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FÖRORD 

 

Till att starta med så måste jag ge en applåd till alla de lärare som dagligen arbetar med 

läsinlärning och svenska som andraspråk. Trots diffusa riktlinjer så lyckas ni med att ta 

de beslut som krävs för att hjälpa alla elever att lyckas med läsinlärningen. Vare sig ele-

ven har svenska som modersmål eller svenska som andraspråk så gör ni ert yttersta för 

att se till att alla lyckas få förmågan att kunna läsa, läsa som är A och O för att klara sig 

i dagens samhälle. Jag vill även uttrycka tacksamhet för de lärare som har tagit sig tiden 

till att intervjuas och dela med sig av sina erfarenheter och åsikter. Att ta tid från er an-

nars så hektiska planering och lägga lite extra tid på att dela material och ge framtida 

tips till mig som blivande lärare gör att jag är glad över att jag har valt just denna kom-

mun som arbetsplats. Sist men inte minst vill jag även säga tack till de kurskamrater 

som har gett respons på mina texter och hjälp mig upp ur ”gropen” när jag har behövt 

lite extra stöttning och motivation! 

 

Therese Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 
 

Denna studies syfte var att ta reda på vilka metoder lärare använder sig av när de lär ut 

grunderna i läsinlärning i årskurs 1 samt i svenska som andraspråk. Studien utgår från 

ett lärarperspektiv där fokus ligger på läsinlärning men även på hur undervisningen 

byggs upp för andraspråkselever över lag. Genom kvalitativa intervjuer med sex olika 

pedagoger kunde detta lärarperspektiv synliggöras. Studiens resultat visade på att lärare 

inte använder sig av någon särskild metod i läsinlärningen. Det som var det viktiga i 

undervisningen var snarare att se den enskilda eleven och använda den metod som gyn-

nande elevens individuella utveckling bäst.  

 

Nyckelord: läsinlärning, läsinlärningsmetoder, svenska som andraspråk. 
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1. INLEDNING 
 

Under de fyra år som jag har studerat till lärare har jag funderat mycket över skillna-

derna mellan ämnet svenska och svenska som andraspråk. Jag har även under det sen-

aste året upplevt att många lärare känner sig osäkra om vad som verkligen är skillnaden. 

Denna osäkerhet har sannolikt baserats på att lärare har olika åsikter om vad svenska 

som andraspråksundervisning innebär och vilka lärare det är som har uppdraget att un-

dervisa i detta ämne. En del skolor har en egen lärare i ämnet svenska som andraspråk 

medan andra skolor inte har det. Det råder även en viss osäkerhet ifall svenska som and-

raspråk är en stödåtgärd eller ifall det är ett eget ämne (Sahleé, 2017). 

 

År 2008 kom det ett nytt förslag på en språklag där syftet var att lagen både skulle värna 

det svenska språket och den språkliga mångfalden i Sverige (SOU 2008:26). 

Detta lagförslag trädde i kraft 2009 och fastslår att ”Svenska är huvudspråk i Sverige” 

(2009:600, 4§) och ”som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som 

alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla 

samhällsområden.” (2009:600, 5§). Att ha tillgång till ett gemensamt språk är en förut-

sättning för att alla som är bosatta i landet ska kunna förstå varandra och är även en 

”förutsättning för den enskildes möjligheter att utbilda sig, informera sig och skaffa 

kunskap” (SOU 2008:26, s.17). Även om vi har en ny språklag vars syfte är att värna 

det svenska språket, så nämner lagen inga detaljer om hur målen ska uppnås (Språkrå-

det, 2011). Det som språklagen fastslår, är att var och en som bor i Sverige ska ges möj-

ligheten att lära sig det svenska språket. Samhället har därför en skyldighet att se till att 

var och en verkligen ges denna möjlighet. I och med att varje elev i åldern 6–15 år har 

skolplikt, så landar ansvaret på skolan att lära grundskoleelever det svenska språket. När 

det gäller kunskaper i svenska så är både läroplanen (Skolverket, 2011) och samtliga lä-

rare eniga; varje elev ska lära sig att läsa, skriva och tala det svenska språket. 

 

Enligt resultaten av PISA-undersökningen 2009, med läsförståelse i fokus, låg svenska 

grundskoleelever sämre till jämfört med andra OECD-länder (OECD, Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling) då inte ens var femte elev nådde upp till en 

grundläggande nivå i läsförståelse (Skolverket, 2012). Bland de elever som hade ut-

ländsk bakgrund så var det ännu fler som inte klarade den grundläggande nivå i läsför-

ståelse som ”anses nödvändig för att kunna tillgodogöra sig andra kunskaper i skolan” 

(Skolverket, 2012, s.9). I och med betydelsen av att kunna läsa för att klara alla ämnen i 

skolan så valde jag att rikta min studie mot läsinlärningen i svenska och svenska som 

andraspråk. Studiens fokus kom att handla om hur lärare arbetar med andraspråkselever 

samt vilka metoder lärare använder sig av när de arbetar med grunderna i läsinlärning.  

 

Mitt mål med denna studie har varit att skaffa rikare kunskaper om läsinlärning och 

svenska som andraspråk, sådana kunskaper som inte bara kommer gynna mig som lä-

rare utan även gynna min personliga utveckling. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med min kvalitativa undersökning är att ta reda på vilka metoder lärare använder 

när de lär ut grunderna i läsinlärning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk 

samt ta reda på hur lärare bygger upp undervisningen kring andraspråkselever. 

 

● Vilka metoder använder sig lärare av i läsinlärningen? Är det en kombination av 

flera metoder eller är det någon som är allmänt dominerande?  

● Finns det några riktlinjer för vilken metod som lärarna ska använda sig av eller 

får varje lärare välja fritt? 

● Hur arbetar skolorna med undervisningen för andraspråkselever? 

 

3. BAKGRUND 
 

Sverige är ett mångkulturellt land där det talas minst 150 olika språk. Att kunna tala ett 

annat språk än svenska är inte bara en god förmåga för den enskilde individen utan även 

för det globala samhälle vi idag lever i. Vi behöver dock ett gemensamt språk för att 

kunna kommunicera med varandra och det är där det svenska språket faller in (Språkrå-

det, 2011). Språklagen säger att samtliga som bor i Sverige ska ges möjligheten att lära 

sig, utveckla och använda det svenska språket, både barn som vuxna. Undervisningen i 

svenska ska därför vara det centrala i skolan för ett barn med ett annat modersmål 

(Språkrådet, 2011). Parallellt med inlärningen av svenskan ska den medborgare som har 

ett annat modersmål få chansen att utveckla sitt eget modersmål. Detta kan till exempel 

ske genom modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet (Lindberg, 

2009). Genom att låta eleverna både lära sig det svenska språket och samtidigt fortsätta 

utveckla sitt modersmål värnas både det svenska språket och den språkliga mångfalden i 

Sverige (SOU 2008:26). 

 

Trots att vi är ett mångkulturellt land går det inte att undgå att notera att det är olika sta-

tus på olika språk i samhället varför det bemötande barnet får oftast speglar de attityder 

och värderingar som råder i samhället. Bland annat engelskan upplevs som ett språk 

med högre status och för elever som har engelska som modersmål lyfts den statusen ofta 

genom att lärare framhäver dennes ordkunskap i samband med läsning i engelska. Vi får 

dock inte glömma bort de elever som talar mindre statusfyllda språk. Det vore önskvärt 

om deras språkkunskaper också lyftes och värdesattes så att även de får känna att deras 

modersmål är viktigt (Svensson, 2012). 

 

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka, från läsåret 2017/2018 har elevantalet 

gått från knappt 1 049 500 elever till knappt 1 068 300 elever läsåret 2018/2019. 86 pro-

cent av de nytillkomna eleverna i årskurs 2–9 har utländsk bakgrund. Av samtliga 

grundskoleelever läser ungefär 12 procent av alla grundskoleelever svenska som andra-

språk (Skolverket, 2019).   
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Gruppen av elever som läser svenska som andraspråksundervisning är mycket hetero-

gen, med elever från olika länder, med olika religioner, kulturer och olika språk. Elever 

som har ett annat modersmål har rätt till undervisning i svenska som andraspråk men de 

har även rätt till denna undervisning ifall de har svenska som huvudsakligt umgänges-

språk med en vårdnadshavare (2011:185, 5 kap, 14§). Många av eleverna som läser 

svenska som andraspråk är födda i Sverige men har en förälder som talar ett annat språk 

hemmavid. I kommunala skolor idag så läser 13 procent av alla elever med ett annat 

modersmål svenska som andraspråk (Skolverket, 2018/2019) och det är rektorn som be-

slutar ifall en elev ska få denna variant av undervisning (2011:185, 5 kap, 14§). När en 

elev får undervisningen i svenska som andraspråk så ersätter den undervisningen i 

svenska (2011:185, 5 kap, 15§).  

 

Tidigare har undervisning för elever med ett annat modersmål varit en fråga för 

svensklärare och lärare i andraspråk medan idag är det en fråga som berör alla (Skolver-

ket, 2012). Lärare upplever idag både förvirring kring andraspråksämnet när det gäller 

mål och innehåll men även förvirring vad beträffar vilka elever som är menade att få 

undervisning i svenska som andraspråk. Många verksamma och blivande lärare önskar 

att få mer utbildning inom området (Torpsten, 2007). 

 

3.1 Flerspråkighet och svenska som andraspråk 
 

Majoriteten av jordens barn är flerspråkiga – att vara flerspråkig innebär att man talar 

mer än ett språk (Salameh, 2012). Hos de flerspråkiga barnen är ordförrådet inte det-

samma på de olika språk de talar. I många fall används de olika språken vid olika till-

fällen, vilket exempelvis leder till att ett barn kan mer ord runt sitt hem och sin familj på 

sitt förstaspråk och färre ord kring skolan och dess innehåll. Under skoltid används and-

raspråket till största delen men även ett eget skolspråk förekommer (Salameh, 2012). 

 

Att uppnå det ordförråd som behövs i skolan och som ligger på samma nivå som de en-

språkiga elevernas är tidskrävande. Enligt en amerikansk studie som genomfördes 1999 

(Collier & Thomas) så tog en nyanländ elev i åldern 5–8 år, mellan 3 och 8 år på sig att 

tillägna de språkliga kunskaperna som krävs för skolframgång på samma nivå som en-

språkiga elever. För elever i åldrarna 8–11 år tog det dock endast 2–5 år och detta för-

klarades med att eleverna redan hade förkunskaper om hur de läser och skriver på sitt 

förstaspråk, vilket kunde överföras till det nya språket. Enligt samma undersökning 

kunde man även se att en elev som mötte sitt nya språk i förskoleklass inte nödvändigt-

vis utvecklade bättre kunskaper i det nya språket än vad en elev som anlände senare 

gjorde. Det som var avgörande var elevens tidigare erfarenheter av skolan (Collier & 

Thomas, 1999). 

 

Bland de nyanlända elever som börjar i en svensk skola kan det skilja väldigt mycket 

beträffande hur deras tidigare skolerfarenheter ser ut. En del elever har en historia av en 

väldigt kort skolbakgrund medan andra inte har erfarenheter av skola alls (Lindberg, 
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2009). Detta innebär att skolan får elever som saknar formell utbildning och som inte 

har fått några grundläggande kunskaper i läs- och skrivinlärningen. Även den vuxne 

som eleven immigrerat med saknar ofta formell utbildning vilket leder till att den vuxne 

och barnet parallellt lär sig att tala, skriva och läsa på svenska. Hur dessa familjer utan 

skolbakgrund ser och förhåller sig till barnens skolgång och läs- och skrivinlärning är 

något vi har väldigt lite kunskap om (Lindberg, 2009).  

 

3.2 Skolan och svenska som andraspråk 
 

Ingen elev är den andre lik vare sig de har svenskt eller utländskt ursprung, eftersom 

samtliga har olika personligheter, intressen, drömmar och talanger (Lindberg & Hylten-

stam, 2012). För de nyanlända eleverna kan det även skilja sig mellan språklig, kulturell 

och social bakgrund samt att de kan skifta i ålder och i antal år de har varit bosatta i 

Sverige. Då de nyanlända eleverna i många fall har varierande skolbakgrund och tidi-

gare erfarenheter, leder det till att eleverna har olika förutsättningar att kommunicera 

och lära sig på svenska. Därför krävs det olika språkliga insatser av skolan beroende på 

vilken bakgrund eleven har. För att skolan ska lyckas få en insikt om vilka behov ele-

verna har ställs det höga krav på skolans förmåga att kartlägga elevernas språkliga fär-

digheter samt skolans förmåga att erbjuda effektiva och språkutvecklande insatser 

(Lindberg & Hyltenstam, 2012). 

 

Enligt skolinspektionen råder det många brister inom undervisningen av flerspråkiga 

elever (Skolverket, 2012). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem-

met 2011 (Lgr11) står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsätt-

ningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 

(Skolverket, 2011, s.8), vilket ställer krav på att lärare har tillräcklig kännedom om ele-

ven för att kunna sätta in de insatser som behövs (Lindberg & Hyltenstam, 2012). Verk-

ligheten är dock inte densamma då lärare både har lite insyn i elevernas bakgrund och 

lite insyn om deras kunskapsnivå. De saknar även information om hur undervisningen 

kan anpassas efter dessa tidigare erfarenheter samt saknar tillräckliga kunskaper om hur 

man kan arbeta för att gynna elevernas lärande (Skolverket, 2012). 

 

Redan vid mottagandet av en nyanländ kan det se väldigt olika ut från skola till skola. 

Detta beror på att det finns två olika varianter av mottagande: förberedelseklass och di-

rektinkludering (Bunar, 2016). Förberedelseklass som en egen form förekommer inte i 

lagstiftningen utan det bygger snarare på skolans möjligheter att forma särskilda under-

visningsgrupper för de nyanlända, med eller utan anpassad studiegång. Med anpassad 

studiegång kan avsteg från timplanen göras, oftast med ett fokus på svenska som andra-

språk. Om förberedelseklasser är ett positivt eller negativt medel för att inkludera nyan-

lända har varit omdiskuterat, då en del anser att det blir en typ av exkludering samtidigt 

som eleverna har en tendens att hållas alltför länge i förberedelseklasserna. Den andra 

metoden av mottagande av nyanlända är direktintegrering där eleven får en placering i 

en ordinarie klass redan från början. Även denna metod har diskuterats eftersom många 
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lärare saknar den kunskapen i språkutvecklande arbetssätt som krävs för att hjälpa de 

elever som inte hanterar det svenska språket (Bunar, 2016). 

 

När en elev har blivit mottagen i en svenska skola, börjar undervisningen som även den 

kan se olika ut beroende på vem det är som leder den. Det finns många oklarheter om 

innehållet i ämnet svenska som andraspråk och det råder stor variation i landet hur 

denna undervisning går till och det finns skillnader både mellan urvalet av elever som 

får andraspråksundervisning och på vilka grunder detta baseras. På en del skolor an-

vänds det som en stödåtgärd medan det på andra skolor kan vara så att alla elever med 

ett annat modersmål får denna variant av undervisning (Sahlée, 2017).  

 

3.3. Olika utgångspunkter och fokus i undervisningen 
 

Enligt Torpsten (2007) finns det två olika utgångspunkter lärare kan utgå från i deras 

undervisning: monokulturell och multikulturell utgångspunkt. Skillnaderna mellan 

dessa utgångspunkter är att i monokulturell utgångspunkt kompenseras olikheter, svå-

righeter och brister genom undervisningens innehåll. I och med att elever har samma 

behov och förutsättningar, är undervisningen likformig. Med en multikulturell utgångs-

punkt i undervisningen är det undervisningens innehåll som kompletterar. Det innebär 

att undervisningen är olikformig i och med att elever har olika förutsättningar och be-

hov. Att elever har olika förutsättningar ses som en tillgång i en multikulturell undervis-

ning och genom att se det som en tillgång skapas möjligheter som leder till kulturell 

mångfald (Torpsten, 2007).  

 

Under en lektion i svenska som andraspråk kan innehållet inte bara ha olika utgångs-

punkter utan det kan även ha olika ämnesfokus (Torpsten, 2007). En variant är att 

undervisningens har ett hantera-vardag fokus, vilket syftar till att ge eleverna kunskap 

som de har nytta av i vardagen, något som innebär såväl kunskap för att förstå vardag 

som samhälle. Detta är en låg målsättning som inte utvecklar elevens svenska språk till 

fullo. Tittar vi däremot på ett ämnesfokus som innebär en betoning av svenska-språket-

som-förutsättning, leder denna typ av undervisning till utvecklande av elevens språkliga 

kompetenser som behövs för att lyckas i skolan och i samhället. Att eleven förvärvar 

full språkbehärskning av andraspråket är därför viktigt för framgång i skolan och i sam-

hället. Slutligen har vi ämnesfokus som syftar till att införskaffa medvetenhet-för-förstå-

else. Denna inriktning leder andraspråksämnets innehåll till kunskap och medvetenhet 

om själva lärandet. I denna variant av ämnesfokus fungerar grammatikövningar och 

skönlitteratur som ett verktyg för språkförståelse och förståelsen av lärandet. Målet är 

att ha full behärskning av andraspråket och målet kan nås via till exempel läsningen 

(Torpsten, 2007). 
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4. Läroplanen 
 

Det har har tidigare nämnts hur lärare upplever ovisshet om vad undervisning i svenska 

som andraspråk innebär varför läroplanen, grundstenen till all undervisning kommer att 

presenteras nedan. Först kommer en kort introduktion till varför läroplanen ser ut som 

den gör idag både gällande kunskaper, mål och innehåll och sedan kommer en presen-

tation av skillnaderna och likheterna mellan målen i svenska och svenska som andra-

språk.  

