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Abstract  

Pauline Munters och Cajsa Simonsson (2019). Läsinlärning för flerspråkiga elever i ämnet 

svenska – En systematisk litteraturstudie om flerspråkighet och läsinlärning. Självständigt 

arbete, Svenska, inriktning F-3, grundnivå, 15 högskolepoäng, HT 2019. Örebro Universitet, 

Intuitionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

 

Vi undersöker sex olika studier som riktar in sig på flerspråkighet och läsinlärning. Vårt fokus 

ligger på att analysera vad dessa studier säger angående första- och andraspråk, lärarens roll, 

samarbetet mellan skolan och hemmet samt lässtrategier som en del av läsinlärningen. Utifrån 

dessa områden undersöker vi vilka möjligheter och utmaningar både lärare och elever stöter 

på. Syftet med uppsatsen är att utveckla en större förståelse för flerspråkiga elevers 

läsinlärning och hur vi som blivande lärare kan hjälpa dessa elever i sin läsinlärning. 

Resultaten visar att läsinlärningen för flerspråkiga elever underlättar om de får möjlighet till 

modersmålsundervisning. På så sätt kan de flerspråkiga eleverna fortsätta sin läsinlärning på 

det mest bekanta språket för att därefter överföra denna kunskap till andraspråket svenska. 

Resultaten visar att läraren har en betydande roll för att detta ska vara möjligt att genomföra. 

Samarbetet mellan skolan och hemmet samt elevernas kunskap om hur de lär sig att läsa på 

bästa sätt har likaså en betydande roll.  

 

 

Nyckelord: läsinlärning, läsutveckling, flerspråkig, förstaspråk och andraspråk, modersmål. 
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1. Inledning 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) i Svenska och 

Svenska som andraspråk skiljer sig inte märkvärdigt från varandra. Kaya (2016, s.35) anser 

att de krav som läroplanen ställer på eleverna inte tar hänsyn till elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper, vilket gör att elever med svenska som modersmål får ett 

försprång i deras kunskapsutveckling. Detta på grund av att läroplanen utgår från att alla 

elever har samma förutsättningar. I vår blivande yrkesroll behöver vi därför ta hänsyn till 

likheterna i läroplanerna men olikheterna som eleverna besitter.  

 

Lindholm (2016, s.173) skriver att den svenska grundskolan bestod av 13% flerspråkiga 

elever år 2001. Vidare skriver hon att år 2014/15 var drygt 20% av eleverna flerspråkiga. 

Denna ökning sker ständigt och det finns inga tecken på att det kommer att avta. Med detta i 

baktanke ville vi undersöka vad forskning säger om flerspråkiga elevers möte med det 

svenska språket i skolan. “Eleverna skall inte bara lära sig läsa och skriva utan göra det på ett 

nytt språk. De skall dessutom försöka förstå, acceptera och växa in i en ny och annorlunda 

kultur. Detta är ingen lätt uppgift” (Witting 2001, s.7). Att lära sig ett helt nytt språk är en stor 

process som innefattar många delar. I skolan är det lätt att alla barn förväntas lära sig läsa på 

samma sätt, det vill säga det sätt som läraren erbjuder. De förväntas även att lära sig läsa med 

i stort sett samma hastighet. Det skiljer sig dock från verkligheten då alla barn oavsett 

bakgrund tar till sig kunskap på olika sätt och olika snabbt (Liberg 2006, s.34). 

 

Stadler (1998, s.95) anser att den första tiden i skolan är avgörande för eleverna för att de ska 

känna att de duger som person och att de kan lära sig saker. För att undvika en negativ start på 

läsinlärningen kan lärare med fördel låta eleverna börja lästräna på sitt modersmål. När 

flerspråkiga elever däremot ska lära sig läsa på det svenska språket är det viktigt att lärare 

anpassar undervisningen efter varje enskild individ. Det betyder inte att läraren behöver ge 

olika undervisning till varje elev utan snarare att lärare bör vara medveten om varje elevs 

behov och bakgrund. Det finns även skillnader i läsinlärningen mellan olika grupper av 

andraspråkselever. De faktorer som spelar in är språket och kulturen. Om modersmålet är likt 

det svenska språket när det kommer till alfabetets utformning, koppling mellan ljud och 

bokstav, grammatik och ordförråd bör läsinlärningen bli lättare än om skillnaden är stor. 

Detsamma gäller om kulturerna har likheter eller ej (Fredriksson & Taube 2010, s.155–156). 

 



5 
 

Oavsett om det finns stora eller små skillnader mellan elevernas modersmål och det svenska 

språket är kraven i Lgr 11 för läsinlärning detsamma för alla flerspråkig elever. Vi ser detta 

som en stor och spännande utmaning i vår framtida roll som lärare och hoppas att denna 

uppsats ska bidra till kunskap om flerspråkiga elever och deras läsinlärning. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att få en fördjupad förståelse för 

läsinlärningen hos elever med svenska som andraspråk. Studien kommer att utgå från följande 

frågeställningar: 

 

1. Vad säger forskning om läsinlärning för flerspråkiga elever? 

2. Vilka möjligheter och utmaningar lyfter forskningen fram? 

 

 

3. Metod 

Uppsatsens forskningsfrågor har undersökts genom en systematisk litteraturstudie. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2017, s.31) förklarar begreppet systematisk litteraturstudie 

som att man söker litteratur på ett systematiskt sätt, att man kritiskt granskar den litteratur 

man fått fram och att man därefter sammanställer den valda litteraturen. Våra sökningar gav 

oss sex forskningsstudier som vi har valt att undersöka. 

 

För att få syn på hur mycket forskning det finns kring läsinlärning hos flerspråkiga elever 

började vi med att söka i Google Scholar med sökorden flerspråkig, läsförståelse, svenska. 

Sökningen gav 1910 träffar vilket gjorde att vi behövde avgränsa vårt sökområde väldigt 

mycket. Vi började med att avgränsa sökningen till år 2018 och fick då fram 387 träffar. Vi 

testade därefter om sökningen kunde ge tillräckligt med material från år 2019, vilket gav oss 

174 träffar. Då vi inte fann fler avgränsningsmöjligheter valde vi att endast läsa igenom 

rubrikerna på de första två sidorna. Vi hittade fem rubriker som intresserade oss men valde 

endast en publikation efter att vi läst abstract. Avhandlingen är skriven av Anna Lindholm och 

heter “Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska – Om lässtrategier och läsutveckling på 

mellanstadiet”. 
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Då vi ansåg att det inte fanns tillräckligt många avgränsningsmöjligheter på Google Scholar 

valde vi att testa databasen SwePub istället. Där valde vi att kryssa i utökad sökning med 

sökorden läs* andraspråk* samt kryssa i doktorsavhandling. Med denna sökning fick vi fram 

fyra avhandlingar men endast en var intressant. Vi valde avhandlingen “Reading for life – 

three studies of Swedish student’s literacy development” skriven av Ulla Damber. 

 

Därefter valde vi att testa databasen DiVA portal med sökordet andraspråk. Vi begränsade 

oss till forskningspublikationer och dokument med fulltext och fick då fram 119 

publikationer. Då vi upptäckte att detta blev en ganska bred sökning bestämde vi oss för att 

även avgränsa oss till doktorsavhandlingar. Vi ansåg att den kategorin kunde bidra med bra 

material till vårt arbete och fick då fram 11 avhandlingar. Därefter gick vi vidare med att läsa 

rubrikerna och ansåg att två av dem var av intresse. Efter att vi läst abstract i båda 

avhandlingarna ansåg vi endast en som lämplig, en avhandling skriven av Susanne Duek: 

“Med andra ord – samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn”. Efter föregående 

sökning kände vi att vi behövde komplettera vår sökning med inriktning på läsundervisning. 

Därav valde vi sökordet läsförmåga och klickade i forskningspublikationer samt fulltext. Vi 

fick då fram totalt 29 publikationer varav en som behandlade både läsförmåga och 

flerspråkighet. Vi läste abstract och fann “Läsning bland elever med invandrarbakgrund” av 

Ulf Fredriksson och Karin Taube som användbar. 

