas läsvanor hade ändrats. Vilka 

läsvanor hade informanterna förut och vilka har de idag? Vilka är 

skillnaderna och vad kan de bero på?

Att läsa är viktigt 

Informanterna var överens om att litteraturläsning är viktigt för deras folk. 

Endast Alice tyckte inte det men samtidigt säger hon att hon aldrig lärde sig 

läsa på grund av att hennes familj var fattig. Det Oscar förklarar om 
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läskunnighet och makt är skrämmande, han säger att det är dyrt att studera 

och att det är de som är rika och har makt som studerar. Han säger att ”[d]et 

handlar om pengar, skillnad mellan rika och fattiga, det är fint att vara 

duktig att läsa.”. Maja säger att ”[n]yklarna till alla dörrar är att läsa” och att 

de som inte läser inte har någon framtid i hennes land. Den status

läsförmåga i förlängningen får är en stark motivationsfaktor för 

informanterna, som inte nämns i den tidigare forskning jag studerat.

Trots att alla sex informanterna, som är sexton till arton år, anser att 

litteratur är viktigt för människor i både sina hemländer och i Sverige kan 

endast de tre av dem som brukade läsa i sitt hemland nämna en författare 

från hemlandet och en av informanterna nämna en svensk författare, Astrid 

Lindgen. De andra informanterna kan inte nämna någon författare från sina 

hemländer respektive från Sverige. Att informanternas författarkunskaper är 

under all kritik säger en del om deras läsvanor.

I undersökningens inledningsskede förvirrades jag över hur flera 

informanter använde begreppen läsa och studera nästan synonymt. Jag 

började nästan undra om jag undersökte läsvanor eller studievanor. Men 

under intervjuerna visade det sig att flera av informanterna ansåg att de två 

begreppen var väldigt beroende av varandra. Att läsa var en förutsättning för 

att studera och vice versa. De flesta informanter var medvetna om att det är 

viktigt att vara duktig på att läsa för att kunna studera vidare och för att i 

förlängningen få ett bra arbete i deras hemländer men även i Sverige.

Anledningar till läsning i hemlandet 

Beträffande informanternas läsvanor brukade hälften av dem läsa i sina 

hemländer medan den andra hälften inte brukade göra det. Anledningarna 

till att de brukade läsa respektive inte läste varierade men två av dem 

nämner intresserelaterade orsaker, nämligen för att det är tråkigt respektive 

för att det är roligt och spännande. Rosenblatt (2002:147) hävdar att 

litteraturen överlever huvudsakligen genom den avkoppling och det nöje 

som ligger i läsarens intresse. Hon förklarar vidare att läsaren söker

tillfredsställelse i litteraturen som fås genom att läsning stimulerar sinnena 

så att utlopp ges för olika känslor (2002:43–44). Det är därför 

anmärkningsvärt att endast två av de sex informanterna i huvudsak läste av 

eget intresse. De övriga informanterna läste av studierelaterade orsaker 
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exempelvis för att deras lärare krävde det eller för att deras föräldrar ansåg 

att de var tvungna att fokusera i första hand på skolan för att lyckas med 

studierna. Lyckade studier ansågs viktigt för att få ett bra liv. En informant 

läste av kulturella orsaker, för att han tillhörde ett läsande folk. En annan 

informant var för fattig för att gå i skola och är därför inte ens läskunnig på 

sitt förstaspråk. Ytterligare en annan informant nämnde även att han inte 

läste eftersom livet var svårt på grund av kriget. Det blev tydligt för mig att 

omgivningen och livssituationen påverkade informanternas läsvanor. De 

påverkade med största sannolikhet även informanternas 

förstaspråksutveckling.

Vad informanterna helst läste respektive läser

De läskunniga informanterna läste mest romaner men även tidningsartiklar i 

sina hemländer. I Sverige säger fem av informanter däremot att de i första 

hand läser tidningar och tidningsartiklar. Vad det beror på kan jag i nuläget 

bara spekulera i, är den formen av texter mer lättläst och lättåtkomlig? När 

det gäller böcker föredrar de flesta att läsa romaner, men även deckare 

nämns. Ämnen som lockar är kärlek, mord, våld, sport och historia. 