 

4.1 läroplanens uppbyggnad 
 

En läroplan är till grunden uppbyggd efter vilket kunnande som valdes ut i ett särskilt 

historiskt och socialt sammanhang. Detta val i sin tur påverkades av vilka uppfattningar 

som var dominerande, alltså vad som erkändes vara god eller viktig kunskap i ett sam-

hälle. En läroplan kan därför lika gärna innehålla såväl delar av gamla insikter som nya 

uppfattningar. Oftast är det inte heller så svartvitt att det handlar om nya eller gamla 

uppfattningar – det är snarare så att uppfattningarna har byggts vidare på de föregående 

(Wahlström, 2016). 

 

Sveriges läroplanskommitté har lyft tre aspekter som är centrala i forskning om kun-

skap. Den ena av dessa tre aspekter är den konstruktiva aspekten där kunnande handlar 

om människans aktiva roll i processen att skapa kännedom om världen. Sedan har vi 

den kontextuella aspekten som lyfter förförståelsen- den tysta kunnigheten som all in-

sikt är beroende av. Slutligen så har vi den funktionella aspekten där det är ”möjligheten 

att använda kunskapen som redskap för att förstå olika kunskapssammanhang som står i 

centrum” (Wahlström, 2016, s.49) 

 

I Sverige är ordet läroplan starkt förknippat med en förordningstext, alltså en text där 

det står vad eleverna har rätt till samt vilka skyldigheter lärarna har. Enligt läroplanste-

orin så finns det fyra olika traditioner för läroplanstänkandet. Dessa olika sätt att tänka 

framhålls genom följande: 

- vetenskaplig rationalism, där vikten av ämnesbaserade kunskaper som överförs från 

generation till generation betonas. Den har sin utgångspunkt i de akademiska ämnena. 

- social effektivitet, där urvalet av kunskaper grundas utifrån vad en framtida samhälls-

medborgare behöver i termer av bland annat kunskaper, färdigheter och kompetenser 

för att kunna bistå i samhällets sociala och ekonomiska utveckling. 

- ett humanistiskt förhållningssätt, där den enskilda eleven sätts i centrum. Utbildning 

ska bidra till elevernas personliga utveckling och eleven ska få möjlighet att nå upp till 

sin fulla potential. 

- social rekonstruktionism där skolans och utbildningens sociala och politiska potential 

till förändring eller rekonstruktion av samhället betonas. Målet är ett mer jämlikt och 

rättvist framtida samhälle (Wahlström, 2016). 
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4.1.1 Från Lpo 94 till Lgr11 
 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet även 

kallad Lpo 94, ändrades läroplanen från att tidigare ha varit processfokuserad med fokus 

på beskrivningar av önskvärda utvecklingsprocesser för samhällsdeltagande till att bli 

mål- och kompetensfokuserad (Wahlström, 2016). Skolans mål skulle formuleras i ter-

mer av så kallade kunskapsmål. Dessa mål skulle eleven ha uppnått vid en viss tidpunkt 

som ett resultat av utbildningen. Läroplanskommittén delade därefter denna uppgift i 

två olika mål: strävansmål och uppnåendemål, där strävansmålen uttryckte en riktning 

för utbildningen och uppnåendemålen stod för den lägsta nivån som eleverna skulle ha 

uppnått vid en viss tidpunkt. Detta målsystem utsattes för mycket kritik i slutänden då 

det inte genomfördes som det var tänkt, utan var ett målsystem som inte var testat i 

praktiken innan det genomfördes. Därefter, när den nya läroplanen skulle tas i bruk, la-

des stor vikt vid tydlighet vilket skulle leda till att en mer likvärdig undervisning skulle 

kunna garanteras genom tydliga mål, så att både lärare, vårdnadshavare och elever 

skulle förstå vilka kunskaper som skulle uppnås (Wahlström, 2016). 

 

I den nya resultatfokuserade läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (2011) även kallad Lgr11, infördes kunskapskrav för godtagbara kun-

skaper. Dessa krav låg till grund för bedömningen av kunskaper i årskurser där betyg 

ges, men även i årskurs 3. Den första delen från Lpo 94 behöll man i Lgr11 med väldigt 

få förändringar varför övergripande mål och kunskapssyn ser väldigt lika ut i Lpo94 och 

i Lgr11. De delar som gick igenom största förändringarna var kursplanerna som delades 

in i tre delar – ämnets syfte, ämnets innehåll och kunskapskrav i ämnet. 

 

4.2 En likvärdig utbildning 
 

En likvärdig utbildning ska garanteras alla elever i skolan. Dock har begreppet likvärdig 

förändrats över tid. Till början stod likvärdig för lika innehåll, och en enhetligt och ge-

mensam referensram. Idag står likvärdig för en individuell och olik utbildning eftersom 

alla elever har olika förutsättningar och behov. Likvärdig kan lätt översättas så att målen 

är likvärdiga men utifrån behov och förutsättningar (Torpsten, 2007). I läroplanen står 

det såhär: 

 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska 

vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges ge-

nom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå må-

let. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(Skolverket, 2011, s.8). 
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4.3 svenska/ svenska som andraspråk 
 

Svenska som andraspråksundervisning i sin nuvarande utformning har haft sin egen del 

i läroplanen sedan 1995 (Skolverket, 2018). Vid en första anblick i läroplanen ser texten 

i svenska och svenska som andraspråk väldigt lika ut. Emellertid har vissa delar plock-

ats bort och vissa har lagts till. Skillnaderna är, att under syfte i svenska som andraspråk 

finns inte denna del ”Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och be-

kanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken” 

med (Skolverket, 2011, s.222). I svenskämnet finns det ett visst fokus på dess historia 

medan det i svenska som andraspråk mer fokuserar på att lära sig det svenska språkets 

uppbyggnad, bland annat genom att eleven ska utveckla sina kunskaper genom att stu-

dera uppbyggnaden av uttal, ord och begrepp samt utveckla sin förmåga att välja och 

använda sig av olika språkliga strategier (Skolverket, 2011).  

 

Under det centrala innehållet för årskurs 1–3 så har dessa moment i svenska som andra-

språk lagt till: 

 

Läsa och 

skriva  

(Skolverket, 

2011, s.240) 

Språkets struktur: ords 

böjningsformer och me-

ningsbyggnad 

Läsriktning samt 

bokstävers form och 

ljud i jämförelse 

med modersmålet 

 

Tala, lyssna 

och samtala 

(Skolverket, 

2011, s.240) 

Strategier för att lyssna, 

förstå och muntligt göra 

sig förstådd i situationer 

när det egna svenska 

språket inte räcker till. 

Uttal, betoning och 

satsmelodi samt ut-

talets betydelse för 

att göra sig förstådd. 

Svenska språ-

kets uttal i jäm-

förelse med mo-

dersmålets. 

Språkbruk 

(Skolverket, 

2011, s.241) 

Vardagliga ords betydel-

seomfång och kategorise-

ring i jämförelse med ele-

vens modersmål, till ex-

empel att flera ord på ett 

språk motsvaras av ett ord 

på ett annat språk. 

  

 

5. LÄSFÖRMÅGA & LÄSFÖRSTÅELSE 
 
I detta kapitel presenteras de delar som ingår i reading literacy samt de delar som ingår 

i lästräningen. Litteracitet kommer från det engelska ordet literacy som står för läs- och 

skrivkunnighet. Enligt Nationalencyklopedin (NE) är det ett begrepp som används för 

verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande. I PIRLS (Progress In Inter-

national Reading Literacy Study) används termen Reading literacy och den svenska 
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översättningen till denna term är läsförmåga och läsförståelse. Reading literacy är både 

en konstruktiv och interaktiv process (Westlund, 2009). 

 

5.1 Fonologisk medvetenhet 
 

Att vara fonologisk medveten innebär att en har förmågan att urskilja olika språkljud i 

ett ord – en förmåga som är väldigt viktig vid läsinlärningen. Flerspråkiga barn har ofta 

en bättre fonologisk medvetenhet då de införskaffar förmågor som uppmärksamhet och 

medvetenhet. En av dessa förmågor är bland annat att uppmärksamma språkliga skillna-

der (Westlund, 2009). Varför ett flerspråkigt barn vanligtvis har en bättre fonologisk 

medvetenhet beror på att barnet har tillgång till två eller flera fonologiska system (Sa-

lameh, 2011).  

 

Redan från 12 till 15 månaders ålder börjar den fonologiska medvetenheten gradvis att 

utvecklas. Vid 8 till 9 års ålder, anses den fonologiska medvetenheten vara fullt utveck-

lad (Salameh, 2011). Att vara fonologiskt medveten handlar inte bara om att kunna ur-

skilja olika fonem; det handlar även om att kunna urskilja ord som är ljudlika samt att 

veta vad som skiljer dem åt. För att öva den fonologiska förmågan finns ett antal olika 

steg: att kunna rimma, att uppfatta fonem i början av ord, att identifiera fonem som är 

lika, att uppfatta fonem i slutet av ett ord, att kunna dela upp ord i enskilda fonem, att 

göra en fonemsyntes, att addera fonem, att ta bort fonem och att göra metateser vilket 

innebär att kasta om ljud i ord (Fridolfsson, 2015). Exempel på detta är så kallade “fel-

sägningar” som pässa vennan istället för vässa pennan. 

 

5.1.1 Läsningens två delar – avkodning och språkförståelse 
 

I läsning ingår både avkodning och språkförståelse. Att en elev har god avkodningsför-

måga innebär att eleven har flyt i läsningen och kan läsa ord felfritt. Den andra delen i 

läsning är språkförståelsen vilken syftar till att ge eleven en medvetenhet om hur språket 

är uppbyggt samt förståelse för hur språket används i olika sammanhang (Westlund, 

2009). Gough och Turner (1986) skapade en formel (L=AxF) för att beskriva hur L= 

läsningen är beroende av att A= avkodningen och F= språkförståelsen förutsätter 

varandra. Denna formel kallas ”the simple view of reading” (Gough & turner, 1986). 

 

Med utgångspunkt i Goughs och Turners (1986) formel, finns det fyra olika profiler 

som kan identifieras i en klass: 

1. Elever med god språkförståelse och svag avkodningsförmåga 

2. God språkförståelse och god avkodningsförmåga 

3. Svag språkförståelse och svag avkodningsförmåga 

4. Svag språkförståelse och god avkodningsförmåga (Westlund, 2009)  

Genom att identifiera dessa profiler kan läraren sätta in de åtgärder som behövs för att 

eleven ska kunna utveckla sin läsförmåga. För att sådana här profiler ska kunna fungera 

korrekt så krävs det att de görs med texter både på elevens förstaspråk och på andrasprå-
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ket. Texterna ska även ha ett kulturellt innehåll som eleven kan relatera till för att profi-

len ska bli korrekt. Läsning av texter som en elev inte har något intresse för, kan leda till 

uppvisande av bristande läsförståelse till skillnad om de läser en text som tillhör deras 

egen repertoar (Westlund, 2009). Problematiken med Goughs och Turners (1986) for-

mel är att inom språkförståelse så faller inte hörförståelsen in. Att lyssna på ljudböcker 

ger samma kognitiva information som om en elev skulle läsa en bok på egen hand 

(Westlund, 2009). 

 

När elever är på väg att lära sig att läsa är det inte ovanligt att de hoppar över olika sta-

dier som till exempel att lyckas ljuda ihop två-tre språkljud för att istället direkt gå till 

att lyckas ljuda ihop ett helt ord. Det finns även de elever som lyckas med avkodningen 

men som aldrig lyckas hitta den röda tråden i texter och kan återberätta en text; däremot 

kan de berätta i detalj något de har läst (Boström, 2015).  

 

5.1.2 Ordförråd och begreppsträning 
 

Vi kan lära av erfarenheter och jämföra genom att tolka en händelse i begreppsliga ter-

mer – begrepp såsom färger, former och vikt hjälper oss att se likheter och olikheter. 

Genom begreppen så kan vi bilda oss en uppfattning om hur vi ska förhålla oss till dessa 

i olika sammanhang. Vi behöver kategorier och begrepp för att kunna ordna våra upple-

velser och ta till oss och bevara kunskaper och information (Säljö, 2000). Begreppsträ-

ning innebär att eleven får träna på de termer och de ord som denne behöver för att 

kunna orientera sig i omgivningen (Kullberg, 2006).  

 

Inom kategorin begrepp är det viktigt att eleven lär sig att klassificera. En hund, exem-

pelvis, är ett begrepp som kan innehålla mycket som till exempel olika arter, karaktärer 

och raser (Kullberg, 2006). En lärare som ger elever god språklig kvalitet använder sig 

av precisa uttryck, synonymer, ger tydliga ledtrådar och utvecklade förklaringar till or-

den så att eleven kan sätta in dem i kända sammanhang (Svensson, 2012). När en elev 

har fått höra en term ett flertal gånger och även fått en förklaring till termens betydelse 

samt fått en upplevelse av ordet så fastnar det till slut i långminnet (Kullberg, 2006).  

 

Vare sig eleven har svenska som modersmål eller ett andraspråk, så faller det sig natur-

ligt att anamma det vardagsspråk som vi dagligen använder.  Det är däremot skillnad 

när det kommer till skolspråket. Vi lär oss inte skolspråket på naturlig väg utan snarare 

genom en medveten och systematisk undervisning med både vägledning och tydliga 

modeller (Lindberg, 2009). För elever med ett annat modersmål upplevs ofta mötet med 

skolspråket som en främmande kultur (Lindberg, 2009). Vi talar inte samma språk 

hemma som i skolan då skolan använder sig av andra begrepp och ämnesord. Det är väl-

digt många nya ord som en nybörjare ska lära sig vid skolstarten och det underlättar om 

eleven har några begrepp i sin repertoar och inte måste lära sig bara nya främmande be-

grepp (Kullberg, 2006). För att elever med ett annat modersmål ska kunna delta på 

samma villkor som enspråkiga klasskamrater i undervisningen behöver de ha ett ordför-
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råd passande för den ålder de befinner sig i. En elev som startar skolan med ett litet ord-

förråd får så många nya ord att lära sig att risken finns att denne inte orkar ta in några 

alls. Kunskapsutvecklingen påverkas negativt av detta (Kullberg, 2006). 

 

5.2 Olika faktorer som påverkar läsförståelsen. 
 

Om det vore så enkelt som att alla människor hade samma bakgrund och tänkte lika-

dant, kanske det inte hade varit så att vi ligger på olika nivåer gällande läsförståelse, 

men detta är nu inte fallet. Vi är alla olika individer som bär på olika tankar. Läsförstå-

elsen hänger väldigt tätt ihop med våra individuella förutsättningar (Westlund, 2009). 

Faktorer som påverkar läsförståelsen är bland annat individens arbetsminne och dennes 

förmåga att komma ihåg och integrera textinformationen som framkommit i texten, men 

även individens förmåga att se grammatiska strukturer och vilken ordkunskap denne har 

sedan tidigare påverkar. Förmågan att skapa inre bilder och göra inferenser, att läsa mel-

lan raderna, är även de viktiga faktorer vid läsförståelsen. Det är sedan tidigare bevisat 

att det finns starka samband mellan läsförståelsen och förmågan att aktivera tidigare 

bakgrundskunskap som ligger lagrad i långtidsminnet (Westlund, 2009). 

 

5.2.1 Motivation – läsintresse 
 

Det tar flera år för en elev att lära sig att läsa varför motivation är en viktig faktor för att 

läsutvecklingen ska fungera. Oftast är en elev motiverad och har läsintresse i början av 

läsinlärningen men under utvecklingen tappar eleven ofta motivationen om det börjar gå 

lite trögt, främst för att det börjar krävas mer från dennes sida. Om en elev tappar moti-

vationen leder det ofta till att mindre tid ägnas åt olika läsaktiviteter (Fridolfsson, 2015).  

 

John Guthrie är en forskare som lagt tid på att utforska sambandet mellan läsning och 

motivation. Genom ett samarbete med bland annat michigan University och några andra 

skolor (1993) skapades programmet Concept-oriented Reading instruction (CORI). Den 

svenska översättningen är begreppsorienterad läsundervisning (Westlund, 2009). Till en 

början handlade programmet om sambandet mellan läsning och motivation (Guthrie, 

Wigfield, Barbosa, Perencevich, Taboada, Davis, Scafiddi, & Tonks, 2004) men efter 

2000-talet inleddes ett femårigt projekt mellan forskarna Guthrie, Wigfield, Perencevich 

och fyra skolor där programmet utökades och kom att handla om hur ämneskunskap, 

speciellt NO, läsförståelse och motivation samverkar (Westlund, 2009).  