 

Under en handledarträff fick vi tips om en antologi som skulle kunna bidra med bra material: 

Svenska som andraspråk – I forskning, undervisning och samhälle. Vi läste igenom rubrikerna 

i antologin och ansåg att fyra kapitel skulle kunna passa till vårt arbete. Däremot innehöll bara 

ett av dessa kapitel en studie med forskningsresultat vilket gjorde att vi endast använde oss av 

den. Kapitlet heter “Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället” och är skriven av 

Ulla Damber. Vår handledare gav även ett tips om en forskare vid namn Tarja Alatalo som 

forskar kring läsinlärning. Vi sökte på hennes namn via databasen DiVA, avgränsade oss till 

forskningspublikationer och fulltext, och fick fram 12 publikationer. Där fann vi avhandlingen 

“Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3 - Om lärares möjligheter och hinder”. 

Avhandlingen berör inte flerspråkighet vilket vi först ansåg som en nackdel, men efter att vi 

läst igenom avhandlingen ansåg vi trots det att den var relevant för vårt arbete då läsinlärning 

för alla elever är i fokus. 
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3.1 Metoddiskussion 

Av de sex studier vi har använt oss av i vår undersökning behandlar fem av dem både 

flerspråkiga elever och läsinlärning medan en endast behandlar läsinlärning. På grund av detta 

har vi behövt ta hänsyn till innehållet i den sistnämnda avhandlingen och endast ta med de 

delar som vi ansåg lämpliga för våra forskningsfrågor. Vi valde att använda oss av 

avhandlingen som endast behandlar läsinlärning då vi inte hittade tillräckligt mycket 

forskning som behandlade både flerspråkiga elever och läsinlärning. En anledning till att vi 

inte hittade tillräckligt mycket forskning kan vara att vi endast valde att använda svenska 

sökord då vi ville undersöka flerspråkiga elevers läsinlärning med svenska som andraspråk. 

Om vi hade valt att även använda engelska sökord hade vi förmodligen fått en bredare 

sökning med fler träffar. Detta hade gett oss en mer generell bild över andraspråksinlärning 

och inte med fokus på svenska som andraspråk. När vi valde uppsatsämne trodde vi att det 

skulle finnas ett större utbud av forskningspublikationer kring läsinlärning för flerspråkiga 

elever då det är aktuellt i de flesta klassrum i dagens samhälle. Däremot upptäckte vi i och 

med vår sökning att det fanns mer läromedel än forskningsstudier kring detta ämne, vilket 

försvårade våra möjligheter att besvara våra forskningsfrågor.  

 

Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie för att besvara våra forskningsfrågor. Vi hade 

istället kunnat göra en empirisk studie där vi samlat in material genom observationer och 

intervjuer. Fördelarna med en empirisk studie är att vi hade fått se verkliga skolsituationer 

uppstå och hur litteraturen förhåller sig till verkligheten. Vi hade fått se hur lärare arbetar med 

flerspråkiga elevers läsinlärning och vad elever anser som lättförståeligt samt utmanande. 

Genom en empirisk studie hade vi även fått kännedom om vilka undervisningssituationer som 

fungerar i det verkliga klassrummet och inte bara framstår som bra i litteraturen. Om vi hade 

gjort en empirisk studie hade vi troligtvis gjort materialinsamlingen i Örebro kommun på 

grund av tidsåtgången. Vi tror att detta hade gett oss begränsade svar på våra forskningsfrågor 

då skolor i samma kommun ofta samarbetar och har liknande arbetssätt. Det hade krävts att vi 

tog oss till skolor i hela Sverige för att få ett bredare och mer pålitligt resultat. Därför ansåg vi 

att en systematisk litteraturstudie var en mer lämplig metod för detta uppsatstillfälle.  
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4. Disposition  

Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt där vi förklarar begreppen Första- och 

andraspråk, Läsinlärning och Lässtrategier för att ge en grundläggande kunskap och 

förståelse för kommande innehåll. Därefter presenterar vi de studier som resultatdelen bygger 

på där vi bland annat redogör för forskarnas syfte och metod. I resultatet analyseras studierna 

med utgångspunkt i frågeställningarna. De två frågeställningarna undersöks var och en för sig, 

med tillhörande underrubriker. Den första frågeställningen har underrubrikerna Första- och 

andraspråk, Läraren, Skolan och hemmet samt Lässtrategier och den andra frågeställningen 

har underrubrikerna Möjligheter och Utmaningar. Resultatet följs av en kortare slutsats där vi 

sammanfattar resultatets huvudinnehåll. Uppsatsen avslutas med en diskussion där vi 

diskuterar resultatet utifrån ett lärarperspektiv om hur lärare kan agera i de flerspråkiga 

elevernas läsinlärning. Diskussionen innehåller samma underrubriker som första 

frågeställningen har i resultatdelen. Detta skapar en tydlighet som gör det lättare för läsaren 

att förstå innehållet. Underrubrikerna Möjligheter och Utmaningar som tillhör den andra 

frågeställningen vävs, i diskussionen, in i underrubrikerna Första- och andraspråk, Läraren, 

Skolan och hemmet samt Lässtrategier för att sättas in i större sammanhang. Efter dessa 

underrubriker går vi vidare med en avslutande diskussion där vi sammanfattar vår 

nytillkomna kunskap. Vi avslutar uppsatsen med förslag på vidare forskning.  

 

 

5. Bakgrund 

5.1 Första- och andraspråk 

Ett förstaspråk är enligt Abrahamsson (2009, s.13) det språk en person tillägnar sig först 

genom sin uppväxt och sina familjemedlemmar. Ett andraspråk är det språk som en person 

tillägnar sig efter påbörjad utveckling av sitt förstaspråk. Även Skolverket (2016, s.5) ger en 

definition av begreppen första- och andraspråk där förstaspråk benämns som det språk som 

lärs ut i tidig ålder och där språket ständigt finns tillgängligt för barnet. Ett andraspråk kan 

definieras som det språk man lär sig efter sitt förstaspråk. Hyltenstam (2007, s.54) skriver att 

inlärning av ett andraspråk underlättar om eleven redan har utvecklat goda kunskaper i sitt 

förstaspråk. Enligt Abrahamsson (2013, s.92–93) underlättar andraspråksinlärningen snarare 

om modersmålets språkstruktur är likt andraspråkets struktur. Han anser att ju större olikheter 

de två språken har, desto svårare kommer inlärningen av andraspråket att bli.  
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5.2 Läsinlärning  

Nationalencyklopedin (Hämtad 2019-09-25) förklarar begreppet läsning som en komplicerad 

färdighet som kräver lång tid och mycket övning för att utvecklas inom. Det går att urskilja 

två huvudmoment inom läsning, vilka är avkodning och förståelse. Avkodning innebär att 

man kan identifiera och känna igen ord medan förståelse syftar till resultatet av tolkningen av 

språkliga meddelanden. För att ha en god läsfärdighet innebär det att båda huvudmomenten 

fungerar väl. Enligt Liberg (i Hedström 2009, s.42–43) finns det två synsätt på läsinlärning 

där det första handlar om att knäcka läskoden, vilket kan kopplas ihop med avkodning. Det 

innebär att eleverna får en fonologisk medvetenhet och förstår sambandet mellan bokstäver 

och dess ljud. Det andra handlar om att eleverna måste kunna ta till sig andras tankar men 

också att kunna uttrycka sina egna för att få en effektiv läsning. Effektiv läsning kan sålunda 

kopplas ihop med förståelse. 

 

Det krävs en språklig medvetenhet och en vilja att lära sig läsa för att lyckas. Denna förmåga 

utvecklas inte spontant på samma sätt som det talade språket. Läsinlärningen behöver ske 

medvetet, som till exempel i undervisningen i skolan (Stadler 1998, s.13). Innan 

läsinlärningen påbörjas bör eleverna ha kännedom om fonologisk medvetenhet (s.18). En 

viktig del i inlärningen av ett nytt språk är att lyssna till det aktuella språket. Detta kan lärare 

erbjuda i form av högläsning. Eleverna får på så sätt höra betoningar, vokalernas 

längdförhållanden, språkets rytm och melodi (Witting 2001, s.32). Gemensamt läsande kan 

väcka stort intresse för elevernas läsning. Detta sker vanligtvis redan i hemmen och förskolan 

under småbarnsåldern i form av både bokläsning och sångtexter. Utöver intresset för läsning 

ger det även kunskap om hur man läser och vad läsning innebär (Liberg 2006, s.37). 