Informanterna läser idag en del reklam och en del på Internet. De tre 

kvinnliga informanterna säger sig läsa allt. Det framkom alltså att 

informanterna läser fler texttyper nu än vad de gjorde tidigare. Det är 

positivt att informanterna läser olika sorters texter. Såväl Tornberg och 

Gibbons som Rosenblatt förespråkar litterär variation men av olika 

anledningar. Tornberg (2001:79) menar att det gör att elever blir förberedda 

för autentiska lässituationer med olika syften, Gibbons (2006:136) förklarar 

att variationen är bra för språkutvecklingen och för att de får bättre kontakt 

med andraspråket medan Rosenblatt (2002:21) påpekar att läsning av olika 

texter ger förståelse för hur människor hanterar och tar tillvara på livet. 

Effekterna av läsning bidrar till Skolverkets förmaning om att eleverna 

bland annat ska stärka sina empatiska förmågor uppfylls och till att eleverna 

uppfyller Skolverkets krav på att de ska känna till och kunna samt vilja leva 

i enlighet med de demokratiska värderingarna (2006:3-4). Skolverket

nämner i samband med de demokratiska värderingarna att eleverna ska bli 

förtrogna med svensk kultur, historia och språk (ibid). Det kan tolkas som 
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om de faktorerna är en viktig del i formandet av demokratiska medborgare 

och att språket således är en förutsättning för att kunna leva demokratiskt.

Dagens läsmängd

Jag frågade hur mycket informanterna läser, en värderingsfråga, svaren 

varierade. De flesta läser dagligen men inte några större mängder, ett par 

sidor i en bok eller en tidning. Något som slog mig är att trots att 

informanterna är medvetna om att läsning är språkutvecklande och säger sig 

vara motiverade så läser de väldigt lite. En informant läser dock ungefär en 

timme varje dag och en annan hoppas börja läsa mer i framtiden för att 

utveckla språket. Om han är medveten om nyttan av att läsa, varför läser han 

inte mer redan idag? Kanske skulle läsmängden öka om informanterna fann 

läslusten och började läsa av eget intresse och inte i huvudsak för att 

utveckla språket.

Anledningar till förändringar

Flera informanter påpekar att det finns större möjligheter att läsa i Sverige. 

Oscar påpekar att det finns böcker i svenska skolor, Alice säger att ”[d]et 

finns så man kan läsa” och Ella förklarar entusiastiskt att man till och med 

får låna hem böcker från biblioteken. Även tillgången till Internet har 

bidragit till att informanternas läsvanor förändrats. Dessa faktorer tar många

svenskar för givna. Trots att flera informanter tycker att tillgången på texter

är bra i Sverige anser Elias att det inte finns något som han kan läsa. Enligt 

kursplanen för sfi ska läsförmågan automatiseras under studietiden men 

trots det anser Elias att det inte finns något han kan läsa. Något som kanske 

kan bero på att hans läsförmåga ännu inte automatiseras till fullo. Gibbons 

(2006:119) menar att språkliga brister medför att fokus hamnar på 

avkodningen och på grund av det missas ofta helheten. Även Tornberg 

(2001:73) påpekar att många elever som läser på främmande språk tror att 

själva förståelsen handlar om den språkliga avkodningen, och fokuserar 

enbart på den. Hon menar att vi inte behöver kunna hela språksystemet för 

att förstå helheten (Tornberg 2001:79). Gibbons (2006:136) poängterar dock 

att vi lär oss språket under tiden vi läser och förklarar vidare att språket inte 

bara är en förutsättning för läskunnighet. Om andraspråkseleverna kom till 
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den insikten att de inte behövde förstå varje ord skulle de förmodligen få 

mer flyt i sin läsning och öka läsmängden. 

Det finns alltid något en person kan läsa. Det gäller bara att hitta rätt 

och det ingår i vårt arbete att hjälpa dem med det. Förutom tillgången av

litteratur så säger eleverna att de läser andra texttyper som de förmodligen 

inte hade samma tillgång till i sina hemländer som reklam och artiklar. För 

Alices del är det inte bara tillgången på litteratur som ändrats. Hon har 

tillägnat sig kunskaperna som krävs för att läsa och det är en prestation.