 

Målet med CORI är att tillhandahålla ett klassrumskontext där eleverna får möjlighet att 

använda flera olika strategier för att aktivera bakgrundskunskap och länka den till den 

nya, bland annat genom att fråga, söka information, sammanfatta samt organisera kun-

skapen på ett grafiskt sätt. Dessa strategier kombineras med olika motiverande praxis 

där praktiska aktiviteter, val av intressanta texter samt samarbete är vanliga inslag 

(Guthrie et al, 2004).  
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Det finns många fördelar med att arbeta för att öka elevernas motivation till läsning, att 

skapa engagerade läsare. Hjälper vi eleverna att skapa en inre motivation kommer de att 

drivas framåt av sin egen vilja att ta sig an och förstå en text, det kommer även leda till 

själveffektivitet och till att eleven skapar sociala tillfällen till att interagera med andra 

elever i läskunnighet (Guthrie, McRae & Lutz Klauda, 2007). En motiverad elev är be-

redd att övervinna svårigheter och genom sin motivation att vilja läsa blir de inte bara 

bättre läsare utan berikar sitt ordförråd och lär sig mer om omvärlden (Westlund, 2009). 

 

5.2.2 Lässtrategier 
 

Det gäller att bygga upp en kultur i klassrummet där det är accepterat att ställa frågor 

och att vara nyfiken när det kommer till läsningen och mycket hänger här på lärarens 

kommunikationsmönster. Har eleven vana att tolka innebörden av vad läraren säger och 

lyckas få ledtrådar av denne, kan de lyckas identifiera ord de inte förstår. Då känner ele-

ven sig bekväm med att fråga om olika ords och uttrycks betydelser eller med att be lä-

raren att förtydliga det som tidigare har sagt (Svensson, 2012). 

 

Genom till exempel högläsning kan en läskultur byggas i klassrummet. Därför är det en 

del som bör få stor plats i undervisningen, inte bara för att läraren blir en god förebild 

gällande läsning utan för att det även leder till en skön och angenäm stund tillsammans. 

För att läsningen inte bara ska vara en trevlig stund, krävs att samtal om texten sker 

(Fridolfsson, 2015). Genom att interagera vid bokläsning skapar vi möjligheter för ele-

ver att få erfarenheter om hur böcker kan och bör användas. De får kunskap om vilka 

sociala koder som finns vid läsning, hur man ska bete sig och vad som är tillåtet och 

inte tillåtet under läsning. De får också kunskap om vad olika böcker och texter kan till-

föra kunskapsmässigt, emotionellt och estetiskt (Svensson, 2012).  

 

En variant för att samtala om texter är att använda strategier från en läsande klass. En 

läsande klass utgår från modellerna reciprocal teaching (RT), transactional strategies in-

struction (TSI) och questioning the author (QtA). Grundarna till RT var forskarna Pal-

inscar och Brown och de tog fram fyra grundstrategier som goda läsare använde sig av 

för att kontrollera sin läsförståelse. Dessa strategier är att förutspå, ställa frågor, reda ut 

oklarheter och sist men inte minst att sammanfatta. Därefter så har denna modell ut-

vecklats genom bland annat utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av 

det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten (TSI). Barbro West-

lund (2009) har därefter gjort en svensk tolkning av dessa strategier, de så kallade läs-

fixarna:  

- Spågumman: förutspår och ställer hypoteser. 

- Konstnären: skapar inre bilder av det lästa. 

- Detektiven: reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. 

- Reportern: ställer frågor om texten. 

- Cowboyen: sammanfattar 
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6. SOCIOKULTURELL TEORI 
 

Under detta kapitel så kommer den teori som ligger till grund för denna studie att pre-

senteras. Denna teori är det sociokulturella perspektivet som har sin grund i Ryssland 

och i Sovjetunionen. Teorin utgår till största delen från Lev Vygotskijs (1896–1934) 

tankar om att människan är en socialt aktiv varelse som utvecklas i samspel med andra 

människor (Säljö, 2000). 

 

Det finns inte någon absolut enighet rörande vilka faktorer som spelar den viktigaste 

rollen i inlärningsprocessen eller i språkinlärningen. Det finns dock flera olika teorier 

om lärande och flertalet språkforskare är eniga om att en individ utvecklar sitt språk i 

samspel med omgivningen (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2010). En forskare som ti-

digt hade tankar om att vi inte är ensamma aktörer under lärandet var Lev Vygotskij 

(1896–1934). Han ansåg att genom samspel med andra människor utvecklas ett barns 

kognition och insikter.  

 

Ett barns kompetens kan beskrivas på två sätt: vad det klarar själv, och vad det klarar i 

samspel med en mer kompetent människa, antingen ett barn eller en vuxen. Detta av-

stånd mellan vad ett barn behärskar självständigt och vad det klarar av i samråd med 

andra kallas för den proximala utvecklingszonen, där den som har kommit längre i sin 

utveckling vägleder den andre (Säljö, 2000). Detta kan exempelvis ske genom att lära-

ren – som är den mer kompetente – skapar en kultur där det är tillåtet att fråga om olika 

ord eller be läraren att förklara lite extra (Svensson, 2012). Även om den med mindre 

kompetens blir vägledd av den med mer, betyder det inte att den som behöver hjälp är 

en passiv aktör. Den lärande måste vara mottaglig för stöd och förklaringar för att ut-

veckling ska kunna ske (Säljö, 2000). För att vi ska kunna överföra en erfarenhet eller 

något slags innehåll hos medvetandet till en annan människa så krävs ovillkorligen en 

generalisering (Vygotskij, 1999).  

 

Varje människas medvetande är både dynamiskt och föränderligt. Det speglar den kul-

tur vi befinner oss i, både till form och innehåll (Vygotskij, 1995). ”De sätt att tala, lösa 

och definiera problem som vi möter i vår omvärld, tar vi över och använder för eget 

bruk” (Säljö, 2000, s.105). I och med detta bör läraren skapa en tillåtande lärkultur i 

klassrummet där det är till elevens fördel att våga ställa frågor och vara nyfiken och 

där målet är att eleverna skapar en inre motivation och självmant skapar tillfällen till att 

lära (Svensson, 2012). 

 

Våra tankar och idéer samt vårt sätt att hantera olika situationer har ett socialt och inter-

aktivt ursprung. Hjärnan är ett organ som kombinerar, kreativt bearbetar samt skapar 

nya situationer och ett nytt beteende med delar från våra tidigare erfarenheter. Den de-

len är den så kallade kombinatoriska, kreativa sidan i vårt mänskliga beteende. Den gör 

att vi kan ha egna föreställningar och skapa inre bilder om ett ämne vi inte ännu har 

några tidigare erfarenheter av (Vygotskij, 1996). Det är just denna kreativa aktivitet som 
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gör att vi människor är ”en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samti-

digt ändrar sin nutid” (Vygotskij, 1996, s.13). Kort och gott kan det förklaras så att vi 

ständigt lär och utvecklas. 

 

I vårt mänskliga beteende har vi även reproduktiva handlingar som är nära kopplade till 

minnet. De kännetecknas så att vi människor reproducerar, upprepar handlingsmönster 

eller återupplivar intryck som vi har gått igenom och bearbetat under ett tidigare skede 

(Vygotskij, 1996). Vi handlar efter vår uppfattning om vad omgivningen kräver, tillåter 

eller gör möjligt. Först och främst för vi en inre kommunikation där vi även måste av-

väga vilken kunskap som är relevant och som fungerar i rätt situation (Säljö, 2000). Det 

som ligger under vårt medvetna plockas fram när det blir relevant och kan kommas till 

användning (Trost, 2010). De reproduktiva och återskapande handlingarna är tätt kopp-

lade till våra tidigare erfarenheter och främjar vår anpassning till omvärlden (Vygotskij, 

1996).  

 

7. METOD 
 

7.1 En kvalitativ eller en kvantitativ metod? 
 

Det finns ett antal olika metoder att utgå ifrån när olika forskningsprojekt och studier 

skall göras. De vanligaste metoderna är dock kvalitativ respektive kvantitativ forsk-

ningsmetod. Vid kvantitativa metoder gör man analyser av relationer mellan variabler 

och inte relationer mellan människor. Denna variant av forskning behandlar data som 

går att uttryckas i numeriska former, till exempel tal, procent, tabeller, diagram och så 

vidare. De data som samlas in är räknebara – kvantifierbara – och kan placeras i någon 

slags numerisk skala och för att kunna samla in sådana siffror krävs det att världen kan 

delas in i enheter. Sådana siffror kan samlas in genom till exempel enkäter (David & 

Sutton, 2016). Vid en kvalitativ undersökning däremot, tittar man hellre på mönster. 

(Trost, 2010). Kvalitativ forskning betonar vanligen ord och de data som samlas in är 

material som är i språklig form. Det är vanligen ord som uttrycker känslor, värderingar, 

och attityder. Kvalitativa ansatser lägger fokus på att registrera innebörder och priorite-

rar på metodnivå intervjuer och observationer (David & Sutton, 2016).  

 

7.2 Metodval 
 

Den forskningsmetod som passar denna studie är kvalitativ. Den kvalitativa forsknings-

metodiken förknippas ofta med en induktiv ansats, vilket innebär att forskningen som 

genomförs är explorativ, förklaringar söks via de data som har samlats in (David & Sut-

ton, 2016). Att samla in data genom ord kallas även för en öppen metod. Det innebär att 

undersökaren bör styra undersökningen så lite som möjligt, således ett arbete med ett in-

duktivt förhållningssätt (Jacobsen, 2012). 
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De data som samlas in i denna undersökning kommer från semistrukturerade intervjuer. 

Denna variant av intervjuer utmärks av sättet att ställa enkla och raka frågor och tillbaka 

få svar som både är innehållsrika och komplexa (Trost, 2010). Enligt Trost (2010) bör 

det vara en självklarhet att en seriös intervju har ett tema, ett visst fokus och temat för 

denna studie är läsinlärning och svenska som andraspråk.  

 

Den typen av data som samlas in genom intervjuer är data om verkligheten som kan be-

stå såväl av objektiva ting som subjektiva uppfattningar. All data som samlas in ska 

leva upp till två krav: först ska den vara giltig och relevant, för det andra ska den vara 

trovärdig och pålitlig, den ska hålla en hög reliabilitet. Giltighet och relevans kan delas 

upp i två delar, intern validitet och extern validitet. Intern validitet innebär att rätt sak 

faktiskt mäts och inte något som är taget helt ur sin kontext (Jacobsen, 2012).  

 

7.3 Urval 
 

I denna undersökning intervjuades sex lärare. Två av dessa är lärare i årskurs 1, tre är 

lärare i svenska som andraspråk och en är specialpedagog. De tillfrågades utifrån place-

ringen av skolan de arbetar på – två skolor är belägna i mindre samhällen och två skolor 

inne i centrum av en medelstor stad. En av skolorna som var belägen i centrum var en 

ny skola med stora satsningar på bland annat kollegialt samarbete. Varför dessa skolor 

valdes ut var på grund av en önskan om att se om det var någon skillnad mellan skolor i 

mindre samhällen och centrala skolor.  

 

Skola placering Antal skolor: 4 Antal deltagare: 6 

Utanför centrum Skola 1 

 

● Svensklärare 

● Andraspråkslärare 

● Specialpedagog 

I centrum Skola 2 ● Svensklärare 

Utanför centrum Skola 3 ● Andraspråkslärare 

I centrum Skola 4 ● Andraspråkslärare 

 

7.4 Etiska koder och överväganden. 
 

I och med att detta är en studie som handlar om lärares arbete med det svenska språket, 

är det av yttersta vikt att läraren inte behandlas som forskningsmaterial utan att hen be-

möts med respekt både för individens egenvärde och arbetet hen faktiskt gör (David & 

Sutton, 2016).  Viktigt är även att ha respekt för informanten så att självkänslan inte på-

verkas ifall ett känsligt ämne tas upp. Gränsen för vad som anses vara ett känsligt ämne 

är väldigt individuellt och därför måste forskaren läsa av situationen för att se vad som 

är lämpligt och olämpligt att ta upp och fråga om (David & Sutton, 2016).  

 

Innan en intervju ens kan genomföras så krävs att undersökningen tagit hänsyn till det 

som benämns informations- och samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet.  
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7.4.1 Information och samtyckeskravet 
 

Information skall delas ut till deltagare innan utförd undersökning (Vetenskapsrådet, 

2017). Hur mycket information som ska ges innan studien för att deltagarna ska anses 

ha nog mycket information för att kunna ge sitt samtycke kan diskuteras men informat-

ionen bör vara så pass tydlig att det inte råder några frågetecken kring studiens karaktär. 

Informanten ska även blivit informerad om sina rättigheter samt forskarens skyldigheter 

(David & Sutton, 2016).  

 

Forskaren ska inhämta samtycke från deltagarna. Ett alternativ är att låta dessa lämna 

sin namnsignatur i kombination med datum för signering ifall de är villiga att delta i 

studien. Detta är ett sätt att verkligen försäkra sig om att deltagaren har fått den inform-

ation som krävs. En namnsignatur kan även behövas ifall en intervju sker i en privat 

sfär, och var den gränsen går – om miljön räknas som en offentlig sektor eller en privat 

– kan vara svår att avgöra, varför en underskrift på ett informerat samtycke är den säkr-

aste vägen att gå (David & Sutton, 2016). Det finns dock inget krav på att deltagaren 

inte kan strykas ur undersökningen trots att deltagaren gett medgivande under ett tidi-

gare skede (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

7.4.2 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
 

I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer har informanten rätt till att bestämma över sin 

egen medverkan samt rätt till anonymitet. Anonymiteten syftar till att låta varje delta-

gare vara anonym; alltså inga namn, adresser eller andra kontaktuppgifter ska gå att ta 

reda på under arbetat eller slutresultatet. Information om deltagaren kommer dock att 

vara känd och registrerad av den som forskar men kommer inte att finnas med i slutrap-

porteringen (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Nyttjandekravet säkerställer att de data som samlas in från deltagarens medverkan i 

undersökningen inte kommer att användas till något annat än den undersökning de har 

givit sitt samtycke till (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

7.5 Praktiskt genomförande 
 

Samtliga intervjuer har utspelat sig på lärarnas arbetsplatser. Innan intervjuerna bokades 

hade jag mejlat ut information om hur lång tid intervjuerna förväntades ta samt inform-

ation om att samtliga intervjuer skulle spelas in för senare transkribering. Informanterna 

fick därmed tid på sig att ordna en plats för intervjun där dessa både kände sig trygga 

samt en plats där intervjuerna kunde ske i en ostörd miljö, utan åhörare (Trost, 2010). 

De lärare som inte hade ett eget arbetsrum hade bokat ett grupprum för att minska ris-

ken för att obehöriga skulle titta in.  
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Intervjuerna spelades in via ett ljudupptagningsprogram och för att intervjun skulle flyta 

på smidigt så gjordes inga anteckningar under intervjun. Att skriva anteckningar under 

en intervju kan leda till att det blir mindre ögonkontakt och det kan skapa onaturliga pa-

user i samtalen (Jacobsen, 2012). En vanlig nackdel med ljudupptagningsprogram är ris-

ken för tekniskt strul (Jacobsen, 2012), så för att förebygga tekniskt strul så testades 

programvaran både beträffande lagringsminne samt gällande förmågan av ljudupptag-

ning – alltså hur avstånd och miljö kunde påverka. För att minimera risk för tekniskt 

strul på plats så testades ljudupptagningsprogrammet även innan varje intervju. 

 

7.6 Intervjuer 
 

Varje intervju startade med en kort presentation av vem jag som undersökare är samt en 

kort påminnelse om syftet med denna undersökning. Tid avsattes även för frågor från 

undersökningsdeltagaren innan samtyckeskravet skrevs under (se bilaga 1). Varje inter-

vju startade med generella frågor kring yrkesprofessionen för att komma igång med 

samtalen. För snäva frågor i början av en intervju kan göra att samtalen låser sig (Jacob-

sen, 2012).  

 

Det är viktigt att undersökningsdeltagaren får möjlighet att prata om temat och svara på 

frågor fritt utan avbrott från intervjuaren. I och med att varje människas syn på ett feno-

men är föränderligt, gäller det att inte ställa ledande frågor utan snarare öppna frågor 

som inte har vare sig några rätta eller felaktiga svar. Vår egen uppfattning av en situat-

ion är endast en möjlig beskrivning. Den kan när som helst ändras och bara för att vi har 

en beskrivning av verkligheten vid ett tillfälle så är den synen inte skriven i sten – vi 

kan lätt ändra syn (Trost, 2012), varför det är av yttersta vikt att intervjuaren förblir neu-

tral och inte leder samtalet i någon speciell riktning. Målet som intervjuare är att lyssna 

även om samtalen ibland leder in på sidospår. Dessa sidospår kan vara nödvändiga för 

att skapa en trygg och avslappnad atmosfär men sidospår kan också leda till relevant in-

formation som inte skulle framkommit vid enkla raka frågor (Jacobsen, 2012). 