 

I den tidiga läsinlärningen får eleverna lära sig att varje bokstav har ett namn, ett visst ljud 

och en viss form. Därefter får eleverna lära sig att bokstäverna står i en ordning från vänster 

till höger och om man kastar om bokstäverna eller läser åt fel håll bildas ett annat ord. I första 

stadiet av läsinlärning kan eleverna tyckas kunna läsa men ju bättre de blir på att läsa och ju 

mer flyt de får kommer de ändra uppfattning om vad det innebär att kunna läsa. Detta visar på 

att begreppet läsa kan definieras olika vid olika tidpunkter i ett barns utveckling (Liberg 2006, 

s.25).  
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Elever med ett annat modersmål än svenska behöver utveckla ett stort ordförråd för att lyckas 

i sina framtida studier och de måste göra detta på kort tid i jämförelse med en elev med 

svenska som modersmål. Denna process kräver dock mycket arbete och tid. För att kunna 

uttrycka sig, förstå det lästa och förstå vad någon säger är det viktigt att ha ett brett ordförråd. 

Ju fler ord elever lär sig desto bättre kan de hantera språkliga situationer. Ordförrådet är en 

avgörande del i utvecklingen av att behärska språket (Enström 2013, s.169). Läshastigheten 

och förståelsen för det lästa ökar om det finns en kännedom om orden i texten (s.173). En 

grundläggande och viktig del i inlärningen av nya ord är att lära sig vilka ord som kan 

kombineras med varandra. Det är vanligt att elever läser en text ord för ord vilket gör att de 

inte kan se vilka ord som är kombinerade med varandra (s.192). 

 

5.3 Lässtrategier 

För att knäcka läskoden kan elever ta hjälp av olika lässtrategier som innebär att de ska 

försöka förutspå vad som ska hända, reda ut oklarheter, sammanfatta det lästa, kunna ställa 

frågor till texten och få inre bilder av det lästa. För att väcka intresse hos eleverna har dessa 

strategier blivit kallade för spågumman, detektiven, cowboyen, reportern och konstnären 

(Lindholm 2016, s.185). Alla elever kan anpassa dessa strategier till sin egen nivå men läraren 

kan också vara med och påverka vilken strategi som bör användas i vilket sammanhang.  

 

De olika strategierna kan exempelvis läras ut genom att läraren först läser högt, för att därefter 

tillsammans med eleverna stanna upp och reflektera över det lästa samt det som inte har lästs 

ännu. Slutligen får eleverna arbeta i par för att så småningom kunna arbeta självständigt 

(Westlund 2017, s.174–175). Arbete med lässtrategier syftar inte till att lära sig en specifik 

strategi utan snarare att förstå vad läsning är och hur de kan använda strategierna i sin 

läsinlärning (s.193). 
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6. Presentation av studier  

Ulf Fredriksson och Karin Taube (2001). Läsning bland elever med invandrarbakgrund. 

Fredriksson och Taube (s.xiv) har skrivit en rapport om flerspråkiga elevers läsförmåga 

baserade på undersökningar från elever i Stockholm i årskurs tre. Anledningen till denna 

undersökning är bland annat att Sverige har utvecklats till en mer mångkulturell nation under 

de senaste årtiondena och att grundläggande utbildning har en viktig roll för att ta till vara på 

den potential som finns i det mångkulturella samhället och ge alla människor samma goda 

möjligheter till utbildning och arbete. Ett tredje skäl som nämns till undersökningens syfte är 

för att läsning är en central färdighet för att kunna tillgodogöra sig utbildning på alla nivåer, 

för att kunna delta i arbetslivet och för att kunna delta i samhällslivet (s.1). De metoder som 

användes i undersökningen var elevenkät, lärarenkät samt ett lästest (s.45). 

 

Susanne Duek (2017). Med andra ord – Samspel och villkor för litteracitet bland 

nyanlända barn. 

Duek (s.14) har gjort en undersökning om litteracitetspraktiker hos en grupp elever med ett 

annat modersmål än svenska där hon fokuserar på barnens möte med läsning och skrivning. 

Syftet med denna studie var att visa på dessa elevers litteracitetspraktiker utifrån ett 

flerspråkigt perspektiv och hur hemmet och skolan samspelar med varandra. Hon har gjort 

denna undersökning i form av fältarbete där hon har följt dessa elever under ett års tid. 

Studiens resultat utgår från intervjuer med föräldrar och lärare och observationer som har 

dokumenterats i form av anteckningar och fotografier av hemmets tillgång till litteratur, 

hemmiljön överlag och skolmaterial gjorda av eleverna (s.55–57). Eleverna i studien har olika 

förkunskaper när det kommer till läskunskaper i svenska, några av dem påbörjar inlärningen 

av skriftspråk i huvudsak på svenska, andra på båda språken och en del av eleverna har redan 

utvecklat sitt skriftspråk på sitt modersmål (s.49). 

 

Ulla Damber (2013). Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. 

Damber (s.668–669) har gjort en studie om högläsning och meningsskapande aktiviteter i 

barns tidiga åldrar. Observationer i verksamheten har gjorts med hjälp av 

observationsscheman samt skrivna narrativer. Syftet med studien var att undersöka barnens 

fonologiska medvetenhet, uppmärksamma aktiviteter som syftade till att stimulera barnens 

textanvändarkompentens, deras möjligheter att stöttas till att bli aktiva deltagare i texter samt 

att utvecklas som kritiska läsare och lyssnare. 
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Även ett forskningsprojekt har gjorts med interkulturella klasser i årskurs F-3 med 

utgångspunkt i hur läs- och skrivlärande kan gestalta sig. Forskningsprojektet omfattade en 

storskalig studie och två mindre studier av flerspråkiga klasser, vilka presterade bättre i 

läsförståelse i årskurs tre än förväntat gentemot elevernas socioekonomiska hembakgrund och 

språkbakgrund. Forskningsfokus låg på klassrumsmiljön och lärarnas arbete där 

läsförståelsetester, lärarenkäter och elevenkäter bidrog med empirin. Två jämförelsegrupper 

skapades med 94 överpresterande klasser samt 94 underpresterande klasser. Därefter skapades 

så kallade tvillingmatcher med jämförbara grupper vad gällde elevernas föräldrars inkomst- 

och utbildningsnivå samt andelen andraspråkselever i klasserna (s.673).  

 

Ulla Damber (2010). Reading for Life – Three Studies of Swedish Students’ Literacy 

Development. 

Damber (s.1) har skrivit en avhandling där syftet var att undersöka skolklasser där eleverna 

nådde en högre nivå i sin läsning än vad de förväntades göra på grund av deras språkliga 

bakgrund. Ett annat syfte var att undersöka hur läskunnigheten påverkar elevernas 

skolframgång med hänsyn till deras språkbakgrunder. 

 

I avhandlingen finns tre olika studier där vi fokuserar på de två första. Den första syftade dels 

till att identifiera vilka faktorer som påverkade elevernas nivå i sin läsinlärning med hänsyn 

till deras språkliga bakgrund, dels till att identifiera lärarens egenskaper, klassrumsmiljön och 

elevernas egenskaper kopplat till deras prestationer (s.49). De metoder som användes i den 

första studien var lästest till eleverna samt enkäter till både lärare och elever. Lärarna fick 

svara på frågor som berör utbildning, erfarenhet, användande av undervisningsmetoder, 

klassrumsmiljö och allmänna personuppgifter. Eleverna fick svara på frågor angående deras 

läs- och skrivkunnighet, biblioteksbesök, synen på sin egen läsförmåga, läskunnigheten bland 

övriga familjemedlemmar, elevernas attityd till skolarbete och relationer till klasskamrater 

(s.51). 