Förstaspråk och andraspråk

Gibbons (2006:118) hänvisar till Cummins som anser att läsförmågan på 

förstaspråket är bland det viktigaste när en person ska lära sig läsa på sitt 

andraspråk. Undersökningen visade att en av informanterna anser sig vara 

jätteduktig på att läsa på sitt förstaspråk, medan fyra informanter säger sig 

vara bra och en inte kan läsa på sitt förstaspråk. Att informanterna säger sig 

vara bra på sitt förstaspråk är kanske inte så konstigt med tanke på att de 

säkerligen jämför med deras läsförmåga på svenska.

Endast en av informanterna läser idag i huvudsak på sitt förstaspråk, 

ytterligare en läser dock mycket på sitt förstaspråk. Anledningarna till att de 

läser på förstaspråket är att det känns bra och att det är lättare. Det 

förvånade mig att fem av informanterna idag läser i huvudsak på sitt 

andraspråk, svenska. Anledningen till att de läser i första hand svenska 

texter är att de vill bli bättre på svenska. Att Oscar till och med säger att det

inte är så viktigt för honom att läsa på sitt förstaspråk är chockande med 

tanke på den forskning som presenterats om förstaspråkets betydelse för 

andraspråksutvecklingen. Axelsson (2004:518) påpekar att det framkommit 

att ju bättre en elev är på att lära och tänka på sitt första språk, desto 

snabbare lär den sig ett andraspråk. Med tanke på det kan informanternas 

taktik att läsa mest eller enbart på svenska istället för på förstaspråket och 

tankar om att förstaspråket inte är så viktigt i nuläget göra att det till och 

med tar längre tid att tillägna sig det svenska språket. Liberg (2003:108–

110) förklarar dessutom att kunskaperna i förstaspråket blir viktigare och 

viktigare för läsförståelsen ju mer kunskaper som finns på andraspråket. 

Den informant som inte gått i skola i sitt hemland och därför inte hade 

studievana och inte kunde läsa på sitt förstaspråk får kämpa hårdare med 
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skolan. Med tanke på informanternas omedvetenhet om förstaspråkets 

betydelse för andraspråksutvecklingen och att det i kursplanen för sfi står att 

eleverna ska förstå hur språkinlärning sker och hur de kan utveckla 

språkkunskaper för att kunna göra det på egen hand i framtiden borde de 

informeras om läsningens betydelse, både när det gäller läsning av svensk 

litteratur men om hur förstaspråket påverkar andraspråkutvecklingen. Jag 

reagerade över att Ella säger att hon håller på att glömma sitt förstaspråk 

och att hon inte har någon att prata med på sitt språk. Hon säger dessutom 

att svenskan ”börjar komma som förstaspråk”. Utifrån det jag hör av hennes 

svenska när jag intervjuar henne kan jag inte annat än fundera över vilka 

kunskaper hon har i sitt förstaspråk. Vi borde uppmuntra all språkutveckling 

och det borde inte inom skolan riktas kritik mot de som använder sitt 

förstaspråk i skolan.

Motivat ion,  syf ten och lärdomar

Fem av informanterna är motiverade att läsa. Två av informanterna på grund 

av att de är intresserade av att läsa. De fyra andra läser för att de vill lära sig 

något. Tre av dessa motiveras till att läsa eftersom det är språkutvecklande. 

Två av dem vill utveckla språket eftersom de vill kunna studera vidare. Det 

stämmer väl överens med det Liberg (2003:120) påpekar om att läsandet 

underlättas om läsaren känner att det är intressant och meningsfullt samt 

påverkar dennes framtid. Till och med den informant som inte är motiverad 

att läsa idag hoppas börja läsa mer i framtiden för att utveckla språket. Det 

är uppenbart att informanterna vet att läsande är språkutvecklande och att 

det är en stark källa till motivation. 

Det är anmärkningsvärt att informanterna är medvetna om läsandets 

positiva effekter när det gäller språkutvecklingen trots att bara hälften av 

dem har någon som motiverar dem att läsa, sina föräldrar. Två av dem blir 

även motiverad av sina lärare. Den andra hälften har ingen som motiverar 

dem. Alla informanter borde motiveras till att läsa med tanke på det första 

målet i kursplanen, att eleven ”ska utveckla sin förmåga att läsa och skriva 

svenska” och att dessa förmågor ska automatiseras under kurserna i sfi. De 

motiverande personernas budskap om språkutveckling är att läsa många 

svenska böcker för att förbättra språket. Informanterna är medvetna om att 

läsandet är språkutvecklande men är de medvetna om på vilka sätt och vilka 



32

språkliga kunskaper som utvecklas? Det borde de vara eftersom det i 

kursplanen för sfi står att de efter studietiden är meningen att de ska fortsätta 

utveckla språket. Då borde läsning vara ett bra sätt att utveckla språket på 

och när man läser lär man sig dessutom mer än språket.