 

Utgångspunkten för intervjuerna har varit en rad huvudfrågor som har varit ledande i 

samtalen. Frågorna har handlat om vilka metoder som används för att lära ut läsinlär-

ningen och varför just dessa metoder har valts. Det har också funnits frågor om led-

ningen, rektors påverkan på valet av undervisningsmetod och hur det kollegiala samar-

betet och arbetet med andraspråkselever ser ut. Underlaget till samtalsfrågor kan ses i 

bilaga 2. 

  



18 

 

7.7 Fenomenografi 
 

Fenomenografi som metodansats används för att analysera data från vanligtvis semi-

strukturerade intervjuer där data samlas in från enskilda individer. Det är en metodan-

sats som passar bra för att analysera och beskriva människors tankar om olika fenomen i 

deras omvärld (Dahlgren & Johansson, 2009). I denna studie är fenomenet läsinlärning i 

svenska och svenska som andraspråk. Uppmärksamheten riktas därefter mot skillnader i 

individers uppfattningar snarare än likheterna. Ifall en fråga ställs till ett antal olika indi-

vider så kommer inte svaren vara exakt lika på grund av att alla individer har olika upp-

fattningar om olika fenomen. Fenomenografiska intervjuer är semistrukturerade och te-

matiska. I och med att intervjun är semistrukturerad utvecklas dialogen allt efter de svar 

informanten ger (Dahlgren & Johansson, 2009). 

 

7.8 Databearbetning 
 

I och med att denna undersökning har utgått från en fenomenografisk analysmodell har 

all data som samlats in efter intervjuerna behandlats i dessa steg: 

 

- Steg 1: transkribering och bekantskap med det material som samlats in.  

- Steg 2: genomgång av transkriberingarna där betydelsefulla uttryck rödmarkerats och     

placeras i ett nytt dokument. 

- Steg 3: jämförelse av material: skillnader och likheter 

- Steg 4: gruppering av skillnader och likheter 

- Steg 5: kärnan bland likheterna letas i materialet 

- Steg 6: namngivande av markerade kategorier 

- Steg 7: granskning av alla kategorier, sammanslagning av kategorier 

(Dahlgren & Johansson, 2009) 

 

8. RESULTAT 
 

I enlighet med den fenomenografiska analysmodellen presenteras resultatet efter de ka-

tegoriseringar som kunde plockas ut efter att ha jämfört dess likheter och skillnader. För 

att göra resultat mer överskådligt så har lärarna namngivits efter vilken skola vederbö-

rande arbetar på (se nedan). 

 

Skola Lärare 

A Lärare A 

A Andraspråkslärare A 

A Specialpedagog  

B Lärare B 

C Andraspråkslärare C 

D Andraspråkslärare D 
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8.1 Val av läsinlärningsmetoder 
 

8.1.1 Lärare 
 

Lärare A som undervisar i svenska i årskurs 1 säger att hon inte använder sig av någon 

speciell metod. Hon förklarade att hon utgår både från delar till helhet och helhet till de-

lar. 

 
Alltså jag tyck att man… har en blandning av dem. Inte att man har en, att man lär, från delar till 

helhet eller från hela till delar utan jag tyck att man blandar… När du ska ljuda ihop ord så 

måste du ha från delar till helhet men även så gör man ju gemensamma skrivningar där man ut-

går ifrån… jamen till exempel att man skriver meningar som börjar lika. Jag ser en… också får 

barnen fylla i: katt, jag ser en båt, jag ser en., att dem lär sig att se orden... och till exempel såna 

här ord som och, också, han, hon, här, alltså såna vanliga ord som förekommer… dem lär man 

sig ju, alltså som helordsbilder, innan man sen går in och fördjupar sig på varje… eller samtidigt 

som man går fördjupat i varje bokstav för att annars kom du som inte igång med läsningen an-

nars om du ska vänta och gå varje bokstav (Lärare A). 

 

Lärare A tar delar från Wittingmetoden, bland annat avlyssningsskrivningen (Läs mer 

om Wittingmetoden i bilaga 3). Valet att använda denna del från Wittingmetoden be-

rodde på att samtliga lärare på lågstadiet hade tagit ett gemensamt beslut att arbeta med 

avlyssningsskrivning i klassrummen för att se vilka ljud som eleverna behöver träna på. 

På skolan finns det dock inga allmänna bestämmelser för hur arbetet med avlyssnings-

skrivning ska ske, det vill säga hur, när och med vilka elever.  

 

I likhet med Lärare A så använde sig lärare B även av Wittingmetodens avlyssnings-

skrivning. Hon ansåg att det var en bra metod för eleverna att bli säkra på ljud, bokstä-

ver och dess former. Har en elev inte kommit så långt i läsinlärningen i årskurs 1, får 

eleven fortsätta med metoden de använde sig av i förskoleklass, FonoMix Munmetoden 

(bilaga 3) för att bli säker på ljuden.  

 

Lärare B använder sig till största delen av metoden Skrivande till lärande (STL, se bi-

laga 3). Denna lärare ansåg att skolan behöver moderniseras lite för att lyckas nå ut till 

alla elever, för att lyckas motivera alla elever – speciellt många pojkar behöver inspire-

ras lite extra till läsandet och skrivandet. Eftersom denna modell har fokus på skrivande 

så är det ingen typisk modell för läsinlärning men i och med att eleverna arbetar mycket 

med olika modelltexter så får eleverna även träna på läsningen. 

Lärare B brukar lägga upp lektionerna genom att först göra en typ av en modelltext till-

sammans med eleverna varefter eleverna skriver en egen variant av texten i par. Turord-

ningen när det gäller vem som ska skriva varieras, så att båda eleverna får samma möj-

lighet att utveckla sitt skrivande. Under tiden eleverna skriver sin text kan de använda 

sig av ett ljudinspelningsprogram och även spela upp och lyssna på vad det är de har 

skrivit. När texten är färdig kan eleverna läsa upp sina texter, mestadels utan stöd från 

läraren då de känner till innehållet. Är det så att en elev har kommit längre i läs- och 
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skrivinlärningen får den vara ett stöd till sin lärkompis vilket leder till att de kan ge 

drivkraft åt varandra.  

 

Enligt andraspråkslärare D arbetar svensklärarna på dennes skola efter modellen Att 

skriva sig till läsning (ASL). Se upplägget för denna modell under bilaga 3. De använ-

der sig även av cirkelmodellen, en modell inom genrepedagogiken (se bilaga 3). 

 

8.1.2 Specialpedagog A 
 

Specialpedagogen A anser att det är svårt att välja en metod som passar för alla elever 

då det är väldigt individuellt vad de olika eleverna behöver träna på.  De metoder hon 

ofta använder sig av när hon lär ut grunderna i läsinlärning är bland annat Ryda-

holmsmetoden (bilaga 3) – en metod som går ut på att träna läshastigheten – samt läsin-

lärning i 7 steg (bilaga 3). Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läs- och skrivinlär-

ningsmetod som lägger stor vikt vid fonologisk medvetenhet och sambandet mellan al-

fabetets bokstäver och talspråkets ljud.  

 

8.1.3 svenska som andraspråkslärare 
 

Samtliga tre andraspråkslärare (A, C, D) uppger att de inte använder sig av någon speci-

ell metod vid läsinlärning men att de ibland tar vissa delar/moment ur dessa. 

 

Det är så olika från vilket barn du har framför dig och sitter du med ett eller två barn så kan man 

verkligen försöka att anpassa utifrån vad dem tycker är roligt och sen att man får gensvar från 

dem ifrån och en del barn dem, dem behöver man som bara visa några gånger så minns dem det 

och kan det och andra barn får man plocka fram alla möjliga metoder man har för att försöka 

nöta in och träna, man får verkligen vara uppfinningsrik för att variera det hela så att man hittar 

nån ingångspunkt som bryter igenom (Andraspråkslärare C).  

 

Andraspråkslärare C använder sig av Rydaholmsmetoden för att verkligen nöta när en 

elev har jättestora lässvårigheter. En annan metod hon använder sig av är läsinlärning i 

7-steg. Vid start av andraspråksundervisning för en nyanländ, startar hon alltid med att 

gå från delar till helhet för att se vad eleven kan och behöver träna på. Steg ett är att lära 

sig hur bokstäverna ser ut och låter. Hon har upplevt att det är väldigt vanligt att barn 

med svenska som modersmål läser ”nonsensord” men när det gäller andraspråkselever 

så anser hon att det är mer viktigt att tiden läggs på att lära sig riktiga ord för att komma 

framåt med ordförståelsen och inte bara avkodningen. 

 

Andraspråkslärare D använder hon sig av FonoMix Munmetoden vid arbete med den 

fonologiska medvetenheten. Hon arbetar även med genrepedagogik då övriga lärare ar-

betar enligt den modellen på skola D.  

 

Svenska som andraspråkslärare A har gått utbildning för Wittingmetoden men det är 

inte någon metod hon följer konsekvent. Som tidigare nämnts så arbetar hela skola A 

med avlyssningsskrivning från Wittingmetoden vilket även andraspråkslärare A gör vid 
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vissa tillfällen. I likhet med andraspråkslärare C så använder hon sig ibland även av 

material från läsinlärning i 7 steg. 

 

Enligt andraspråkslärare A är första steget för en andraspråkselev att lära sig att tala och 

att träna på den fonologiska medvetenheten. Detta sker genom att eleverna får använda 

en spegel och se hur munnen ser ut när de formar de olika ljuden. En elev som inte kan 

tala har svårt för att läsa det svenska språket och därför är det den muntliga förmågan 

som prioriteras i början. När eleverna kan tala, börjar arbetat med begreppsträning. Då 

läsningen inte bara sker i svenskämnet utan i alla ämnen, behöver eleverna begrepp för 

att även klara läsförståelsen. Då ingen elev är den andre lik, måste hela andraspråksun-

dervisningen vara uppbyggd efter vad eleven behöver träna på. Därför blir det ofta en 

här-och-nu-undervisning i svenska som andraspråk. Med här-och-nu-undervisning me-

nas att undervisningen sker lite efter vad eleven behöver träna på i nuläget, alltså de be-

grepp som eleven behöver för att klara av de pågående lektionerna. 

8.2 Läsinlärningens olika delar 
 

8.2.1 Motivation 
 

Samtliga lärare har varit eniga om vikten av att alla elever måste vara motiverade för att 

få läsinlärningen att fungera.  

 
Det handlar mycket om det här med känsla och att få eleven motiverad det tycker jag liksom är 

A och O i skolan, oavsett vilka elever du har... att dem måste vilja. (Andraspråkslärare A) 

 

Ibland kan det kännas lite misslyckat att nöta samma bokstav och ljud om och om igen 

men man får vara tydlig med att det i det långa loppet är nyttigt att nöta. Ett naturligt 

och roligt sätt att nöta ljud och befästa ord är genom att använda sig av drama. Det bju-

der på skratt och det leder ofta till att eleverna blir mer bekväma med att uttrycka sig ge-

nom kroppsspråk när orden inte räcker till (Andraspråkslärare D). 

 

8.2.2 Avkodning 
 

Det första en elev behöver lära sig är bokstäverna och dess ljud. Vanligtvis är alfabeten 

uppbyggda på det sättet att bilderna är kopplade till föremål som börjar på den aktuella 

bokstaven. Till exempel har A har en bild på en apa och B en bild på en boll. Problema-

tiken med det är dock att eleverna oftast inte känner till vad orden som dessa bilder fö-

reställer heter på svenska utan de kan det bara på sitt modersmål – alltså hjälper inte 

dessa bilder vid ljudinlärningen. Därför är bilder som är kopplade till bokstavens ljud att 

föredra, till exempel bokstaven A är lättare att lära sig om man får en bild på ett barn 

som gapar hos doktorn och säger aaa eller en bild på D, där det droppar ur en kran och 

låter d, d, d. Den fonologiska medvetenheten är A och O  när det kommer till att lära sig 

ett nytt språk och det måste få ta den tid det tar. Man behöver inte ha bråttom i början. 

Allt eftersom eleven lär sig fler bokstäver får de börja koppla ihop bokstäverna till ord 

(Andraspråkslärare C). 
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För att få eleverna att behålla motivationen under träningen av den fonologiska medve-

tenheten brukar andraspråkslärare C använda sig av olika appar, bland annat av appen 

Stavningslek från företaget Leripa AB (https://www.leripa.se/in-

dex.php?id=23&lang=swedish) – en app där man lär sig stava med ljudande bokstäver. 

En annan app hon brukar använda sig av är Stava - ABC för barn (http://www.kun-

skapsplattan.se/app/stava-abc-for-barn-2/), en skrivträningsapp med ljudning av bokstä-

ver och som har tre olika svårighetsnivåer – lätt, medel, och svår. Den tredje appen hon 

använder sig av är Letterschool (https://www.letterschool.org/) där eleven får nöta in 

hur bokstaven formas. Istället för att skriva ner flera likadana bokstäver på ett papper 

tränar eleven att forma bokstäverna på Ipaden. 

 

8.2.3 Läsförståelse 
 

Beroende på ålder och vilken nivå eleverna ligger på i sin läsinlärning arbetar andra-

språkslärare A, C och D med alfabetet och dess ljud i början av läsinlärningen och om 

eleverna har kommit en längre bit så är fokus mer på ordförståelsen. När det gäller ord-

förståelsen arbetar andraspråkslärare D med bland annat memory, domino och bilder. 

En elev med svenska som andraspråk behöver även träna på olika begrepp som kan fö-

rekomma i läsningen. Denna begreppsträning sker bland annat genom spel med 

memory, genom gemensamma tankekartor på tavlan och allmänna diskussioner (Andra-

språkslärare A). 

 

När det gäller ordförståelse så använder sig andraspråkslärare D av en översättningsapp 

som heter sayHi och Google Translate. Dessa är två är bra hjälpmedel för att kunna 

översätta de svenska orden till elevernas modersmål. En annan lärare som också använ-

der sig av Google Translate när det gäller ordförståelsen är andraspråkslärare C. Genom 

att fotografera de texter som eleverna vill ha översatta blir det både enkelt och smidigt 

att koppla och översätta till modersmålet. Även funktionen som läser upp ordet på mo-

dersmålet i Google Translate är till nytta, då eleven inte alltid vet hur ordet stavas på 

hemspråket. Dock bör man vara försiktig med olika översättningsprogram då översätt-

ningarna inte alltid blir helt korrekta. Det gäller därför att försöka läsa av eleven och se 

hur vederbörande reagerar när man använder sig av olika verktyg för översättning så att 

översättningen blir korrekt och är av nytta (Andraspråkslärare D). 

 

När andraspråkselever har lärt sig att läsa så visar det sig ofta att de känner till många 

böcker som svenska barn också läser på grund av att många böcker är översatta till de-

ras språk. Detta gäller exempelvis Disneyböcker såsom Törnrosa och Askungen men 

också svenska Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och Karlsson på taket. Ett sätt att 

träna på läsförståelsen kan vara genom att välja böcker som eleven både kan läsa på 

andraspråket och modersmålet (Andraspråkslärare C). 

 

https://www.leripa.se/index.php?id=23&lang=swedish
https://www.leripa.se/index.php?id=23&lang=swedish
http://www.kunskapsplattan.se/app/stava-abc-for-barn-2/
http://www.kunskapsplattan.se/app/stava-abc-for-barn-2/
https://www.letterschool.org/
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När lärare B vid tidigare tillfällen haft andraspråkselever så har hon försökt att arbeta 

med språkutvecklande arbetssätt, bland annat genom att överösa eleven med ord och på 

så sätt ge en ordbank men även ge begrepp genom till exempel ordlistor och samtal. 

 

8.2.4 Högläsning, läspar, lässtrategier 
 

Det förekommer dagligen att lärare A och B högläser och där ett arbete med läsfixarna 

även förekommer. Läsfixarna fungerar som ett bra hjälpmedel för att tillsammans 

lyckas reda ut de oklarheter som kan förekomma i en text. 

 

På skola A har eleverna läsläxa. De elever som inte har någon möjlighet att läsa för nå-

gon vuxen på fritiden får gå på studiehjälpen och läsa för någon av de frivilliga vuxna 

som är där som stöd. Vid inlämning av läxan så får de elever som har knäckt läskoden 

läsa läsläxan i par för varandra och de elever som fortfarande kämpar med avkodningen 

får gå ut och läsa läsläxan enskilt med andraspråksläraren eller med specialpedagogen. 

 

Genom ett samarbete med två specialpedagoger går det att dela in klassen i grupper och 

arbetet med läsningen kan därefter ske efter vilken nivå eleverna ligger på. Detta hade 

varit svårt ifall läraren alltid hade haft klassen i helklass. Är det så att en elev inte har 

kommit så långt i läsningen, får eleven öva på läsningen med läraren som partner för att 

lyckas bygga upp ett självförtroende för att så småningom kunna läsa med en kompis. 