 

Den andra studiens huvudsyfte var att även här undersöka egenskaper hos individen, läraren 

och klassrummet kopplat till prestationer i läsning. Det ställdes även frågor till lärare om hur 

de kan arbeta med sina elever för att de ska bli goda och intresserade läsare (s.54). I denna 

studie användes samma test och enkäter som i den första studien men det gjordes även 

telefonintervjuer som spelades in (s.54). 
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Anna Lindholm (2019). Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska – Om lässtrategier 

och läsutveckling på mellanstadiet. 

Lindholms (s.1) avhandling undersöker flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska, hur 

dessa elever utvecklar sin läsförmåga och vilken roll lässtrategier har i elevernas utveckling. 

Lindholm skriver att lässtrategier har visat sig ha en betydande roll i elevers läsförståelse men 

hur de kan påverka de flerspråkiga elevernas läsförståelse vet man inte mycket om. Några av 

utgångspunkterna i avhandlingen är huruvida undervisningen bör anpassas till de flerspråkiga 

eleverna och hur lärare hanterar detta. 

 

Huvudsyftet med avhandlingen var att lyfta fram betydelsen av lässtrategier för flerspråkiga 

elevers utveckling av läsförståelse på svenska. Undersökningen består av tre delstudier där 

Lindholm i den första delen undersöker undervisning av lässtrategier genom observationer i 

flerspråkiga klasser och intervjuer med lärare. Den andra delen undersöker elevernas 

utveckling av läsförmågan kopplat till deras användande av lässtrategier. Denna undersökning 

gjordes med hjälp av lästest och en enkät där eleverna fick svara på om de använder sig av 

lässtrategier. Den sista delstudien studerar vilka utmaningar flerspråkiga elever kan stöta på 

under läsningen och hur de tar sig an dessa utmaningar. Denna undersökning gjordes i form 

av intervjuer med flerspråkiga elever (s.4–5). 

 

Lindholm har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i sin 

avhandling för att kunna studera elevers läsförståelse ur olika perspektiv. Metoderna hon 

använde sig av var observationer, läsförståelsetest och enkäter (s.53–55). Undersökningen 

gjordes i en F-9 skola där de flesta elever hade utländsk bakgrund (s.59). 

 

Tarja Alatalo (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3 – Om lärares 

möjligheter och hinder. 

Alatalos avhandling fokuserar på läs- och skrivundervisning i de tidiga skolåren (s.13). Syftet 

med undersökningen var att få en förståelse för lärares möjligheter och svårigheter till skicklig 

läs- och skrivundervisning. Skicklig läs- och skrivundervisning innebär, enligt Alatalo, att 

lärare kan identifiera var elever befinner sig i sin utvecklingsprocess och på så sätt kunna 

hjälpa eleverna att utvecklas i sin läsinlärning (s.17). Forskaren har intervjuat lärare, 

verksamma i årskurs 1 och 2 (s.56), samt använt sig av en enkät där lärare fick svara på frågor 

om deras bakgrund och läs- och skrivundervisning (s.61). Utöver detta har lärarna i studien 
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även fått genomföra ett kunskapstest vad gäller språkets struktur och hur de utformar sin 

undervisning (s.63).  

 

 

7. Resultat 

7.1 Vad säger forskning om läsinlärning för flerspråkiga elever? 
 

7.1.1 Första- och andraspråk 

Forskning visar att det bästa för elevernas läsinlärning är om eleven först och främst lär sig att 

läsa på sitt modersmål och därefter övergår till andraspråket. Två andra metoder för 

flerspråkiga elevers läsinlärning är att eleven lär sig läsa parallellt på både modersmålet och 

andraspråket samt att eleven lär sig läsa direkt på sitt andraspråk (Fredriksson och Taube 

2001, s.32). Enligt forskare gynnas elever av att få lära sig läsa på sitt modersmål först. 

Däremot är det vanligare att lärare fokuserar på att eleven ska få lära sig det nya språket 

svenska i förstahand. Detta med utgångspunkt i att eleven med största sannolikhet kommer 

stanna i Sverige och att det därför tar för lång tid att lära sig läsa på det ena språket först för 

att sedan ta sig an svenskan. Det kan också bero på att eleven i fråga vill lära sig läsa på 

svenska eller att det inte finns möjlighet till annan språkundervisning än det som klassläraren 

erbjuder i form av svenskundervisning. Andra faktorer kan vara att det är svårt att avgöra 

vilket språk som är elevens modersmål eller att elevens modersmål använder sig av en annan 

skrift än vad vi i Sverige är vana vid (s.33). Dueks (2017, s.126) studie visar att det språk som 

eleven är uppväxt med, inte behöver vara det språk som barnet tar sig an skriven text på. 

 

Modersmålsundervisning har en positiv effekt på eleverna då det ger stöd för utvecklingen i 

modersmålet, för inlärningen av elevernas andraspråk, för kunskapsinhämtande, för 

utvecklingen av etnisk identitet samt för uppfostran (Fredriksson & Taube 2001, s.34). I 

Fredriksson och Taubes rapport behandlas dock modersmålets betydelse som stöd för 

läsinlärning av det svenska språket i första hand. Resultat från både Tyskland och 

Nederländerna visar på fördelar med tvåspråkig undervisning. Forskningen säger att de elever 

som dels fått undervisning på sitt modersmål, dels på sitt andraspråk utvecklade bättre 

kunskaper och färdigheter samt fick mer positiva attityder till skolan än de elever som endast 

fick undervisning på sitt andraspråk (s.34–35). Även svensk forskning visar på ett positivt 

resultat för de elever som fått modersmålsundervisning under hela grundskolan. Dessa elever 
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hade dels bättre medelbetyg i klass nio än de andra flerspråkiga eleverna som av någon 

anledning inte fullgjort sina studier i modersmålet, dels bättre medelbetyg än de svenska 

klasskamraterna (s.35). Fredriksson och Taube (s.36) lyfter även att forskning tyder på att de 

elever som fått modersmålsundervisning upplever en större trygghet i skolan och trivs på så 

sätt bättre i skolsituationen. 

 

Forskning tyder på att flerspråkiga elever gynnas av sin flerspråkiga kunskap. Den språkliga 

medvetenheten tycks vara mer utvecklad hos dessa elever till skillnad mot en enspråkig elev 

och flerspråkiga elever lyckas bättre med att hitta relevant information i det lästa än 

enspråkiga elever. Detta grundar sig dock i att den flerspråkiga eleven har goda kunskaper i 

båda språken (Damber 2013, s.663). En av modersmålslärarna i Dueks (2017, s.138) 

undersökning låter eleverna använda hela sin språkliga repertoar då läraren anser att det är ett 

bra sätt att förbättra elevernas språkliga utveckling. 

 

7.1.2 Läraren  

Lärare som bedriver den mest framgångsrika läsinlärningen är de som kontinuerligt arbetar 

med läsförståelse och uppmuntrar till läsning samt rättar till fel så fort som möjligt och 

utvärderar elevernas läsförmåga (Fredriksson & Taube 2001, s.31). Dambers (2013, s.674–

675) studie påvisar ett positivt resultat då lärare tror på sina elever, agerar förebilder och 

skapar en tydlighet i hur eleverna ska gå tillväga i sitt arbete. I resultatet framkom det att 

lärarnas förhållningssätt var helt avgörande i dessa klasser för elevernas skolframgång. 

Lärarna uttryckte stor tillit till eleverna och deras förmåga att lära och utvecklas och satte på 

så sätt alla fördomar åt sidan. Utifrån enkäterna och testerna som gjordes i Dambers (2010, 

s.52) första studie konstaterades det att i de klasser där flerspråkiga elever presterade bäst 

hade de samma lärare de första tre skolåren, medan de klasser som presterade lite sämre hade 

olika lärare under dessa år. Resultaten visade också att lärares undervisningserfarenhet hade 

en betydande roll i elevernas prestationer. 