Gibbons (2006:137) hävdar att vanliga anledningar till läsning är: ens 

eget intresse, önskan om kunskapsutveckling om världen och viljan att ta 

reda på saker man vill eller måste lära sig. Kunskapsutveckling är således en 

viktig anledning till att läsa, men vilka kunskaper utvecklas egentligen? 

Innan jag frågade elever vad de lärde sig inom tre områden, det språkliga, 

det intellektuella och det emotionella, frågade jag vad informanterna ansåg 

att de lärde sig av att läsa. Då svarade fem av de sex informanterna att de 

lärde sig språket medan en informant sa att han inte visste. Det blir 

uppenbart ännu en gång att språkutveckling är en viktig motivationskälla 

när det gäller läsningen. 

När det gäller läsningens språkutvecklande följder var informanterna 

eniga om att de lär sig nya ord och hur de stavas när de läser. Det stämmer 

väl överens med Gibbons (2006:136) förespråkande om att 

andraspråkselever bör läsa många litteraturtyper både för att befästa äldre 

kunskaper och för att lära sig fler ord och uttryck. Ovanstående är 

förmodligen den mest tydliga utvecklingen vid läsning men det finns många 

fler förmågor som utvecklas vid läsning. 

När det gäller grammatikutveckling skriver Tornberg (2001:101) att 

”språket är en helhet” men hon trycker på att grammatiken ligger till grund 

för samtlig språklig aktivitet. Trots att grammatiken således även ligger till 

grund för läsning går åsikterna om grammatikutveckling vid läsning isär hos 

informanterna. Att man lär sig grammatik av att läsa är lika självklart som 

att man lär sig nya ord och att stava av att läsa men så är inte fallet hos 

informanterna. En del tycker att grammatik är något man lär sig i skolan 

medan andra tyckte att de lär sig grammatik när de läser. Hur kan man anse 

att man inte lär sig någon grammatik av att läsa litteratur? De som anser sig 

lära sig grammatik av att läsa säger att de lär sig verbböjningar, tempus, 

ordföljd, meningsbyggnad, satsbyggnad och adjektiv. En informant påpekar 

att han lär sig skriftspråk och hur man skriver av att läsa. Lär man sig hur 

man skriver av att läsa så lär man sig mycket språkligt. 
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Fyra av informanterna nämnde uttal i sammanhanget. Tre av dem sa, 

något jag fann väldigt intressant, att de lär sig uttal av att läsa. Den fjärde sa 

att hon inte lärde sig uttal av att läsa och uttryckte att en svårighet med att 

läsa var att inte veta hur orden uttalas. Hur resonerar informanterna när de 

säger att de lär sig uttal av att läsa? Jag finner det intressant och i efterhand 

anser jag att jag borde ha ställt fler frågor kring det. Informanterna ansåg att 

de viktigaste kunskaperna som de tillägnade sig i samband med läsning var 

de språkliga kunskaperna och en del nämner spontant att övriga kunskaper 

får komma i andrahand. Vad informanterna anser att de lär sig av att läsa 

varierar dock från individ till individ. Kanske beror det inte bara på hur 

medveten man är om vad man lär sig språkligt av att läsa, utan även på vad 

man fokuserar på vid läsningen?

När jag frågade informanterna om läsning och intellektuell utveckling 

fick jag förvånande korta svar. En informant tyckte dock att det viktigaste 

var att utvecklas intellektuellt, Maja säger att det viktigaste är ”att träna 

hjärnan”. Hon påpekar att om det som står i boken är verklighet tänker 

hjärnan mer och då lär hon sig mer. Här kommer det fram att litteraturvalet 

är viktigt. De övriga informanterna sa att de lär sig om världen och att de lär 

sig fakta. I nuläget är inte det viktig, åtminstone inte lika viktigt som den 

språkliga och emotionella utvecklingen.