När det gäller läsinlärningen för elever med svenska som andraspråk, arbetar även de i 

läspar för att kunna lära av varandra. De elever som har kommit lite längre i läsinlär-

ningen får utveckla läsandet genom att också arbeta med textsamtal (Lärare B). 

 

8.2.5 Läseböcker 
 

På skola nr 4 använder man sig av läseboken Den magiska kulan av ABC-klubben 

(Andraspråkslärare D). Den magiska kulan läses i årskurs ett och den finns i tre olika ni-

våer; A, B och C. Vad som skiljer de tre olika nivåerna åt är svårighetsgraden. Böckerna 

innehåller samma berättelse men ju svårare boken är desto mer text och detaljer innehål-

ler boken. Skola A använder sig också av dessa läseböcker samt den tillhörande arbets-

boken där eleven tränar på bland annat bokstävernas former, lyssnar på de olika bok-

stavsljuden samt hittar ordbilder. Lärare A upplever denna bok som ett bra arbets-

material då de olika kapitlen är väldigt varierande. Dock är vissa moment för svåra för 

andraspråkselever och därmed måste vissa moment strykas. En fördel med att läseböck-

erna har olika svårighetsgrader är att det är lättare att individanpassa läsningen. Dessa 

läseböcker har eleverna även som läsläxa under veckan. 

 

När eleverna kan läsa lite grann, använder sig andraspråkslärare C av läs- och skriv-

böcker av Stina Hannerdahl, exempelvis Leo är en mås. Dessa böcker innehåller en 

gnutta humor så att eleverna behåller motivationen till att lära sig läsa. Det är viktigt att 

ge beröm och få eleven att känna sig duktig även om det bara är små framsteg. 
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Den läsning som sker i böcker i svensklärare B:s klass sker bland annat genom en serie 

böcker som heter Vingböckerna, böcker som är avsedda i första hand för år F-2 och som 

kan användas vid självständig läsning och vid guidad läsning då läraren lär ut olika läs-

strategier för en grupp elever för att lära ut avkodning och läsförståelse. Andra böcker 

de brukar läsa är böckerna i Läshoppet som består av en hop böcker som ligger på fyra 

olika nivåer. De olika nivåerna är anpassade till de olika stegen i dimensionen ordav-

kodning och innehåller olika ord såsom flerstaviga ord, enstaka korta ljudstridiga ord 

samt enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse. 

 

8.3 Undervisning i svenska som andraspråk 
 

8.3.1 Det kollegiala samarbetet 
 

Inför varje termin på skola A så sätter sig mentorer och andraspråksläraren tillsammans 

och pratar ihop sig om hur resurstimmarna ska fördelas mellan de olika klasserna. Hur 

många elever med svenska som andraspråk finns det på skolan? Hur länge har de varit i 

Sverige och vilket behov finns det? är några övergripande frågor som då tas upp. För att 

lägga ett grundschema räknar andraspråksläraren med att en elev ska få i snitt hundra 

minuter svenska i veckan som andraspråksundervisning men det skiljer sig åt utifrån be-

hov och vilken årskurs eleven går i. Mentorer och andraspråksläraren diskuterar och 

planerar tillsammans hur de ska använda tiden och vad andraspråksläraren ska göra när 

hon väl är i den årskursen och utifrån detta sker andraspråksundervisningen antingen i 

klassrummet om det är just där hon behövs eller så tar hon ut elever och har en-mot-en- 

undervisning eller tar ut eleverna gruppvis (Skola A). Detta samarbete har inte bara ett 

fokus på svenska utan är ämnesöverskridande. I likhet med andraspråkslärare A så arbe-

tar även andraspråkslärare C ämnesöverskridande där samtal med mentorerna anses 

vara ett viktigt medel för elevernas chans att lyckas hålla jämna steg med resterande av 

klassen. 

 

Som svalärare så jobbar jag inte bara med svenska utan det blir ju mycket hela barnet. Det blir 

att man hjälper igång dem med matematiken och de finns ju mycket språk i matematiken också 

så man hjälper ju dem att förstå det svenska språket i matten och sen när dem har varit lite längre 

så kan dem ibland behöva hjälp och det blir ju litegrann en form av studiestöd men det är ju 

också att lära sig det svenska språket så jag tycker att det går in i vartannat (Andraspråkslärare 

C).  

 

Lärarna på skola B hade ett kollegialt samarbete men läraren som intervjuades hade inte 

i nuläget någon andraspråkselev så det var inte något samarbete som var aktuellt. Ett 

samarbete mellan två specialpedagoger förekom dock vid läsningen, där en specialpeda-

gog var riktad lite mer mot svenska som andraspråk ifall det skulle behövas. 

 

På skola D var inte det kollegiala samarbetet så välplanerat som andraspråksläraren 

hade velat att det skulle vara. Kontakten mellan de olika lärarna skedde mer sporadiskt i 

personalrummet där de tog upp elevernas behov av en viss undervisning allteftersom 

olika upptäckter gjordes. Att lyckas hitta tid till att samplanera med alla mentorer som 
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andraspråksläraren stöter på är ett så gott som omöjligt uppdrag då tiden inte räcker till. 

Det är inte bara en mentor som andraspråksläraren samarbetar med utan en rad olika 

mentorer. De hade dock en överenskommelse som sade att vid arbete med elever i års-

kurs ett så skulle undervisningens fokus ligga på ordförståelse då de arbetar med läsin-

lärningen i klassrummet gemensamt. 

 

Även om tiden att planera tillsammans inte räckte till så hade ett större kollegialt arbete 

tidigare skett på skola D då skolan arbetade tillsammans med språkutvecklande arbets-

sätt, där bland annat gemensamma läsecirklar hölls och möjligheten att diskutera peda-

gogiska frågor ökade under tiden. Andraspråksläraren D ansåg att tillfällen då lärare kan 

lära av varandra är tillfällen som vi ska värna om. 

 

Samtliga andraspråkslärare upplevde att de hade koll på hur andra andraspråkslärare ar-

betade inom denna kommun främst på grund av de nätverksträffar som sker några 

gånger per termin. 

 

Vi har ju ett nätverk i svenska som andraspråk i kommunen där många skolor är, deras sva-lä-

rare är med och vi träffas ett par gånger per termin ungefär. Då vi diskuterar olika saker, eller får 

föreläsning om olika saker. Vid såna träffar, då vi delger varandra erfarenheter och såna saker då 

får man ju en uppfattning om litegrann hur andra arbetar, jag tror vi är ganska lika över kommu-

nen. Sen har vi olika stor mängd nyanlända vilket påverkar hur vi gör (Andraspråkslärare D). 

 

8.3.2 Kartläggningssamtal 
 

När skolan får en nyanländ elev håller svenska som andraspråksläraren i kartläggnings-

samtalet i samarbete med modersmålsläraren (Andraspråkslärare A och D). Det är dock 

inte alla skolor som har personal som gör kartläggningar på skolan utan då sker de via 

personal på kommunen. Svårigheterna med att göra kartläggningarna upplever andra-

språkslärare D är att även om en elev kan läsa på sitt modersmål och har en någorlunda 

god läsförståelse på sitt modersmål så krävs det ändå mer när det kommer till den 

svenska läsundervisningen där det ställs krav på eleverna att de kritiskt ska kunna 

granska texter och läsa mellan raderna. 

 

Ja det är… lite olika på skolorna… vi har valt själv att göra kartläggningarna här och det disku-

teras ju också litegrann såhär fram och tillbaka vad som är bättre och sämre… för det tar ju ändå 

ett tag men jag har tyckt att det har varit jättebra att göra dem här för att man får ändå ganska 

mycket kunskaper kring eleven för att man pratar så mycket om vad eleven kan förutom bara det 

här med vilka bokstäver kan jag och vilka siffror kan jag och kan jag plus och minus och kan jag 

läsa… Man pratar så mycket runtikring om hur skolsituationen har varit innan, om man har gått i 

skolan innan och om man inte har gått i skolan så kanske man har lärt sig saker ändå…Det är så 

mycket saker som är bra att få veta om eleven som kanske kan ändå gagna skoljobbet sen (And-

raspråkslärare A). 
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8.3.3 Är svenska som andraspråk en variant av undervisning eller en stödåtgärd? 
 

 Stödåtgärd Egen under-

visning 

En kombinat-

ion 

Vet ej 

Lärare A X    

Andraspråkslärare A   X  

Specialpedagog A X    

Lärare B    X 

Andraspråkslärare C X    

Andraspråkslärare D   X  

     

Antal: 3  0 2 1 

     

 

Specialpedagog A berättade att ofta är det samma elever som har specialundervisning 

som även har svenska som andraspråksundervisning. Andraspråksläraren A kunde var-

ken ge ett tydligt ja eller nej ifall andraspråksundervisning är en stödåtgärd eller inte, 

hon ansåg att det var en gråzon snarare.  

 

Det är egentligen som ett ämne och eleverna ska ju ha svenska som andraspråksunder-

visning hela tiden. Det är ju dock inte jag som ger dem den undervisningen hela tiden, 

utan vi använder mig som en resurs. Klassläraren har ändå ansvaret och ska tänka hela 

tiden på att dem här är SVA elever och vad har dem liksom för behov för att kunna få 

SVA.  

 

9. SLUTDISKUSSION 
 
I det sista kapitlet kommer en diskussion att föras om slutsatserna som har kunnat dras 

efter denna studie. Inledningsvis diskuteras valet av metod och därefter följer en dis-

kussion kring de resultat som framkommit i och med denna studie. 

 

9.1 METODDISKUSSION 
 

Denna studie har varit av kvalitativ art och har haft en fenomenografisk forskningsan-

sats. Detta val av metod passade bra gentemot studiens syfte att ta reda på vilka metoder 

lärare använder när de lär ut grunderna i läsinlärningen i årskurs 1 i svenska och 

svenska som andraspråk samt ta reda på hur lärare bygger upp undervisningen kring 

andraspråkselever. 

 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. Detta är intervjuer som är av så-

dan karaktär att intervjuaren, i detta fall jag, och informanten samtalar om ett tema 
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(Jacobsen, 2012). Temat har varit metoder för läsinlärning samt svenska som andra-

språksundervisning, ett tema som inte har varit så enkelt att kategorisera och koppla 

ihop då många lärare upplever att de antingen har stött på för lite elever som har 

svenska som andraspråk eller så har de inte behövt lägga upp undervisningen på något 

annorlunda sätt och därför inte reflekterat så mycket över frågan heller.  

 

Under ett tidigt skede i studien så övervägdes att genomföra intervjuer per telefonen ef-

ter förfrågan men det framgick tämligen omgående att ämnet var lite laddat och därför 

krävdes det ett personligt möte så att en relation och ett förtroende mellan forskare och 

informant kunde byggas upp (Jacobsen, 2012).  

 

Redan då intervjun hade startat var upplevelsen att samtliga lärare var villiga att dela 

med sig av alla sina erfarenheter. De hade även tilltro till att informationen skulle an-

vändas på bästa sätt och det gjorde även att jag som intervjuare hamnade i en tryggare 

roll. Ett rimligt antagande är att informationen om samtyckte och studiens syfte hade 

gått fram då samtliga skrev på utan några större funderingar. 

 

De trettio minuter som avsatts för respektive intervju var aningen för kort då samtliga 

intervjuer tog all den tiden plus ytterligare tid. 30 minuter transkriberades efter intervjun 

men i dessa minuter ingick inte presentationen av mig som intervjuare, förberedelse av 

ljudinspelningsappen samt påskrivning av samtycke. Med facit i hand skulle mer tid ha 

varit önskvärt men trots att tiden inte stämde överens med den avtalade tiden verkade 

ingen av informanterna stressad över att 30 minuter överskreds, snarare tvärtom. De 

hade så mycket att berätta att de snarare ursäktade sig själva över att de höll mig kvar. 

 

Transkriberingarna var betydligt mer tidskrävande än förväntat. För att vara säker på att 

ingen del missades, markerades även var informanterna dröjde med sina svar. Detta 

gjordes med hjälp av punkter; tre punkter för längre andningspauser och en punkt för en 

vanlig andningspaus. Detta var inte det enklaste då en del av informanterna talade väl-

digt snabbt och använde sig av små hummande ljud för att hålla igång meningarna, ljud 

såsom hmm, aa, jao, osv. Att transkribera för första gången var en utmaning men samti-

digt var det en fördel då all information de hade gett fastnade i långtidsminnet och ef-

teråt visste jag vem som sagt vad och hur långt in i intervjun jag skulle leta efter infor-

manternas kommentarer. 

 

9.1.1 Bortfall 
 

Valet av att genomföra intervjuer var ett klokt val. Planen från början var dock att ge-

nomföra intervjuer med 4 lärare i svenska samt 4 lärare i svenska som andraspråk. 

Dessa lärare skulle tillhöra fyra olika skolor och två av dessa skulle vara mer centrum-

belägna skolor och två skulle vara skolor som låg en bit utanför staden för att kunna se 

om resultatet skilde sig åt beroende på var skolan var belägen. Problemet med den ur-

sprungliga planen var att det var svårt att det antal deltagare som var önskvärt. Mejl 

gick ut till alla lärare på fem olika skolor belägna inne i centrum samt deras rektorer. En 
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del svarade inte på mejlen alls medan andra svarade att de inte ansåg sig ha nog kun-

skap om vare sig andraspråksundervisning eller metoder för läsinläring. Med detta skri-

vet kan konstateras att intervjuerna inte skedde i den omfattning som hade varit opti-

malt. Av de åtta tilltänkta lärarna kunde intervjuer genomföras med tre av fyra andra-

språkslärare samt två av fyra lärare i svenska. Till undersökningens tillkom dock även 

perspektiv från en specialpedagog vilket var till studiens fördel då det även finns ett 

samarbete mellan alla tre parter. Trots ett bortfall på två pedagoger besvarades ändå de 

frågeställningar som låg för handen. 

 

Om informanterna upplever problemställningen intressant och viktig så är det mer san-

nolikt att de väljer att delta i undersökningen. (Jacobsen, 2012). Förväntningen var att 

betydligt fler lärare skulle vara intresserade då detta har varit en fråga som fångat mitt 

intresse. Samtliga informanter som har deltagit har även de varit intresserade och tyckt 

att svenska som andraspråk och läsinlärningen är två väldigt viktiga delar i undervis-

ningen men av någon anledning var ändå inte deltagandet större. 

 

Det kan finnas många skäl till att personer avböjer intervjuer; det kan vara för att de inte 

vill ägna lång tid åt ett samtal med en främmande person eller att de inte vill tala öga 

mot öga med en främmande person om olika teman (Jacobsen, 2012). En aspekt de 

flesta av lärarna tog upp var tidsaspekten. Att ta trettio minuter från arbetstiden är lättare 

sagt än gjort då tiden ofta är strikt planerad efter undervisningstiden. Det är k-tider, ar-

betsplatsträffar och planeringstider vilket innebär att det inte finns mycket tid över för 

annat. En annan faktor som gör att många informanter väljer att avstå är att de är rädda 

om anonymiteten. Även om de får en försäkran om anonymitet så upplevs det mycket 

osäkrare då intervjuaren både hör informantens röst samt får tillgång till informantens 

utseende. Detta leder till att informanten får en känsla av att ha avslöjat sig (Jacobsen, 

2012). 

 

En av lärarna berättade om diskussionen som hade gått på skolan efter det utskickade 

mejlet om studiens syfte och hon berättade att många upplevde detta ämne som väldigt 

svårt då lärare ofta inte stannar upp och reflekterar över vilka metoder de använder samt 

att de känner en rädsla över att ge ”fel” svar. Samtliga intervjuer startade därför med att 

jag försäkrade informanterna om att det inte finns några rätta eller felaktiga svar och att 

de snarare skulle se detta som ett tillfälle att reflektera högt.  

 

9.2 RESULTATDISKUSSION 
 

Diskussionen kommer att utgå från en fenomenografisk analysmodell. Detta innebär att 

olika skillnader och likheter försöker hittas i de olika intervjuerna. Fenomenografins hu-

vudsyfte är att hitta variation mellan uppfattningar men för att kunna göra detta måste 

även likheterna vägas in (Dahlgren & Johansson, 2009). Därefter kommer även resulta-

tet av intervjuerna jämföras med tidigare forskning, teori kommer att ställas i relation 

till empiri. 
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I enlighet med det sociokulturella perspektivet är inte barn ensamma aktörer under sitt 

lärande, utan det utvecklas under samspel med andra människor (Säljö, 2000). 

En del elever med svenska som andraspråk och vissa elever med svenska som moders-

mål behöver alla lite stöttning under lärprocesserna, oaktat det handlar om hjälp med 

den fonologiska medvetenheten, ordförståelse, flyt i läsningen eller uppmuntran och 

motivation. Genom den proximala utvecklingszonen kan lärare lära elever samt elever 

lära elever. En vanlig tankefigur är att det är vi med svenska som modersmål som ska 

lära de nyanlända. Vi får dock inte glömma att elever med svenska som andraspråk till-

för någonting (Andraspråkslärare A). Vi bör se det som en tillgång att vi får nya elever 

som kan lära oss nya saker och bidra med mer kultur i skolan. 