 

Faktorer som Dambers (2013 s.676) studie lyfter som viktiga för de flerspråkiga elevernas 

skolframgång och läsutveckling är att eleverna får känna sig inkluderade och att de har en 

positiv självkänsla. I de klasser som presterade bättre i Dambers (2010, s.52) studie var också 

klassrumsmiljön bättre både enligt elever och lärare, så som bra arbetsklimat och personliga 

relationer. En annan faktor som visade på ökad läskunnighet hos eleverna var samarbete och 
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diskussioner. De elever som deltar i diskussioner visar i högre grad en bättre läsförmåga 

(s.22). 

 

Resultaten från Dambers (2013, s.670) studie visar att pedagogerna hade högläsning i snitt sex 

gånger per vecka medan vissa bara läste en eller två gånger i veckan. Dessa lässtunder 

verkade dock vara oplanerade utan ett genomtänkt syfte. Målet med läsaktiviteterna verkade 

snarare vara att samla, lugna och disciplinera barnen. Endast vid 30 procent av alla 

lästillfällen fanns det tillhörande aktiviteter, men ändå var samtal kring det lästa väldigt 

sparsamma. Enligt forskningen beror inte det på att pedagogerna saknade engagemang eller 

vilja, utan snarare att det saknades tid för att planera kring läsaktiviteter. Det saknades också 

kunskap kring hur barn på bästa sätt stöttas i sin språk- och litteracitetsutveckling, både när 

det gäller hur första- och andraspråkselevers behov tillgodoses (s.670–671). I Alatalos (2011, 

s.88–89) avhandling visar resultat från en enkätstudie att de flesta lärare använder sig av 

läsförståelsetest för att undersöka vilken nivå eleverna ligger på i deras läsutveckling. En av 

lärarna i studien poängterar vikten av att göra ett sådant test för att kunna fånga upp elever 

med lässvårigheter i ett tidigt stadie. 

 

Resultaten av Dueks (2017, s.130) studie visar att om modersmålsundervisning ska erbjudas 

och prioriteras i skolan är lärares inställning och syn på modersmålsundervisning en 

betydande faktor. Duek (s.133) skriver också att lärares förhållningssätt till elevernas olika 

språk är betydande för elevernas läsinlärning och även deras identitetsskapande. 

 

7.1.3 Skolan och hemmet  

Flera av lärarna i Alatalos (2011, s.110) undersökning lyfter vikten av ett gott samarbete 

mellan skolan och hemmet. Genom samarbete är det lättare att sträva mot samma mål då både 

lärare och föräldrar stöttar barnen i samma riktning i deras läsinlärning. I undersökningen 

anser lärarna att föräldrarna bland annat kan hjälpa barnen genom att förklara svåra ord, följa 

med i texten med fingret och koppla ihop bild med text. 

 

Oavsett vilket land elever kommer från är läsmiljön i hemmet den faktor som har störst 

betydelse för elevers läsutveckling. Det gäller även vilket språk eleven har med sig sedan 

innan, vilken kultur eleven kommer ifrån och vilka undervisningsresurser som finns att tillgå 

(Fredriksson & Taube 2001, s.15). Dueks (2017, s.11) undersökning visar att det är i hemmet 
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som den tidiga läsinlärningen sker och att samarbetet mellan skolan och hemmet är av stor 

betydelse för barnens skolgång. Det som sker runt ett barn innan de börjar skolan och det som 

sker utanför skolan har också en stor betydelse för skolgången. Traditionell undervisning 

utgår från att eleverna har erfarenheter av att använda text när de börjar skolan. Resultat från 

Fredriksson och Taubes (2001, s.68) undersökning pekar på att elever med ett annat ursprung 

men som har bott i Sverige under hela deras livstid i större grad fick ta del av högläsning i 

hemmen än elever från ett annat hemland som inte har bott i Sverige under hela deras liv. 

Resultaten av hur läskunniga eleverna var sedan innan skolstarten påvisar samma mönster 

som tidigare nämnt. 

 

Undersökningar kring elevernas egna läsaktiviteter i hemmen indikerar på en väldigt jämn 

linje hos elever med svenskt ursprung, elever med ett annat ursprung men som bott i Sverige 

hela sitt liv samt elever från ett annat hemland som inte bott i Sverige i hela sitt liv i frågan 

om hur ofta de läser böcker för nöjes skull på fritiden. I undersökningar som gjorts tycks ett 

positivt samband mellan antal böcker i hemmen och resultat på lästest finnas (Fredriksson & 

Taube 2001, s.182). Resultaten av Dambers (2010, s.53) studie visar likaså att elever som har 

tillgång till litteratur i hemmet presterar bättre på lästest än vad de elever som inte hade 

tillgång till litteratur gjorde. 

 

Fredriksson och Taubes (2001, s.70–71) forskningsresultat får fram att elever med ett annat 

modersmål än svenska i bredare grad läser högt för någon i hemmet samt diskuterar om det 

lästa med någon i hemmet till skillnad mot elever med svenska som modersmål. Forskarna 

drar slutsatser om att det kan bero på oroligheter hos de flerspråkiga elevernas föräldrar över 

deras barns skolgång eftersom de vet att deras barn behöver lära sig läsa på ett annat språk än 

deras modersmål. Andra slutsatser som dras är att de elever som läser högt hemma är de 

elever som har en sämre läsförmåga och att föräldrarna känner ett behov av att stötta och 

kontrollera deras barns läsning (s.176). 

 

7.1.4 Lässtrategier 

Resultatet av den första undersökningen i Lindholms (2019, s.84) studie visar att lärarna 

framförallt använder sig av strategierna göra förutsägelser och reda ut oklarheter. Endast en 

lärare använder sig av strategin sammanfatta då klassen får vara med och ta ut stödord för att 

sedan kunna göra en gemensam sammanfattning av det lästa. Reda ut oklarheter används i 
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dessa fall endast till att eleverna ska bekanta sig med svåra ord. Lärarna hoppar därmed över 

delen om att reda ut oklarheter som riktar in sig på komplicerade eller otydliga samband i det 

lästa. Lärarna i denna studie har medvetet valt att inte använda sig av strategin ställa frågor. 

Detta på grund av att den anses vara svårast i undervisningen. Utifrån studiens resultat 

synliggörs det att lärarna anpassar dessa strategier till de flerspråkiga elevernas förutsättningar 

och behov och strategierna används för att stötta, utveckla och bekräfta eleverna i deras 

språkinlärning. 

 

Forskningen lyfter att lässtrategiundervisningen, enligt lärarna i studien, har bidragit till en 

positiv förändring. Lärarna anser att det viktiga i undervisningen för att elevernas förståelse 

ska förbättras är att den är strukturerad, att elevernas förkunskaper tas hänsyn till och att 

klassen tillsammans bygger upp en förförståelse innan läsningen ska ske (Lindholm 2019, 

s.84). Efter den gemensamma läsningen har lärarna i studien valt att ofta använda sig av 

grupparbeten som ett efterarbete av textläsandet. Vid flera tillfällen fick eleverna gruppera sig 

i modersmålsgrupper för att eleverna skulle få möjlighet att diskutera på det språk som de 

kände sig bekvämast med. Lärarna bekräftade på så sätt elevernas flerspråkiga identiteter 

(s.85). 

 

Den andra studien i Lindholms (2019, s.86) avhandling undersöker flerspråkiga 

mellanstadieelevers läsutveckling och deras relation till självrapporterad strategianvändning. 

Det huvudsakliga resultatet visar att elevernas läsförståelse ökar mer under det första året än 

det andra, men att båda åren har en ökning. Resultatet visar också att flickornas prestation vid 

samtliga tillfällen var bättre än pojkarnas och att skillnaderna mellan första och andra 

generationens invånare inte var speciellt utmärkande. Däremot tar forskningen upp att 

variationen inom de grupper som undersökts har varit stor och att det endast var ett begränsat 

urval med i undersökningen, vilket kan påverka resultatet till mindre trovärdigt. Forskningen 

belyser att det finns ett samband mellan läsförståelse och strategianvändning. Läskunniga 

elever, oavsett flickor eller pojkar, använder sig mer frekvent av lässtrategier till skillnad mot 

elever med en bristande läsförmåga (s.87). 