Något som förvånade mig var att alla informanter var eniga om att de 

utvecklas emotionellt när de läser. De sa bland annat att de lär sig om 

kärlek, om hur människor fungerar och om olika kulturer. Det stämmer väl 

överens med det att litteraturläsning kan bli en viktig kugge i formandet av 

demokratiska medborgare (Rosenblatt 2002:210). Hon förklarar att läsning 

av olika sorters litteratur bidrar till att vi får förståelse för hur människor 

hanterar och tar tillvara på livets möjligheter (Rosenblatt 2002:21).

Rosenblatt (2002:14–15) delar in läsning i två olika sorters läsning, efferent 

läsning och estetisk läsning. Vid efferent läsning förskjuts, till skillnad mot 

vid estetisk läsning, alla affektiva aspekter i texten och läsningen 

koncentreras istället till att plocka ut specifik information. Hon menar att 

den typen av läsning är vanligast i skolsammanhang. Om 

andraspråkseleverna ska tillägna sig demokratiska värderingar krävs även 

estetisk läsning. Att informanterna utvecklas emotionellt när de läser är bra 

eftersom läsning då kan bidra till att elever tillägnar sig de grundläggande 
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värden Skolverket säger att skolan ska förmedla: ”[m]änniskolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta” samt ”fostra till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande

” samt stärka elevers empatiska förmågor (2006:3).

Ella säger att hon lär sig hur svenskar lever när hon läser Astrid 

Lindgrens böcker. När jag ser Pippi, Emil och Ronja framför mig undrar jag 

vad hon lär sig om svenskars kultur. Jag undrar om de böckerna ger en 

rättvisande bild och funderar på om det är positivt att läsa de böckerna för 

att förstå svenskar. När det handlar om att elever ska bli förtrogna med den 

svenska kulturen och det svenska språket, som Skolverket (2006:3-4)

förespråkar, blir litteraturvalet mycket viktigt. Åsikterna går isär när det 

gäller valet av litteratur med kulturellt känt eller okänt innehåll. Liberg

förklarar att språkinlärningen sker genom läsning av texter med välbekant 

kulturellt innehåll då det kan överbygga språkliga brister. Hon menar att 

läsarens kulturella kunskaper och ämneskunskaper påverkar läsförståelsen 

eftersom det hjälper läsaren ”att läsa mellan raderna” (2003:116). Gibbons 

(2006:113) poängterar att andraspråkselevers förförståelse och kunskaper är 

viktiga vid läsningen och att läsförståelse påverkas av att de eventuellt inte 

har samma kultur och omvärldssyn som författaren. Hon hävdar till skillnad 

mot Liberg att ”böcker med främmande kulturella företeelser” inte ska 

väljas bort eftersom dessa bidrar till att eleverna får förståelse för andra 

kulturer och förbereds inför mötet med de kulturerna (Gibbons 2006:118–

119). Avslutningsvis tror jag att val av litteratur med icke kulturellt känt 

innehåll ger mer, förutsatt att eleverna kommit en bit på vägen i sin 

språkutveckling samt blir stöttade i lässituationen. De kan behöva hjälp med 

att analysera och kritiskt granska texten enligt Gibbons (2006:116–118).

Sammanfattning av resultatdiskuss ion

I sina hemländer brukade hälften av informanterna läsa. När de läste var det 

på grund av eget intresse eller studier. Samtliga informanter har ändrat sina 

läsvanor sedan de kom till Sverige. Även de som sa att de inte ändrat sina 

vanor läste, precis som de som sa att deras vanor ändrats, mer än tidigare i 

huvudsak av två anledningar: för att lyckas bättre i skolan och för att bli 

bättre på det svenska språket. I Sverige är tillgången på texter bättre och de 
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läser fler texttyper samt i huvudsak på ett nytt språk. Informanterna läser 

idag inga större mängder på sina förstaspråk och är inte medvetna om 

förstaspråket positiva effekter på andraspråksutvecklingen. De flesta 

informanter anser sig vara motiverade att läsa trots att det bara är hälften 

som motiveras av någon annan varav två motiveras av sina lärare. Det som 

motiverar informanterna att läsa är intresse och språkutveckling.

Informanterna är motiverade och medvetna om att det är språkutvecklande 

att läsa men läser inga större mängder. Målet med läsning är i första hand att 

utvecklas språkligt. Vad de anser sig lära sig av att läsa varierar men termer 

som nämns är: vokabulär, grammatik och uttal. Men de säger även att de 

utvecklas emotionellt av läsning. 