 

9.3 Vilka metoder använder sig lärare av i läsinlärningen?  
 

9.3.1 Val av metoder 
 

Inte en enda lärare, vare sig svenska, svenska som andraspråkslärare eller specialpeda-

gogerna kunde säga att de följde en viss metod när det gällde läsinlärningen. Även om 

de hade fått gå en kurs i exempelvis Wittingmetoden var det ingen självklarhet att de 

därefter arbetade efter just denna metod. Valet av metod var snarare ett resultat av kom-

binationer av metoder. Samtliga av lärarna ansåg att det inte gick att välja ut en speci-

fik metod och följa den rakt av, detta på grund av att det är individuellt vad eleverna be-

höver träna på. Därav sker valet av metod utifrån elevens behov.  

 

Att lärare använder sig av olika metoder är något vi vid det här laget har fått bekräftat 

men som verkligheten ser ut så flyttas ofta elever mellan kommuner innan de väl har 

fått sitt uppehållstillstånd och ett fast boende. Detta innebär att eleven då byter mellan 

olika skolor i Sverige. Som Lindberg (2009) tidigare nämnt krävs det att undervisningen 

individanpassas så att alla får de verktyg och redskap som de behöver för att lyckas. 

Undervisningen bör anpassas efter vilken elev som det gäller – vilka tidigare erfaren-

heter eleven har och vilka kunskaper eleven besitter. Lindberg (2009) skriver även om 

skillnader i elevers tidigare erfarenheter av skola och påpekar att vissa elever har en 

lång historia av skola medan andra elever aldrig ens har satt sin fot i en skola. Detta 

glapp mellan elever gör att undervisning måste ske på individnivå och inte gruppnivå. I 

och med att lärare använder sig av olika metoder i läsinlärningen fortsätter elevens skol-

historia att se olika ut även om eleven har gått en period i en svensk skola. Det som en 

lärare använder som metod och anser fungerar bra kanske inte en annan lärare på en an-

nan skola använder sig av.  

 

Vi pratar ofta om elevens tidigare erfarenheter av skola men sanningen kan var den att 

en elev inte har någon erfarenhet av skola alls. Många nyanlända elever har inte gått i 

skolan innan den svenska skolstarten utan de kan ha haft uppdraget att ta hand om fa-

miljen eller sköta gården (Andraspråkslärare D). Enligt Collier & Thomas studie (1999) 

var elevens tidigare erfarenheter av skolan och dennes förkunskaper om hur man läser 
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på sitt eget språk det som var avgörande ifall en elev lyckas ta till sig ett nytt språk. Men 

hur är det i de fall där eleven inte har några förkunskaper att bygga vidare på? Ska vi då 

utgå från att en elev är ett oskrivet blad gällande läsinlärning och utgå från de metoder 

vi använder oss av när det gäller elever som har svenska som modersmål? 

 

De lärare som undervisade i svenska sa sig inte göra någon skillnad mellan läsinlärning 

för elever med svenska som modersmål jämfört med elever som läser svenska som and-

raspråk. Dessa lärare använder sig av samma metoder i hela klassen då möjligheten att 

individanpassa för varje enskild elev skulle kräva mer resurser såsom bland annat mer 

personal, därför satsar de hellre på att ha en varierande undervisning som kan nå ut till 

fler elever. Detta är en skillnad gentemot svenska som andraspråkslärarna som väljer ut 

den metod som passar bäst för just den individen. Då andraspråksläraren inte har alla 

undervisningstimmar i svenska utan även klassläraren har undervisningstimmar i 

svenska som andraspråk kan eleven få arbeta med flera olika verktyg och modeller un-

der de timmar de spenderar i klassrummet för att sedan arbeta med enbart ett verktyg, 

en modell hos andraspråksläraren.  

 

Att många lärare upplever att de får för lite planeringstid leder i många fall till att det 

kan bli två olika typer av undervisning- två olika typer av undervisning i samma ämne; 

svenska som andraspråk. Eleverna arbetar med ett material och en modell med andra-

språksläraren och med ett annat i klassrummet. Frågan vi bör ställa oss i detta fall är om 

den exkludering som sker när eleven går till andraspråksläraren verkligen leder till den 

inkludering som vi ständigt strävar efter. Målet är trots allt att andraspråkseleven så 

småningom ska ha så pass mycket kunskap att denne fixar att vara med på all klass-

rumsundervisning. 

 

9.3.2 Den fonologiska medvetenheten 
 

Den fonologiska medvetenheten var något alla lärare ville att eleverna skulle ha, an-

tingen från början innan själva skolstarten eller efter. Andraspråkslärarna ansåg att det 

var första steget när det handlar om att lära sig ett nytt språk, detta att träna på de olika 

språkljuden, medan lärare i svenska upplevde att eleverna redan hade kunskap om de 

olika språkljuden i början av årskurs ett. 

 

Vi får ständigt höra om vikten av bildstöd för elever som är i behov av stöd för att han-

tera skolspråket. Detta kan bero på allt från koncentrationssvårigheter till neuropsykia-

triska funktionshinder. Bildstödet är även något som gynnar alla elever. Frågan vi dock 

bör ställa oss när det gäller andraspråkselever är: hjälper bildstödet eleverna att hitta rätt 

ljud och ord? Som tidigare är nämnt har en elev med ett annat modersmål ingen hjälp av 

bilder med ett ljud kopplat till en bild ifall eleven inte har någon kännedom om vad bil-

den föreställer på svenska. Tar vi till exempel bokstaven A och en bild på en apa, kan 

inte eleven klura ut att första bokstaven är A ifall eleven inte har kunskap om just ordet 

apa. En bild på en apa kan lika gärna stå för ordet monkey och då är första ljudet M och 

inte ett A. För att kunna använda sådana bilder krävs det att eleven redan vet vad ordet 
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heter på svenska vilket vi inte kan anta att alla andraspråkselever har kännedom om. För 

att hitta rätt bildstöd till rätt ljud hade ett samarbete med modersmålsläraren varit ett bra 

alternativ. Hade vi som lärare kunskapen om vilka ljud som låter lika mellan de olika 

språken hade vi kunnat använda bilstöd på modersmålet och sedan kopplat ljudet till 

svenska ord. Detta i sig borde leda till att en bro byggs mellan modersmålet och andra-

språket. 

 

Det är inte alla elever som är berättigade till modersmålsundervisning men ifall en elev 

tilldelas denna variant av undervisning hade ett samarbete mellan lärare, andraspråkslä-

rare och modersmålslärare varit en enorm tillgång för eleven. I dagens läge kan dessa 

tre varianter av undervisning te sig väldigt olika, och eleven arbetar med olika material 

vid alla dessa tillfällen. Vid ett samarbete hade eleven kunnat ges möjligheten att arbeta 

med begrepp och koppla dessa både till modersmål samt andraspråk. 

 

Det är inte ovanligt att elever hoppar över olika stadium när de är på väg att lära sig att 

läsa (Boström, 2015) därför är det viktigt att vara uppmärksam på när eleven har befäst 

bokstäver så att de inte sitter och nöter något de redan kan. Ibland kan eleverna redan 

ljuden från sitt modersmål, då handlar det mer om att koppla ljud till bokstav (Andra-

språkslärare C). Svenskläraren på skola A resonerade så att ifall en elev bara skulle an-

vända de bokstäver som de har arbetat med tidigare skulle det gå väldigt sakta framåt i 

läsinlärningen.  

 

Vanligt under träning av den fonologiska medvetenheten är användandet av nonsensord. 

Andraspråksläraren C valde att plocka bort dessa på grund av att hon ansåg det var vik-

tigare att lägga tiden på att låta eleven lära sig riktiga ord. Varje elev får bara några tim-

mar i veckan med andraspråksläraren, oftast inte så mycket tid som denne hade behövt 

eller velat och därför är det viktigt att tiden de har används på rätt sätt.  

I Wittingmetoden används nonsensord som ett medel för att lokalisera vilka ljud en elev 

behöver träna på. Ifall verkliga ord används kan verkligheten i många fall vara att ele-

ven inte kan lokalisera ljuden i ordet utan snarare har memorerat ordet som en ordbild. 

Jag upplever att det finns inga rätt eller fel i användandet av nonsensord vid träning av 

den fonologiska medvetenheten, det vi bör ha i åtanke är snarare syftet; är det kun-

skapen om ljuden vi ska försöka få fram eller kunskapen om orden. 

 

9.3.3 Avkodning och läsförståelse 
 

Som tidigare nämnts finns det fyra olika sätt att identifiera elever och dess förmåga för 

avkodning och språkförståelse (Westlund, 2009). En elev kan ha god avkodnings- 

förmåga men svag språkförståelse vilket innebär att eleven har förmågan att urskilja de 

olika fonem som finns i ett ord men förståelsen av vad ett ord innebär finns inte. Detta 

är ganska vanligt när det gäller elever som har svenska som andraspråk. De har lärt sig 

att avkoda men saknar förståelsen. Därför krävs det att eleven får möjlighet att diskutera 

och resonera kring olika begrepp för att öka sin förståelse. Det förutsätter dock att ele-

ven vågar fråga om ett ords betydelse. Återigen betonas vikten av att skapa en relation 
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med eleven där hen känner sig nog trygg att ställa frågor. Jag tror att de flesta männi-

skor har någon gång stött på andra människor som nickar att de förstår medan de i 

själva verket inte har förstått alls. När någon har förklarat ett ord ett visst antal gånger är 

det lätt att ge upp och säga att vi förstår för att undvika att upplevas som oförstående. 

 

För att identifieringen av elevers förmåga att avkoda och dennes språkförståelse ska 

fungera korrekt krävs det att texterna som eleverna läser ska ha kulturellt innehåll som 

eleven kan relatera till. I läsningen är det viktigt att kunna skapa inre bilder och göra in-

ferenser. Det finns starka samband mellan läsförståelse och förmågan att aktivera tidi-

gare bakgrundskunskap som ligger lagrat i långtidsminnet. För att kunna skapa inre bil-

der och göra inferenser, krävs det att eleven kan relatera till begreppen. Vi skapar våra 

inre bilder beroende av erfarenhet, kultur och bakgrundskunskap. Läsning av texter som 

eleven inte har något intresse alls för, kan uppvisa bristande läsförståelse till skillnad 

om det vore böcker som de har intresse för (Westlund, 2009). För att kunna välja ut tex-

ter som en elev kan relatera till krävs det att vi har lärt känna eleven, i alla fall till den 

grad att vi vet vilka texter som kan vara av intressant art. Kartläggningarna kan vid 

dessa tillfällen vara till en fördel då dessa kan hjälpa en att bygga en bild kring vad ele-

ven kan och inte kan samt vid kartläggningarna framkommer ofta en del information om 

elevens tidigare historia. I de flesta fall finns föräldrar med vid kartläggningarna som 

kan berätta om elevens historia men i vissa fall är det inte så enkelt då föräldrarna kan 

ha kommit till Sverige tidigare än eleven. Ibland känner föräldrar och eleven knappt 

varandra då eleven har spenderat de sista åren med någon annan släkting eller närstå-

ende. Även i vissa fall kan de till och med tala olika språk då eleven har fått mellan-

landa i ett land och tagit till sig av språket där. Ett barn tar till sig ett språk betydligt lät-

tare än vad en vuxen gör. 

 

9.3.4 Ordförråd och begreppsträning 
 

Inom all undervisning och inom läsning förekommer ett antal begrepp och termer.  

Elever som har svenska som andraspråk behöver få möjligheten att diskutera och sam-

tala om ord de inte förstår. Att använda Google till hjälp kan underlätta i läsningen då 

eleverna kan titta på bilder kopplade till orden de inte förstår samt översätta dem till sitt 

modersmål (andraspråkslärare C). Ibland kan elever inte heller läsa på sitt modersmål 

och då kan det uppstå svårigheter med att använda Google Translate, fördelen är dock 

att på vissa språk läses även ordet upp på modersmålet så att det även går att lyssna på. 

Viss problematik uppstår dock ibland när Google Translate inte alltid översätter korrekt 

och då är det viktigt att läsa av eleven och se dennes reaktion. 

Andraspråkslärare D har en överenskommelse med lärare i årskurs 1 om att hon ska 

lägga mer vikt på ordförståelsen och ordförrådet än att lägga tid på läsinlärningen. Detta 

på grund av att alla elever i årskurs 1 tränar på läsinlärningen i klassrummet. 
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9.3.5 Motivation 
 

Andraspråkslärare B berättade om en elev som kommit till Sverige i årskurs 5 och som 

aldrig hade studerat i en skola förut. Denna elev gjorde otroliga framsteg trots att hen 

var analfabet innan den svenska skolstarten. Det som var det viktiga uppdraget hos and-

raspråksläraren var till en början att bygga en relation. Att visa eleven att hen både blir 

sedd och hörd, att det finns ett intresse för dennes personlighet och att dess historia är 

intressant. Det kan ofta upplevas vara ett misslyckande att inte ha några erfarenheter av 

skola alls därför är det viktigt att ge beröm för det arbete hen tidigare faktiskt har gjort, 

viktiga uppdrag såsom att ta hand om syskonen eller sköta gården. Det är dock lika vik-

tigt att blicka framåt och berömma de små stegen som sker på skolan så att eleven 

lyckas behålla motivationen. 

 

Motivation var något alla lärare var eniga om att eleverna behövde i läsinlärningen. Me-

toderna för att öka motivationen var dock lite olika. Lärare A försökte ge motivation ge-

nom biblioteksbesök och även andraspråkslärare C såg biblioteket som en tillgång. Så-

väl elever med svenska som modersmål som annat modersmål får då möjlighet att välja 

böcker som tilltalar dem. Möjligheten finns även att låna böcker på eget modersmål.  

 

Ett annat sätt att öka motivationen är att visa intresse för elevens modersmål. Andra-

språkslärare C berättade att hon ofta brukar försöka visa intresse för elevens modersmål 

genom att fråga om vad ordet de tränade på heter på deras hemspråk. Genom att läraren 

då bidrar med att försöka lära sig ljuda ett ord denne inte egentligen vet betydelsen av 

men visar ett allmänt intresse, så motiverar det eleverna. Ett gott skratt brukar det även 

bjuda på och själva pinsamheten med att ljuda minskar. Ibland vet inte eleven vad be-

greppen heter på sitt modersmål, men det visar sig ganska snabbt genom kroppsuttryck 

och ansiktsuttryck. Ifall eleven ser osäker ut kan man raskt gå vidare och inte lägga så 

stor vikt vid det. 

  

Att träna på den fonologiska medvetenheten kan upplevas väldigt tradigt när eleven sit-

ter och nöter en bokstav åt gången. Andraspråksläraren C och D använde sig därför av 

olika appar för att öka motivationen. Bara att få använda digitala hjälpmedel ökar intres-

set för att lära sig. Lärare B använde sig också av den digitala tekniken för att öka alla 

elevers lust till lärande. Genom att använda digitala hjälpmedel, såsom datorer så ökade 

speciellt pojkars motivation till skriv- och läsinlärningen. 

 

9.4 Hur arbetar skolorna med undervisningen för andraspråkselever? 
 

9.4.1 Kartläggningssamtal 
 

Andraspråkslärare A berättade om hur viktigt det är att etablera en kontakt så fort som 

möjligt. Genom att genomföra välkomstsamtalen och kartlägga elever själv så blir det 

lättare att bygga en bro mellan hemmet och skolan. För det första så finner eleverna ofta 

en trygghet genom att känna till en lärare på skolan innan skolstarten samtidigt som 
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möjligheten att bygga en relation med föräldrarna ges. Barn i de lägre åldrarna immigre-

rar oftast i sällskap av en vuxen (Lindberg, 2009) och i de flesta fall är föräldrarna glada 

över att det skolan faktiskt är gratis i Sverige. Emellertid ser föräldrarnas inställning till 

skolan olika ut. En del av föräldrarna har inte någon skolbakgrund själva och i sådana 

fall så kan skolan kännas extra spännande då varken förälder eller barn har någon insikt 

i hur skolan är uppbyggd (andraspråkslärare A).  

 

I många fall så råder det brist om information om elevernas bakgrundshistoria och kun-

skapsnivå och detta leder till att deras undervisning inte utgår från tidigare erfarenheter 

(Skolverket, 2012). Genom att göra kartläggningssamtalen på skolan, ökar chansen att 

lyckas ta reda på elevernas tidigare erfarenheter. Kartläggningsmaterialet som används 

är Skolverkets och genom detta tar man redan på elevens bakgrund både gällande litte-

racitet och numeracitet. En tolk används vid samtalen för att kunna översätta mellan ele-

ven och andraspråksläraren. Vissa skolor sköter välkomstsamtalen på skolan medan 

andra skolor använder kommunens personal vid ankomsten. Det skiftar väldigt mycket 

beroende på erfarenhet och hur vanligt det är att man får nyanlända. En del skolor har 

knappt några nyanlända alls medan andra skolor har betydligt fler. 