 

Undersökning tre i Lindholms (2019, s.88) avhandling redovisar resultatet av vilka strategier 

elever använder för att lösa utmaningar med sin läsförståelse samt elevernas egen reflektion 

av sin läsning och användning av lässtrategier. Resultatet från forskningen är att elevernas 

goda ordförståelse medförde att texterna inte uppfattades som svåra. Eleverna i 
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undersökningen uppfattades veta vad lässtrategierna stod för men de hade däremot svårt att 

veta hur, när och varför dessa skulle användas. Detta ska enligt resultaten dock inte ha 

påverkat analysen då eleverna kan vara goda läsare utan att kunna redogöra för vilka 

lässtrategier som används. Studien visar även att om en elev saknar motivation och 

engagemang för läsning påverkar det utvecklingen i läsförståelse (s.89). 

 

 

7.2 Vilka möjligheter och utmaningar lyfter forskningen fram? 

7.2.1 Möjligheter 

Duek (2017, s.37–38) skriver att barn som har ett annat modersmål befinner sig i en speciell 

situation när det kommer till läsinlärningen. De har andra förutsättningar eftersom de växer 

upp med en annan språklig kultur. Forskning säger däremot att de kunskaper och färdigheter 

en elev har i modersmålet kan föras över och användas i det svenska språket, även om 

språkens struktur är väldigt olika (s.46–47). Majoriteten av barnen i studien ägnar mycket av 

sin fritid åt att titta på svenska barnprogram på TV. En del av föräldrarna anser detta som ett 

problem då de hellre vill att deras barns ska göra sina läxor för att förbättra sin svenska. 

Däremot visar resultatet att några av föräldrarna ansåg att deras barn fick träna på sin läsning 

genom att titta på svenska barnprogram, och att det var så de själva övade på sin läsning 

(s.123). 

 

I resultaten av Dueks (2017, s.122) undersökning framkommer det att det endast i en familj 

fanns tillgång till litteratur på svenska, medan det i de andra familjerna inte fanns tillgång till 

någon litteratur på svenska alls eller endast några få böcker. Resultat från Dambers (2013, 

s.675) studie belyser betydelsen av lärares förhållningssätt gentemot eleverna. Lärarna från 

undersökningen trodde på sina elever och stöttade dem i både tal och handling så att eleverna 

klarade av uppgifterna som stod på agendan. Detta medförde att även de barn som kom från 

hemmiljöer där böcker och andra lästexter inte fanns i lika stor utsträckning kunde få den 

möjlighet till att bli en bra läsare som vilken annan elev med andra förutsättningar. 

 

Alatalos (2011, s.102) undersökningsresultat framhäver betydelsen av att ha kunniga kollegor 

i sin omgivning. Enligt resultatet bidrar det till att lärare kan ta hjälp av varandra för att stötta 

och hjälpa eleverna i deras läsutveckling. Genom ett gott kollegialt samarbete mellan andra 

lärare men också specialpedagog visar undersökningen att det även bidrar till att utveckla alla 
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lärares läsundervisningskompetens (s.103). Nyexaminerade lärare kan behöva de erfarna 

lärarnas kompetens om läsinlärning medan de erfarna lärarna kan ha nytta av de 

nyexaminerade lärarnas nya kunskaper (s.110). 

 

7.2.2 Utmaningar 

Samarbete mellan skolan och elevernas föräldrar tas ofta för givet i skolsammanhang. Detta 

samarbete kan ske både i form av skrift eller samtal (Duek 2017, s.164). En av de intervjuade 

lärarna i Dueks (s.167) studie anser att det är problematiskt att ha muntlig kontakt med 

flerspråkiga föräldrar då föräldrarnas bristande kunskaper i det svenska språket anses vara ett 

hinder då läraren inte har tillgång till tolk. Detta kan leda till att lärare undviker att ta kontakt 

med föräldrarna. 

 

En av eleverna i Dueks (2017, s.184) studie har svårigheter att förstå och uttrycka sig på 

svenska, men kan läsa texter med flyt. Hennes klass har i uppgift att läsa hemma en kvart 

varje dag där syftet är att träna på sitt läsflyt. Denna uppgift ska inte diskuteras eller samtalas 

om, vilket gör att varken eleven eller föräldrarna förstår innehållet i texten. Här ifrågasätter 

Duek lärarens syn på läsinlärning och anser att det kan påverka elevernas motivation och 

läslust då de inte förstår innehållet i texten. Denna uppgift kan ses som att den är anpassad till 

en svensktalande familj och därmed inte för elever med flerspråkiga föräldrar. Enligt 

undersökningsresultatet kan flerspråkiga elever som inte är fullgoda läsare även få svårigheter 

i andra skolämnen. En elev i studien har lätt för matematik och kan utan problem räkna ut 

siffertal men när det kommer till texttal får eleven problem och måste be om hjälp (s.190–

191). 

 

I Fredriksson och Taubes (2001, s.190) forskningsresultat framgår det att elever som läser bra 

uppskattar sin läsfärdighet högre än de elever som läser mindre bra. Det forskarna tar upp som 

intresseväckande är att flerspråkiga elever som anger att de har en mycket bra läsförmåga 

egentligen ligger på en motsvarande nivå som elever med svenska som modersmål som ligger 

på en medelnivå. Det betyder att flerspråkiga elever ofta överskattar sin läsförmåga vilket 

Fredriksson och Taube tror kan bero på att dessa elever uppmuntras mycket i sin läsning av 

lärarna och på så sätt får en fel bild av sig själva som läsare. En annan förklaring till det kan 

vara att dessa elever är den bästa läsaren på svenska i hemmet och på så sätt får en bättre 

självbild över sin läsfärdighet. 
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Ett av resultaten som framkommer i Dueks (2017, s.127–128) studie är att en elev som skulle 

behöva modersmålsundervisning inte hade tillgång till det, medan andra elever med ett annat 

modersmål hade modersmålsundervisning en timme i veckan. Detta berodde på att det inte 

var någon mer elev på skolan som hade samma modersmål som denna elev. Föräldrarna i 

studien ansåg att modersmålsundervisningen hade en stor betydelse för deras barns 

andraspråksutveckling (s.126). Det behöver vara ett samarbete mellan svenskläraren och 

andraspråksläraren för att det ska gynna elevernas lärande. I Dueks (s.134) studie anser 

andraspråksläraren att en elev har svårigheter när det gäller både läsning och skrivning på sitt 

modersmål, medan svenskläraren anser att eleven har goda kunskaper inom detta i svenskan. 

Elevens språk ses här inte som en resurs som följd av att lärarna inte kommunicerat eller 

samarbetat. 

 

Lärarna i Alatalos (2011, s.99–100) studie anser att en utmaning med undervisning i 

läsinlärning är att de har för lite kunskap inom ämnet. Lärarutbildningen ger endast en liten 

förståelse för läsinlärningsundervisningen på ett teoretiskt sätt men lärarna i studien menar att 

de saknar konkreta undervisningsexempel. Den kunskap som utbildningen gav var inte 

tillräckligt bred för att lärarna i sin lärarroll ska kunna hjälpa alla elever med olika behov. 

 

 

8. Slutsatser 

Enligt forskning har kunskaper om och undervisning i elevernas modersmål en betydande roll 

för deras läsinlärning i sitt andraspråk. Om skolan har möjlighet att ge eleverna 

modersmålsundervisning kan det bidra till att eleverna får en bredare kunskap och 

ordförståelse i sitt modersmål och kan då på ett lättare sätt överföra dessa kunskaper till sin 

andraspråksinlärning. Damber (2013, s.663) understryker detta genom att poängtera att 

kunskap inom sitt modersmål även gynnar kunskapsutvecklingen i sitt andraspråk.  

 

Lärare har en viktig del i elevernas läsutveckling. Ett positivt resultat som framkom i 

Dambers (2013, s.674–675) studie var om lärarna hade en tro på att eleverna kunde lyckas, 

om lärarna agerade förebilder till eleverna samt om lärarna gav eleverna tydliga instruktioner 

inför deras arbete. Detta förhållningssätt var helt avgörande för elevernas skolframgång. 