Fortsatt forskning
Informanternas åsikter om vad de lär sig rent språkligt av att läsa varierade.

Det vore intressant att undersöka vad det beror på. Om informanterna lär sig 

olika saker när de läser eller om det är graden av medvetenheten om vad de 

lär sig som varierar. 

Det var även intressant att eleverna trots att de var motiverade och 

medvetna om att läsning är språkutvecklande inte läste några större 

mängder. Det vore därför intressant att undersöka hur läsmängden påverkar 

språkutvecklingen.

Lärdomar till  min profession
När arbetet med uppsatsen inleddes utgick jag ifrån att andraspråkselever 

inte är medvetna läsningens positiva följder på lärandet och kanske i 

synnerhet inte gällande språkutveckling. Undersökningen visade att 

informanterna visserligen var medvetna om att läsning är språkutvecklande 

och flera av dem läste i första hand av den anledningen men inga större 

mängder. Noterbart är bara två av de sex informanterna motiverats att läsa 

av sina lärare, de hade uppmanats att läsa respektive att läsa mycket. 

Informanterna är motiverade att läsa men är samtidigt oeniga om vad de lär 

sig när de läser. Därför ämnar jag i framtiden både uppmuntra mina elever 

att läsa och motivera dem genom att diskutera vad man lär sig när man läser,

samt guida dem rätt i litteraturdjungeln. Min förhoppning är att läsningen
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ska bli både mer intressant och mer meningsfull för eleverna. Vilket i sin tur 

förhoppningsvis kommer att medföra att eleverna ökar sin läsmängd.
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Bilaga -Intervjuunderlag

Inledande frågor
 Hur gammal är du?

 Vilket är ditt hemland?

 Vilket är ditt förstaspråk?

 Hur länge har du varit i Sverige?

 Hur länge har du gått i skola i ditt hemland?

 Hur länge har du gått i skola i Sverige?

Läsvanor 
 Vilken är din favoritbok?

 Vem är din favoritförfattare?

Hemlandet

 Vilken typ av texter brukade du läsa i ditt hemland?

 Varför läste du just den typen av texter?

 Vilka är anledningen till att du inte läste i ditt hemland?

 Anser du att du är bra på att läsa på ditt förstaspråk?

 På vilket/vilka språk läste du i ditt hemland?

 Vilka författare från ditt hemland kan du nämna vid namn?

 Vilken roll anser du att litteraturläsning spelar i ditt folks liv?

Sverige

 Vad tycker du om att läsa?

 Vilken typ av texter läser du?

 Hur ofta och av vilka anledningar läser du?

 På vilka språk läser du?

 Varför läser du på just de språken?

 Vilka svenska författare kan du nämna?

 Vilken roll anser du att litteraturläsning spelar i svenskars liv?



Ski l lnader  me l lan hemlandet  och Sverige

 På vilka sätt har dina läsvanor förändrats sen du kom till Sverige?

 Läser du andra typer av texter här i Sverige än i ditt hemland? Vilka 

är likheterna? Vilka är skillnaderna?

 Ägnar du mer eller mindre tid åt att läsa här i Sverige än i ditt 

hemland? Av vilka anledningar?

 Läser du av andra anledningar här i Sverige än i ditt hemland? Vilka 

är likheterna? Vilka är skillnaderna?

Motivation, syften och lärdomar

Motivat ion och syf ten

 Varför läser du?

 Varför känner du dig motiverad att läsa? Vad motiverar dig? Vem 

motiverar dig?

 Varför känner du dig inte motiverad att läsa?

 Är det någon som diskuterat med dig om vilka fördelar det finns 

med att läsa? Vem? Vilket budskap hade personen?

Lärdomar

 Vad lär du dig av att läsa?

 På vilket sätt utvecklas du personligen av att läsa? Språkligt? 

Intellektuellt? mässigt? Vad är viktigast?

 Vilka språkliga förmågor utvecklas när du läser?

Avslutade frågor
 Har du något att tillägga?

 Vad tycker du om mina frågor?

 Har du kunnat svara ärligt på frågorna?

 Har jag eller mina frågor påverkat dina svar på något sätt?