 

Samtliga skolor som deltog i studien arbetade med direktundervisning. Detta innebär att 

eleverna direkt placeras i klasserna och inte hamnar i förberedelseklass först (Bunar, 

2016). Den aktuella kommunen använder sig inte av förberedelseklass i de lägre åld-

rarna. Fördelarna med detta är att eleverna får ”språkbada” genom att umgås med klass-

kamrater som talar svenska. Det är vanligt att skolan använder sig av begrepp och ter-

mer som inte används i andra sammanhang. Utöver skolspråket behöver de nyanlända 

även lära sig föra samtal med ett vardagsspråk. 

 

9.4.2 Ett eget undervisningsämne eller en stödåtgärd 
 

När det gäller svenska som andraspråk så rådet det osäkerhet om vad begreppet innebär 

(Sahlée, 2017). Det råder inte bara stor variation i landet utan även i den kommun som 

undersökningen avser. Men vad är svenska som andraspråk? Är det ett eget undervis-

ningsämne eller en stödåtgärd? De flesta av informanterna ansåg att svenska som andra-

språk är en stödåtgärd men med en egen del i läroplanen. En del ansåg att det är en egen 

undervisning på grund av den egna delen i läroplanen men att undervisningen lades upp 

som om det vore en stödåtgärd. Det rådde delade meningar och denna fråga upplevdes 

som väldigt svår att svara på. Ingen av lärarna uttryckte att de elever som läser svenska 

som andraspråk var en homogen grupp utan samtliga betonade vikten av att se indivi-

derna. De är precis lika mycket individer som svenska elev med båda föräldrarna födda 

i Sverige (Torpsten, 2007). I och med att varje elev skulle ses som en unik individ så an-

sågs även undervisningen som väldigt individualiserad. För en del elever fungerar 

svenska som andraspråk mer som en stödåtgärd medan för andra elever fungerar det 

som en egen undervisning. Allt landar på individen – vad har hen för behov och hur kan 

vi på bästa sätt se till att hen lyckas nå alla kunskapsmål? Precis som med elever med 

svenska som modersmål ska alla vägar leda till måluppnående.  
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9.4.3 Undervisning i svenska som andraspråk 
 

Det ser väldigt olika ut vad gäller hur denna undervisning går till och det är väldigt stora 

skillnader i urvalet elever som får undervisning i svenska som andraspråk. Sahlée, 

2017). Lärare upplever att de saknar kunskaper om elevers bakgrund och kunskapsnivå. 

Det råder även en stor förvirring kring andraspråksämnet när det gäller mål och inne-

håll. Många verksamma lärare önskar att få mer utbildning inom området (Torpsten, 

2007). Detta är något också framkom under intervjuerna. Lärare i svenska som andra-

språk var betydligt mer säkra på läroplanen och svenska som andraspråksämnets mål 

och innehåll än vad lärarna i svenska var. Det som dock är förvirrande gällande detta är 

att det är mentorerna som sätter omdömen och betyg då svenska som andraspråksunder-

visningen ingår i alla svensklektioner. Alltså ska en lärare i svenska känna till svenska 

som andraspråksämnets mål och innehåll för att rättvist bedöma eleven. Samtliga lärare 

gjorde bedömningarna i samråd med varandra, vilket rimligen bör ge ett mer rättvist 

omdöme.  

 

Svenska som andraspråk kan ha olika ämnesfokus (Torpsten, 2007). Då eleverna behö-

ver lite här-och-nu-undervisning, tenderar ämnets fokus att riktas mot vad eleven har för 

behov av att lära i nuläget. Lektioner med fokus på kunskap som en har nytta av i varda-

gen är inte så behövligt då de flesta elever är snabba när det gäller att ta till sig vardags-

språket (andraspråkslärare A). Däremot så behöver eleven ofta fler lektioner med äm-

nesfokus på svenska språket som en förutsättning för att kunna lära sig det (skol)språk 

som behövs just i skolan. Eleven behöver även ha ett ämnesfokus där vederbörande får 

inskaffa medvetenhet vad gäller förståelse, det vill säga en metakunskap som avser 

själva lärandet. Målet med sistnämnda är att nå full behärskning av andraspråket.  

 

Torpsten (2007) skriver om två olika utgångspunkter i undervisningen; monokulturell 

och multikulturell. Det senare alternativet är den utgångspunkt som samtliga lärare som 

har blivit intervjuade använder sig av idag. Andraspråkslärare C och D ansåg att de be-

hövde ”specialsy” undervisningen för att se till att den anpassades efter elevens behov 

och förutsättningar. En del elever behöver en specifik undervisning för att kunna ut-

vecklas medan andra bara behöver viss stöttning för att komma vidare. En del elever be-

höver bara se ett ord enstaka gånger för att befästa det medan en del barn fungerar tvär-

tom, de behöver nöta in och träna. För att eleverna ska lyckas, får läraren vara uppfin-

ningsrik och sträva efter att variera undervisningen så att det som upplevs som svårt kan 

övervinnas. Lärare A och B som höll i svensklektionerna i helklass, försökte anpassa 

undervisningen så att den passade för alla elever. Detta innebar att arbetssätten variera-

des och eleverna fick stöttning av både lärare och klasskamrater. 

 

När en elev har svårigheter att sätt in ord i kända sammanhang, underlättar läraren lä-

randet genom att använda sig av precisa uttryck och synonymer samt genom att ge tyd-
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liga ledtrådar och ge utvecklade förklaringar (Svensson, 2012). Svenska som andra-

språkslärare D använde sig av drama, kroppsspråk och mimik när hon ville hjälpa ele-

verna att befästa ord. 

 

9.4.4 Det kollegiala samarbetet. 
 

Både svensklärare, andraspråkslärare och specialpedagoger arbetar med samma elever, 

vilket kräver någon form av samarbete. Det finns dock inga riktlinjer i kommunen med 

avseende på hur detta samarbete ska se ut. Skola A är en liten skola och har ett nära 

samarbete där andraspråksläraren arbetar tätt med de mentorer som undervisar de elever 

hon har mest tid med. Då de nyanlända eleverna i de högre åldrarna har betydligt mer 

kunskap som de ska införskaffa på kortare tid, prioriteras planering med deras mentorer, 

främst för att arbetat inom svenska som andraspråksundervisningen är så ämnesöver-

skridande i de åldrarna. I årskurs 1 har eleverna med ett annat modersmål bara svenska 

som andraspråksundervisning under de tillfällen (vanligtvis en gång i veckan) då 

läsläxan läses upp. Eleverna har i uppdrag att läsa läsläxan tre gånger hemma och för de 

elever som inte har någon vuxen att läsa för hemma erbjudes studiehjälp som stöd en 

gång i veckan.  

 

Att ha ett fungerande samarbete verkar vara nyckeln till framgång för att få läsinlär-

ningen och begreppsträning att fungera optimalt. Det som saknas för att få samarbetet 

perfekt är tiden. Tidsbristen när det kommer till att planera tillsammans, leder till att det 

blir hastiga planeringar i personalrummen. Samtidigt verkar det vara hastiga planeringar 

som behövs då svenska som andraspråksundervisning parallellt ska gå in på djupet vad 

beträffar de begrepp som behövs i det som är nuläget. Samtidigt är det inte alltid så en-

kelt som att det är de begrepp som läraren tror att eleven behöver träna på som är aktu-

ella. Svenska som andraspråk tar inte bara upp begrepp gällande svenska utan även gäl-

lande andra ämnen såsom matematik, naturorienterande ämnen och samhällsoriente-

rande ämnen. 

 

Andraspråkslärarna upplevde att de hade koll på hur andra skolor arbetar med svenska 

som andraspråk, främst på grund av att samtliga lärare deltog vid de tillfällen som gavs 

till att göra erfarenhetsutbyten och dela med sig av material. Dessa träffar ordnades av 

en samordnare vid den aktuella kommunen som hade inriktning mot svenska som and-

raspråk och vid dessa tillfällen användes tiden till utbildning, diskussioner, delande av 

material och erfarenhetsutbyte. Samtliga lärare tyckte att dessa tillfällen var väldigt lä-

rorika och gav dem en repertoar av metoder och material att använda. 

 

Då det är mentorerna som ska sätta omdömena och betygen, krävs det att dessa har pra-

tat ihop sig med andraspråkslärarna. Det är dock så att elever som har svenska som and-

raspråk har det i alla ämnen. Det innebär att lärare som undervisar i svenska även bör ha 

kännedom om hur läroplanen ser ut i svenska som andraspråk. Enligt Torpsten (2007) 

så råder det förvirring kring andraspråksämnet när det gäller mål och innehåll. Många 
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verksamma och blivande lärare önskar också att få mer utbildning inom området. Mel-

lan de andraspråkslärare som intervjuades fanns skillnader i hur utbildningen kring 

svenska som andraspråk såg ut. En del hade fått den på legitimationen efter utbild-

ningen vilket innebar behörighet för svenska som andraspråk för årskurs 1–3. De hade 

dock inte gått någon speciell kurs för att få denna behörighet. Andraspråkslärare D hade 

lagt till sin svenska som andraspråksutbildning på senare år. Samtliga lärare som inter-

vjuades tyckte att svenska som andraspråksdelen borde vara en obligatorisk kurs i lärar-

utbildningen. Enligt Skolverket (2019) deltar 12 procent av alla grundskoleelever i 

svenska som andraspråksundervisning, i större utsträckning är det pojkar som läser 

denna variant av undervisning . I och med detta så bör fler lärare ha utbildning i svenska 

som andraspråk, främst för att elever som har annat modersmål ska bedömas i ämnet 

svenska efter målen i svenska som andraspråk. 

 

9.5 Finns det några riktlinjer för vilken metod som lärarna ska använda sig 
av eller får varje lärare välja fritt? 
 

Varje pedagog får välja fritt vilken eller vilka metoder som ska användas. Rektorerna 

uppmuntrar lärarna att följa med den aktuella forskningen inom området, men annars 

har rektorerna ingen påverkan på pedagogernas val av metod. Finns det tillfällen att 

gå utbildningar i olika läsinlärningsmetoder uppmuntras samtliga pedgoger till att gå 

dessa. Andraspråkslärare A gick nyligen på en utbildning om Wittingmetoden efter 

rekommendation av sin rektor, men det finns ändå inga krav på att hon ska följa den 

metoden. Det är snarare för att få tips och öka sina egna kunskaper allmänt om läsin-

lärning som hon uppmanades att gå denna utbildning. Rektorn på denna skola 

skickar olika lärare på föreläsningar emellanåt för att de ska kunna delge varandra 

tips och metoder. 

 

Svenska som andraspråkslärarna deltar varje termin i träffar där alla andraspråkslä-

rare inom kommunen träffas och delger varandra både kunskaper och erfarenheter. 

Föreläsningar är även vanligt förekommande vid dessa tillfällen vilket bidrar till att 

andraspråkslärare inom kommunen håller sig uppdaterade kring andraspråksunder-

visning och nya rön på området. 

 

10. Slutord 
 

Utifrån dessa tre frågeställningar lyckades jag få fram svaren på de frågor jag sökte. 

Vilka metoder använder sig lärare av i läsinlärningen, – i svenska och svenska som 

andraspråk? Är det en kombination av flera eller finns det någon mer dominerande me-

tod?  

En kombination av metoder använde sig samtliga lärare sig av. Vanligast i andraspråks-

undervisningen var att gå från delar till helhet i början av undervisningen. Ingen elev är 
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den andre lik, vare sig eleven har svenska som modersmål eller som andraspråk. De har 

olika behov och förutsättningar. För att se till att alla elever är måluppnående krävs det 

att undervisningen individanpassas så att alla får de verktyg och redskap som de behö-

ver för att lyckas.  

Finns det några riktlinjer gällande vilken metod som ska användas eller får varje lärare 

välja fritt?  

Varje pedagog får välja fritt vilken eller vilka metoder som ska användas. Rektorerna 

uppmuntrar sina lärare att följa med forskningen inom området. Utöver detta utövar de 

ingen påverkan på pedagogernas val av metod. Svenska som andraspråkslärarna deltar 

varje termin på sammanträden som samordnare inom kommunen ordnar för att dela 

med sig av material och erfarenheter. Även föreläsningar är vanliga vid dessa tillfällen 

vilket bidrar till att svenska som andraspråkslärare håller sig uppdaterade kring andra-

språksundervisning och hur dess uppbyggnad kan se ut.  

Hur arbetar de olika skolorna med undervisningen för andraspråkselever?  

Samtliga fyra skolor hade en andraspråkslärare på skolan. De hade ett kollegialt arbete 

mellan mentorerna som håller i lektionerna i svenska och svenska som andraspråk. Det 

kollegiala samarbetet hade kunnat förbättras genom mer samplanering. 

 

10.1 I mitt kommande yrke 
 

Det finns ett antal saker som jag kommer att ta till mig till mitt kommande yrke som 

Grundlärare F–3. Dessa är fyra tips från fyra olika informanter: 

 

● Var inte rädd för att fråga och lär av dem som har erfarenhet, det är inte bara ele-

ver som kan lära sig av den mer kompetente utan även jag som lärare kan ta till 

mig kunskap av de som har mer kunskaper (Andraspråkslärare D). 

● Ge beröm som är förtjänat och försök få eleverna att vara stolta över de framsteg 

de gör, även om de i vissa fall är små steg så är det ändå steg framåt. Sprid be-

röm som är förtjänat och ge det med värme, då blir även berömmet betydelse-

fullt (Andraspråkslärare C). 

● Etablera god kontakt med hemmen och var inte rädd att bjuda in till samtal. 

Även om språket ibland försvårar kommunikationen, bör man inte vara rädd för 

att samtala (Andraspråkslärare A). 

● Våga prova lite nytt men var samtidigt kritiskt till vad du gör. Ställ frågor och 

fundera över om det här är det arbetssätt som kommer att leda eleverna längst i 

deras utveckling (Lärare B). 
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10.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det finns många frågor inom svenska som andraspråksundervisning som lärare idag bär 

på. Därför hade det behövts betydligt fler studier än vad det finns idag. Fördelen är att 

det kommer fler och fler studier då denna typ av forskning är väldigt aktuell. Utgår jag 

dock från min egen studie är det dessa frågor som jag gärna hade velat veta mer om. 

 

Förslag till forskningsfrågor: 

● Hur ser andraspråkselevers vårdnadshavare på läsinlärning i svenska? 

● Vilket stöd får andraspråkselever från hemmen i deras läsinlärning? 

● Hur mycket litteratur på modersmålet läser andraspråkselever på friti-

den? 

 

10.3 Ett tips till lärarutbildningarna 
 

En tanke som även slagit mig under denna studie har varit hur vi bör påverka lärarut-

bildningarna till att lägga mer fokus på andraspråksundervisning. Att det finns brister 

och råder okunskap inom andraspråksundervisningens område är något som inte bör 

bortses ifrån. Det är snarare något som bör tas på allvar och som behöver förbättras.  

I och med att 12 procent av dagens elever läser svenska som andraspråk borde alla lä-

rare ha kravet att ha gått en utbildningskurs i svenska som andraspråk. Jag anser att de 

flesta frågetecken om vad svenska som andraspråksundervisning innebär och innehåller 

skulle försvinna ifall vi utbildade oss mer och började att stå på en gemensam grund.  
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Bilaga 1 intervjufrågor 
 

Frågor för lärare i svenska 

 
- Vilken utbildning/utbildningar har du? 

- Vilket år tog du examen? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? Och vilka skolor har du arbetat på? En och samma 

eller flera olika? 

- Har ni något kollegialt samarbete mellan SVA och svenska? 

- Om ni har det, hur ser det ut? 

- Hur ser rektorns roll ut i det hela, har han/hon någon påverkan på hur samarbetet ska se? 

- Vilken modell/ vilka modeller arbetar du med när du lär ut grunderna i läsinlärning? 

Från helhet till delar eller från delar till helhet? 

- Finns ett antal olika metoder att arbeta efter, känner du att du har nog kännedom om dessa 

ifall det skulle bli aktuellt att byta metod? 

- Hur kommer det sig att du arbetar just med denna metod? 

- Arbetar du med detta arbetssätt på grund av några allmänna bestämmelser eller är det nå-

got du har själv valt? 

- När du lär ut grunderna i läsinlärningen gör du någon skillnad om du lär ut elever som har 

svenska som modersmål eller svenska som andraspråk?  

- Hur arbetar du med ordförståelsen? 

- Forskning säger att tidigare erfarenheter är nyckeln till att ta till sig ett språk. Hur arbetar 

du med att koppla andraspråket till elevernas tidigare erfarenheter? Tidigare erfarenheter 

kan vara allt från kultur till skolbakgrund. 

- Svenska som andraspråk har alla elever med ett annat modersmål rätt till men det finns 

inga konkreta riktlinjer på hur denna undervisning ska byggas upp. Är svenska som and-

raspråk en variant av undervisning eller skulle du säga att det är mer av en stödåtgärd? 

- Känner du att du har koll på hur andra skolor arbetar med SVA och svenska? 

- Hur hade du velat att ett samarbete mellan SVA och svenska skulle se ut? 