Alatalo (2011, s.110) poängterar hur viktigt samarbetet mellan skolan och hemmet är. Det är 
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viktigt att både skolan och föräldrarna strävar mot samma mål, både vad gäller läsinlärning 

och övriga skolarbeten. Det är i hemmet som den tidiga läsinlärningen sker, därför bör även 

föräldrarna agera förebilder för sina barns läsutveckling i den mån de kan. Att ha ett 

fungerande samarbete med elevernas föräldrar är inte alltid lika självklart som det låter. I 

resultatet av Dueks (2011, s.167) undersökning framkommer det att lärares samarbete med 

elevernas föräldrar kan vara problematiskt i de fall då föräldrarna inte har en tillräcklig 

kunskap i det svenska språket.  

 

Fredriksson och Taubes (2001, s.182) och Dambers (2010, s.53) forskningsresultat indikerar 

på ett positivt samband mellan antal böcker i hemmen och ett lyckat resultat på lästest. 

Flerspråkiga elever tycks oftare läsa högt för någon i hemmet till skillnad mot elever med 

svenska som modersmål. Detta kan bero på att de flerspråkiga elevernas föräldrar är oroliga 

över deras barns läsinlärning (Fredriksson & Taube 2001, s.70–71). 

 

Lärare i Lindholms (2019, s.84) studie anser att lässtrategiundervisning är positivt för 

elevernas läsinlärning. Lärare bör anpassa lässtrategierna till de flerspråkiga elevernas 

förutsättningar och behov för att stötta, utveckla och bekräfta eleverna i deras läsinlärning. 

Däremot lyfter lärarna i Alatalos (2011, s.99–100) studie att lärarutbildningen inte ger en 

tillräcklig kunskap om läsinlärningsundervisning för att kunna uppfylla alla elevers särskilda 

behov. 

 

 

9. Diskussion  

I vår diskussion har vi valt att använda oss av samma underrubriker som vi använt oss av i 

resultatdelen. Detta för att skapa en röd tråd och en tydlighet genom hela uppsatsen. Under de 

fyra första underrubrikerna har vi vävt ihop och diskuterat våra två forskningsfrågor: Vad 

säger forskning om läsinlärning för flerspråkiga elever? Samt: Vilka möjligheter och 

utmaningar lyfter forskningen fram? Forskningsfrågorna diskuteras med utgångspunkt i vad 

som lyfts fram i resultatdelen, bakgrundsdelen samt våra egna åsikter och erfarenheter.  
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9.1 Första- och andraspråk 

Elever som kommer från ett annat land än Sverige och talar ett annat språk har i olika grad 

kunskaper i sitt modersmål. Resultaten visar att om flerspråkiga elever får möjlighet att 

utvecklas inom sitt modersmål bidrar det till en ökad läsförmåga i sitt andraspråk (Damber 

2013, s.663). Trovärdigheten för detta stärks då även Hyltenstam (2007, s.54) nämner att 

andraspråksinlärningen påverkas av kunskaperna i sitt förstaspråk. Det är därför viktigt att 

flerspråkiga elever får möjlighet att utvecklas i sitt modersmål under tiden de lär sig sitt 

andraspråk. Klasslärare kan inte påverka denna möjlighet utan det är snarare skolans ansvar 

att se till att eleverna får den kunskap i sitt modersmål de behöver. Abrahamsson (2013, s.92–

93) skriver att inlärningen av ett andraspråk är olika svår för eleverna beroende på hur likt 

eller olikt det är modersmålet. I de flesta klasser finns det elever som kommer från olika 

språkkulturer och kan svenska i olika utsträckningar. Vissa elever kan komma från ett 

grannland till Sverige där språkstrukturen är lik det svenska språkets struktur medan andra 

elever kan ha ett modersmål där olikheterna mellan språken är stora och inte ens alfabetet är 

detsamma. För oss som blivande lärare kommer detta bli en utmaning i läsundervisningen då 

alla elever ska sträva mot samma mål men trots det ha olika språkliga förutsättningar. Lärare 

bör inte lägga undervisningen på samma nivå i hela klassen då detta kan bidra till att vissa 

elever tappar läslusten då texterna blir för enkla medan andra tappar läslusten då det blir för 

svårt. Istället bör läsinlärningen ske på varje elevs egna villkor och nivå. De ska få lästräna 

med den textmängd och svårighet som passar just dem, där de klarar av att läsa texten men 

samtidigt utmanas så de ständigt utvecklas. 

 

Flerspråkiga elever, speciellt de vars modersmål skiljer sig mycket från det svenska språket, 

gynnas av att först och främst få lästräna på sitt modersmål för att förstå innehållet i texten. 

Därefter kan läsinlärningen ske på svenska, då endast läsningen kräver fokus eftersom 

innehållet redan är känt för eleven. De elever som fått modersmålsundervisning genom skolan 

trivs bättre och känner sig tryggare i skolan jämfört med de elever som inte fått 

modersmålsundervisning (Fredriksson & Taube 2001, s.36). Att känna sig trygg i skolan kan 

vara avgörande för elevernas skolframgång då en otrygghet kan leda till att eleven väljer att 

inte komma till skolan eller att prestationen påverkas och därmed betygen. Om 

modersmålsundervisningen skapar den trygghet i skolan som de flerspråkiga eleverna behöver 

är det viktigt att modersmålsundervisningen prioriteras. I de skolor där 

modersmålsundervisning inte finns att tillgå är det viktigt att bygga upp denna trygghet på 

annat sätt. Det skulle kunna vara genom att de flerspråkiga eleverna exempelvis får tillgång 
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till mer undervisning av andraspråksläraren och på så sätt skapar en trygghet hos dem. Eller 

att klassläraren har ett tillåtande förhållningssätt gentemot elevernas modersmål där de får 

prata på sitt modersmål med varandra för att förstå innehållet. 

 

Skolor har i olika utsträckning tillgång till exempelvis modersmålslärare och studiehandledare 

vilket påverkar elevernas möjlighet att ta till sig nya kunskaper. Tillgången till en 

modersmålslärare kan bidra till att elever får ett utvecklat ordförråd och läsförmåga på sitt 

modersmål vilket i sin tur kan bidra till att elever lättare tar sig an och förstår sitt andraspråk. 

Studiehandledare är en tillgång i klassrummet för de flerspråkiga eleverna om de behöver 

inhämta kunskaperna på sitt modersmål innan de kan förstå innehållet på svenska. En av 

eleverna i Dueks (2017, s.127–128) studie fick inte möjlighet till modersmålsundervisning på 

grund av att ingen annan i skolan hade samma modersmål som eleven. Detta kan påverka 

eleven negativt då mycket forskning som vi nämnt tidigare anser modersmålsundervisning 

som en betydande faktor för läsinlärningen av sitt andraspråk. För de skolor som inte har 

möjlighet till modersmålsundervisning i lika stor utsträckning eller över huvud taget läggs ett 

stort ansvar på läraren. Läraren behöver i dessa fall anpassa uppgifter till en begriplig nivå för 

de elever som inte förstår språket.  

 

Att som elev inte förstå det aktuella språket i klassrummet kan naturligtvis kännas besvärligt. 

Denna känsla kan framförallt uppstå vid gruppuppgifter om till exempel alla elever i gruppen 

utom en förstår varandra på svenska. Lärare kan därför gruppera eleverna i 

modersmålsgrupper och låta eleverna läsa och diskutera på sitt modersmål för att därefter 

överföra denna kunskap till svenska (Lindholm 2019, s.85). Denna metod kan likt 

läsinlärningen hjälpa eleverna att först förstå innehållet på sitt modersmål, för att sedan 

utveckla förståelsen för innehållet på svenska. Om lärare låter eleverna använda hela sin 

språkliga repertoar kan det leda till en förbättrad språklig utveckling (Duek 2017, s.138). 