- Som nyexaminerad är det många saker att tänka på när det gäller läsinlärningen 

några tips du skulle vilja ge? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Frågor för svenska som andraspråkslärare 

 
- Vilken utbildning/utbildningar har du? 

- Vilket år tog du examen? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? Och vilka skolor har du arbetat på? En och samma 

eller flera olika? 

- Har ni något kollegialt samarbete mellan SVA och svenska? 

- Om ni har det, hur ser det ut? 

- Hur ser rektorns roll ut i det hela, har han/hon någon påverkan på hur samarbetet ska se? 

- Vilken modell/ vilka modeller arbetar du med när du lär ut grunderna i läsinlärning? 

Från helhet till delar eller från delar till helhet? 

- Finns ett antal olika metoder att arbeta efter, känner du att du har nog kännedom om dessa 

ifall det skulle bli aktuellt att byta metod? 

- Hur kommer det sig att du arbetar just med denna metod? 

- Arbetar du med detta arbetssätt på grund av några allmänna bestämmelser eller är det nå-

got du har själv valt? 

- I ett ankomstsamtal så tittar ni på litteracitet hur går ni därefter vidare med arbetet för att 

förbättra detta? 

- Hur arbetar du med ordförståelsen? 

- Forskning säger att tidigare erfarenheter är nyckeln till att ta till sig ett språk. Hur arbetar 

du med att koppla andraspråket till elevernas tidigare erfarenheter? Tidigare erfarenheter 

kan vara allt från kultur till skolbakgrund. 

- Svenska som andraspråk har alla elever med ett annat modersmål rätt till men det finns 

inga konkreta riktlinjer på hur denna undervisning ska byggas upp. Är svenska som and-

raspråk en variant av undervisning eller skulle du säga att det är mer av en stödåtgärd? 

- Känner du att du har koll på hur andra skolor arbetar med SVA och svenska? 

- Hur hade du velat att ett samarbete mellan SVA och svenska skulle se ut? 

- Som nyexaminerad är det många saker att tänka på när det gäller läsinlärningen 

några tips du skulle vilja ge? 
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Bilaga 2, Brev gällande samtycke 
 

Förfrågan om att deltaga i en studie i Svenska med didaktisk inriktning på 

avancerad nivå. 
 

Jag heter Therese Andersson och är lärarstudent vid Luleå tekniska universitet. 

Jag är just nu inne på min sista termin och har bara uppdraget att skriva mitt 

examensarbete kvar. Syftet med detta arbete kommer att vara att: 
 

”Ta reda på vilka metoder lärare i Skellefteå kommun använder när de lär ut 

grunderna i läs- och skrivinlärningen i årskurs ett i svenska, samt ta reda på 

vilka metoder som används i grunderna i läs och skrivinlärningen i ämnet 

svenska som andra språk. 
 

Frågeställningen jag kommer att utgå ifrån är: Vilka metoder använder sig lä-

rare av i läsinlärningen, både i svenska och svenska som andraspråk?  
 

I denna studie kommer jag att utgå från intervjuer med informanter från några 

olika skolor. 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning och erfarenhet av olika metoder 

av grunderna i läsinlärningen både i svenska och svenska som andra språk. 
 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter, och det är viktigt att intervjun sker i en 

ostörd miljö. Intervjun kommer att skrivas ut i text. Inga svar kommer att pub-

liceras utan din tillåtelse. Den information som du lämnar kommer att behand-

las säkert och ingen obehörig kommer att få tal del av den. 
 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifie-

ras. Även skolan kommer att vara anonym då denna studie inte handlar om re-

sursfördelningen i kommunen utan snarare hur det faktiska arbetet sker. Resul-

tatet av denna studie kommer att presenteras i form av en muntlig presentation 

samt en uppsats på kandidatnivå som kommer att senare finnas ute för allmän-

heten.  
 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering men förhoppningsvis kommer du vilja vara med på 

tåget hela vägen till slutdestination! 
 

Har du frågor om denna studie var inte tveksam över att kontakta mig! ☺ 

 

Ansvarig student för denna studie:  Ansvarig handledare: 

Therese Andersson   Monica Nordström 

920621- XXXX   Monica.Nordstrom@ltu.se 

073-XXXXXXX 

theand-5@student.ltu.se 

 

Jag skriver under på att jag har läst ovanstående information och är med-
veten om studiens syfte: 
Datum & Namn: 
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Bilaga 3, Läsinlärningsmetoder 

 

Wittingmetoden 
 

Maja Witting är skaparen till Wittingmetoden. Wittingmetodens grundtanke när det gäller språ-

kinlärning är att det krävs att en individ blir förtrogen med de grunddrag som finns i den språk-

liga formen för att kunna lära sig ett språk. För att kunna skapa en djupare förståelse av uppbygg-

naden av olika ord så måste även förmågan att urskilja skillnader i vokalers längd och kvalitet 

finnas.  

 

I Wittingmetoden finns det några nödvändiga förberedelser, den första är det muntliga arbetet. En 

förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva är att eleverna har talspråket som ett säkert un-

derlag. Spontana och socialt konstruerade tillfällen för kommunikation är därför en förutsättning 

för att lära sig ett nytt språk. Den socialt strukturerade innebär att eleven tränar till exempel på 

fraser och nödvändiga ord (Witting, 2011). 

 

I läsningen är förståelseaspekten det centrala, utan den så blir orden bara till tomma ord utan nå-

gon betydelse. I läsningen så ingår två delar, förståelsen av innehållet samt att man har kommit i 

underfund med det svenska språkets alfabet, dess delar och hur man använder den. I Wittingme-

toden kallas dessa delar för förståelse och symbolfunktion. Symbolfunktion är den första delen 

man tränar på. Genom att lära sig språkljuden och automatisera dessa kan man därefter ljuda ihop 

nästan vilka ord som helst och till slut börja arbeta med själva innebörden av ordet. Arbetet sker 

genom att arbetsmaterialet som används är gjorda av innehållsneutrala språkstrukturer. Orden 

som arbetas med kan därför vara olika typer av ”nonsensord” och eleven behöver därför inte fun-

dera över innehållet utan kan fokusera på symbolfunktionen. För symbolinlärningen så rör det sig 

om tre olika delar: symbolinlärningen där eleven lär sig kombinera språkljud med bokstäver, av-

lyssningsskrivning där eleven får möjlighet att integrera arbetet med att lyssna, artikulera, an-

vända sitt ljudminne, motorik och granska visuellt. Vid avlyssningsskrivningen så säger läraren 

ett antal olika språkljud som eleven sedan skriver ner med bokstäver. Sist har vi delen som kallas 

sammanljudning, denna del är inte så olik från avlyssningsskrivningen men denna gång går ele-

ven från tydandet av bokstäver till språkljud, även bokstavskombinationer till språkljudskombi-

nationer (Witting, 2011). 

 

Att arbeta med förståelsen är desto svårare då den bygger på tidigare erfarenheter. Kan bero på 

vilken miljö individen har levt i, vilken utbildning som finns i bakgrunden samt förmågan att ta 

vara på de erfarenheter man har samlat på sig. För arbetet med förståelsen finns det två delar. Den 

ena delen är Fritt associerande, med läsförståelseövningar som utgår från elevens begrepps- och 

ordförråd. Samma material som användes vid träning av symbolfunktionen används men denna 

gång ska eleven granska språkstrukturerna och se om de hittar något som de känner igen som ord. 

Andra delen är Språklig bearbetning, ett slutmoment där eleven får möjlighet att diskutera de 

olika innebörder som finns i olika ord, ett moment där bland annat synonymer upptäcks och dis-

kuteras (Witting, 2011). 
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Att skriva sig till läsning (ASL) 
 

För 4–7-åringar är det betydligt lättare att skriva än att läsa har de senaste 40 årens forskning vi-

sat på. Med datorn som skrivredskap vändes termen läs och skrivinlärning till skriv- och läslä-

rande. Skriv- och läslärande passade bättre i ordningen, tala, lyssna, skriva och läsa. Att satsa på 

att skriva på datorn och vänta med skrivstilen tills årskurs 2 har visat sig vara väldigt positivt spe-

ciellt gentemot pojkar och deras skrivlust och läsglädje. Att lära sig skriva med pennan och få en 

perfekt handstil är väldigt svårt för 6-åringar, därför är datorn ett bra medel för skrivandet. En del 

startar denna metod i förskoleklassen medan andra startar den i årskurs ett. Förutsättningen för att 

få denna metod att fungera är att läraren börjar med att lära ut bokstavskunskap och lära ut hur 

tangentbordet ser ut och fungerar. (Trageton, 2014). För att eleverna inte ska måsta nöta de bok-

stäver de redan kan så görs ett bokstavstest som kartläggningsmaterial och utifrån detta så kan lä-

raren ge eleven möjlighet att träna på de bokstäver de verkligen behöver träna på. Genom att de 

får skriva på datorn så slipper de lägga tid på att forma bokstäver som ska vara läsliga. Genom 

analys, syntes och övning i att ljuda sina egna texter kan eleverna lättare se sambandet mellan de 

tekniska aspekterna och den meningsfulla läsningen (Trageton, 2014). 

 

Det muntliga språket är grundläggande i alla ämnen och kommer ofta som första del innan de-

larna skriva och läsa kommer in. När eleverna skriver ner sina egna tankar och formulerar me-

ningar så blir de sina egna kunskapsproducenter. Samarbete mellan två parter i så kallad parskriv-

ning leder till stimulans i dialoger och ökar den muntliga kompetensen (Trageton, 2014). De ta-

lar, lyssnar, samtalar om vad de ska skriva och slutligen skriver de ner det som de kommit över-

ens om. Genom att arbeta i par så kan de lösa de tekniska problem som uppstår och de kan lära av 

varandra.  

 

De varianter av texter som kan skrivas på datorn och som passar in även i kunskapsmålen i Lgr11 

är poesi, brevskrivande, tidningsproduktion och läseboksproduktion. Den sista innehåller allt från 

sakprosa till berättande och skrivande texter från flera olika genrer. Egenproducerade texter 

räcker inte bara som läsmaterial under läsinlärningen utan det bör finnas en möjlighet att läsa 

andra böcker utifrån klassbiblioteket. En sådan möjlighet som skapar tillfälle att låna och läsa 

böcker som är professionella och lättlästa och som kan tillfredsställa intressen hos alla elever 

(Trageton, 2014).   

 

FonoMix Munmetoden 
 

Denna metod har ett strukturerat och ett multisensoriskt tillvägagångssätt och fungerar både för 

lästräningen i förskola, förskoleklass och årskurs 1. Den är utvecklad av Gullan Löwenbrandt 

Jansson. Det är även en metod som passar bra för special- och andraspråksundervisning. I varje 

ord finns ett antal fonem och för att kunna läsa krävs det att en har förmågan att uppfatta dessa 

språkljud samt förmågan att kunna koppla dem till rätt bokstav. Varje språkljud består av små en-

heter och dessa enheter kan vara svåra att uppfatta när vi talar. Extra svåra språkljud är konsonan-

terna då de är tonlösa. Klarar barnet inte att urskilja de olika språkljuden kan inte heller eleven 
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koppla ihop ljudet med rätt bokstav och det i sin tur leder till svårigheter med läsningen 

(www.fonomix.se).  

 

I FonoMix metoden får läraren redskap som hjälper eleverna med avkodningen, inte bara att upp-

fatta och känna igen olika språkljud och hitta deras koppling till bokstäverna utan även att kunna 

analysera ljudens ordning och främst av allt automatisera kopplingarna mellan ljud och bokstav. 

När eleven blivit säker på avkodningen är nästa steg att lära sig att uppmärksamma ordens upp-

byggnad i ändelser, förstavelser och texternas innehåll. I FonoMix metoden så sker dessa fram-

steg genom:  

- förståelse för det alfabetiska systemet genom berättelsen ” den fantastiska uppfinningen” del 

1 och 2. 

- munbilder, som tydligt visar hur munnen formar de olika fonemen. 

- namn på ljudet, som visar hur ljudet görs i munnen (tandväsare) 

- analys av ljud i enkla ord som läraren både säger och visar med fingrar mot hakan antal ljud i 

ordet. 

- ordbygge med munbilder, ljud och bokstäver 

- Automatisering av kopplingen mellan bokstav och ljud på olika sätt 

 

Denna metod är bra för att den aktiverar flera sinnen. Den tydliggör ljuden genom att eleven får 

”känna” hur orden görs i munnen med hjälp av tänder, tunga och läppar, Den gör att eleven får 

träna den fonologiska medvetenheten och lär eleven koppling mellan bokstav och språkljud samt 

ger förståelse för det alfabetiska systemet. Detta tillvägagångssätt ger alltså eleven medvetenhet i 

att kunna uppfatta, urskilja, minnas och producera ljuden (www.fonomix.se). 

 

Genrepedagogik 
 

Vi använder oss av olika genrer varje dag (Johansson & Sandell Ring, 2012). När vi ska tala eller 

skriva börjar vi med att välja ett av de språkliga mönster som vi tycker passar för den situationen, 

- vi anpassar oss efter syftet. Det som styr att vi kan välja en passande genre är den genrekompe-

tens som vi har byggt upp under vår uppväxt. 

Syftet med att arbeta med den genrepedagogiska modellen är att eleverna ska bli medvetna om 

olika språkmönster - detta sker genom att läraren explicit lär ut hur syftet med kommunikation 

kommer till utryck i de olika genrernas strukturer och språkliga drag (Johansson & Sandell Ring, 

2012). Pedagoger inom genrepedagogik menar att elever lär sig språket genom att skapa en med-

vetenhet om hur språket fungerar i olika sammanhang. 

 

I och med att denna modell fokuserar på språket i olika sammanhang är det även en modell som 

arbetar väldigt ämnesöverskridande då det kan handla om texter i alla ämnen. Arbetet inom denna 

modell går från ett top down-perspektiv, detta innebär att språket går från helhet till delar. Inom 

genrepedagogik finns det plats för både vardagsspråk och skolspråk, de är lika betydelsefulla. 

Målet är snarare att eleven ska kunna använda det språk som passar bäst för situationen de befin-

ner sig i (Johansson & Sandell Ring, 2012). 
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Läsinlärning i 7-steg 
 

Läsinlärning i 7- steg är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod som lägger stor vikt vid 

fonologisk medvetenhet och sambandet mellan alfabetets bokstäver och talspråkets ljud. Träning 

mellan den fonologiska medvetenheten och läsinlärningen ska ske parallellt. Metoden är upp-

byggd i sju olika steg. Dessa 7 steg är: 

- steg 1: ljudsegmentering dvs. dela upp ett ord i dess minsta enheter, språkljuden/fonemen 

- Steg 2: Ljudsyntes dvs. kunna höra vilket ord det blir av presenterade språkljud 

- Steg 3: bygga orden med bokstavskort, skriva med penna eller dator 

- Steg 4: Läsa orden 

- Steg 5: samtal om ordens betydelse, kan med fördel göras i samband med steg 1 

- Steg 6: upprepad läsning av ord, meningar och texter i läseböckerna 

- Steg 7: läxa, läsövningarna i läseböckerna 

(www.majsveranda.se) 

 

Rydaholmsmetoden 
 

Rydaholmsmetoden är en metod som vänder sig till dem elever som läser långsamt och hackigt. 

Denna metod är ingen metod som ska fungera ensam som läsinlärningsmetod. Dess fokus är att 

hjälpa elever med lässvårigheter som beror på att automatisering i läsavkodningen brister. Ryda-

holmsmetoden är uppbyggd på detta sätt: 

- Korta intensiva arbetspass: Passen är cirka 10–15 minuter och sker 2 gånger i veckan. 

Eleven arbetar under passen tillsammans med en lärare. En till en undervisning. 

- Enkelt material: vilket ger eleven en känsla av trygghet och att lyckas. 

- Framsteg görs synliga: Eleven kan följa sin egen utveckling i ett personligt diagram. 

- Automatisering: metodträningen är helt fri från upplevelseläsning. Målet är att träna av-

kodningsförmågan och inte läsförståelsen. 

- Långsiktighet: materialet är lätt att anpassa till varje elev och är väl strukturerat. Svårig-

hetsgraden ökar väldigt långsamt. 

(www.rydaholmsmetoden.se) 

 

Skriva sig till lärande (STL) 
 

Skriva sig till lärande är en modell som ökar språkutvecklingen och lärande genom att kombinera 

digital teknik och pedagogik. Arbetssättet bygger på kontinuerlig social interaktion och samar-

bete med elever och lärare och detta understöds av digital teknik. Arbetet med den digitala tekni-

ken sker bland annat genom arbete med datorer som används som en hävstång för att förstärka de 

faktorer som har positiv effekt på elevernas lärande. Via teknikens kompensatoriska möjligheter 

samt samarbete med klasskamrater kan samtliga elever delta i skriftliga arbeten på en nivå som 

passar. I denna metod lär sig eleverna tidigt att arbeta formativt, genom att återkoppla på andras 

texter och arbeten. Syftet med STL är att skapa en förståelse för både lärprocessen samt det meta-

kognitiva lärandet (www.skl.se). 

 