Enligt våra erfarenheter ger inte alla lärare eleverna tillgång till denna möjlighet. Detta med 

utgångspunkt i att dessa lärare anser att det endast är det svenska språket som ska användas 

och läras in i klassrummet. Som följd av att lärare inte tillåter andra språk än svenska kan det 

leda till att flerspråkiga elever inte förstår innehållet och därmed inte lär sig något. Det är 

därför viktigt att inte feltolka de elever som pratar på ett annat språk med varandra i 

klassrummet. Många gånger är det för att de hjälper varandra, vilket bara är positivt. Eleverna 

har i de fall sett varandra som en hjälpande hand, vilket är viktigt för utvecklingen då det inte 

bara är läraren som sitter på all kunskap och information. 



25 
 

 

9.2 Läraren 

Lärares förhållningssätt gentemot eleverna är helt avgörande för deras skolframgång. Elever 

tycks påverkas positivt om läraren tror på sina elever, agerar förebilder och skapar en 

tydlighet i klassrummet (Damber 2013, s.674–675). Likaså lärares förhållningssätt gentemot 

elevernas olika språk är betydande för deras läsinlärning (Duek 2017, s.133). I läraryrket är 

det därför av stor vikt att låta varje elev ta in kunskap i sin takt men också att lärare har en tro 

på att varje elev kan lyckas. Som förebild för eleverna behöver lärare tänka på att de åsikter 

och värderingar som de förmedlar ofta tas efter av eleverna. Därför är det viktigt att ha ett 

tillåtande klimat i klassrummet där allas olikheter är betydelsefulla. Om eleverna känner sig 

inkluderade, vad gäller klassrumsmiljön, relationer till lärare och elever samt i samarbeten 

och diskussioner, visar forskningsresultat att läskunnigheten ökar (Damber 2010, s.52). Detta 

är en stor utmaning för lärare då det är deras ansvar att dessa faktorer uppfylls. 

 

Som ensam lärare i klassrummet kan det vara svårt att lösa alla problem själv. Alatalos (2011, 

s.102) studie visar hur viktigt det är att ha kunniga kollegor och ett bra samarbete för att 

stärka varandra men också eleverna i deras utveckling. Om en lärare tar hjälp av en annan 

lärare i en parallellklass, arbetslaget, modersmålslärare, studiehandledare, svenska som 

andraspråkslärare eller specialpedagog utvecklas en bredare kunskap inom det aktuella ämnet 

eftersom de får ta del av varandras kunskaper. Det i sin tur bidrar till att lärare på ett bättre 

sätt kan stötta varje enskild elev i dennes läsutveckling. Det kollegiala samarbetet kan även 

visa sig i klassrummet tillsammans med eleverna. Om fler lärare finns att tillgå får eleverna 

större chans till stöttning i sin läsning. Utan ett kollegialt samarbete finns det risk för att 

eleverna inte får samma kunskapsbredd som de hade fått med fler lärare i sin omgivning. Å 

andra sidan kan det skapa en trygghet hos eleverna att alltid ha samma lärare i klassrummet 

för att slippa oroa sig för vem som ska komma in och undervisa för dem. Då alla lärare 

undervisar på sitt sätt behöver eleverna anpassa sig efter varje lärare, men om eleverna endast 

undervisas av en lärare behöver de inte lägga sin energi och möjligtvis oro över detta utan kan 

istället fokusera på sin inlärning. 

 

I Dambers (2013, s.670–671) studie saknade lärarna kunskaper kring hur de stöttar eleverna i 

deras läsinlärning i både första- och andraspråket. Det finns en likhet mellan lärarna i 

Dambers (2013) studie och lärarna i Alatalos (2011, s.99–100) studie som också anser att 
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lärares kunskaper kring läsinlärning är mindre än vad som behövs vilket blir en utmaning i 

undervisningen. Enligt oss bör lärarutbildningen ge en grundförståelse för läsinlärning i både 

förstaspråk och andraspråk. För några år sedan var inte flerspråkiga klassrum lika vanligt som 

det är i dagens samhälle där flertalet elever ofta kommer från olika länder och har olika 

språkbakgrunder. Antalet flerspråkiga elever verkar heller inte minska vilket gör att mer 

kunskap kring flerspråkig läsinlärning behövs. Även om flerspråkiga elever i många fall får 

tillgång till andraspråkslärare behöver klasslärare också ha kunskap om hur de flerspråkiga 

eleverna utvecklas till bra läsare. Det kan ses som en nödvändighet för att inte dessa elever 

ska känna sig utanför i klassrummet och uteslutna av deras egna lärare. 

 

Det varierar mycket bland lärare hur ofta de väljer att ha högläsning för sina elever. Detta 

påvisar i alla fall Damber (2013, s.670) i sin studie där vissa av lärarna hade högläsning i snitt 

sex gånger per vecka medan andra endast hade det en eller två gånger i veckan. Vi anser, likt 

Witting (2001, s.32), att högläsning är bra på grund av att eleverna på så sätt får lyssna till hur 

språket låter i form av betoningar, vokalernas längdförhållanden, språkets rytm och melodi. 

Lärare kan ha olika syften med högläsning där ett syfte kan vara, som ovan nämnts, att 

eleverna ska få lyssna till språkets struktur och lära sig hur bokstäverna och orden förhåller 

sig till varandra. Ett annat syfte kan vara att ha högläsning med tillhörande läsaktiviteter där 

läraren tillsammans med eleverna diskuterar om det lästa. Detta syfte kan leda till att 

elevernas läsförståelse ökar då de får en grundligare förståelse för innehållet i det lästa. Ett 

tredje syfte med högläsning kan vara att samla ihop eleverna för en lugn stund på dagen. 

Denna aktivitet anser vi däremot inte kommer bidra till en lika stor utveckling i elevernas 

läsinlärning då eleverna nödvändigtvis inte ser detta som ett inlärningstillfälle.  

 

9.3 Skolan och hemmet 

Högläsning samt gemensamt läsande i hemmen kan bidra till kunskaper om läsning och dess 

innebörd samt väcka läslust hos barnen (Liberg 2006, s.37). För många barn sker den tidiga 

läsinlärningen redan innan de börjar skolan vilket ger en bra grund för eleverna till deras 

läsinlärning i skolan. Alla barn har inte möjligheten att få högläsning på svenska av sina 

föräldrar. I dessa fall kommer inte barnen i kontakt med läsning på svenska förrän de börjar 

skolan. Elevernas olika förutsättningar och i vilken mån de har tillgång till det svenska språket 

i hemmen är en utmaning för lärare att ta sig an när det kommer till läsinlärning i skolan. 

Utifrån Fredriksson och Taubes (2001, s.68) resultat framkommer det att elever med ett annat 
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modersmål än svenska men som har bott i Sverige under hela deras liv oftare får böcker 

upplästa av föräldrarna än elever som inte bott i Sverige under hela deras liv. Det kan grunda 

sig i att föräldrarna inte har den språkkunskap som behövs för att lära sina barn ett andraspråk. 

Dessa elever kan däremot ha fått ta del av högläsning av sina föräldrar på sitt modersmål 

vilket kan leda till att eleverna får en läsförståelse men i ett annat språk än svenska. All 

kunskap är viktig kunskap och som tidigare nämnts är det lättare för elever att överföra sina 

befintliga kunskaper till ett nytt språk än att påbörja sin läsinlärning utan några förkunskaper. 

 

Högläsning behöver inte endast utföras av föräldrarna utan barnen kan ta på sig denna roll och 

läsa högt för sina föräldrar. Resultaten från Fredriksson och Taubes (2001, s.70–71) 

undersökning visar att flerspråkiga elever oftare har högläsning för någon i hemmet än elever 

med svenska som modersmål. Precis som forskarna anser kan en anledning vara att de 

flerspråkiga elevernas föräldrar känner en oro över barnens läsförmåga och ett behov av att 

kontrollera detta. Elever som läser högt i hemmet är ofta de elever som har en sämre 

läsförmåga. Detta kan bero på olika anledningar som till exempel att eleven själv känner ett 

behov av mer lästräning än vad som ges i skolan, att föräldrarna vill att deras barn ska få en 

bättre läsförmåga eller att läraren har gett eleven i uppgift att läsa mer på fritiden för att 

utveckla sin läsning. Oavsett anledning är lästräning utanför skolan alltid till nytta då det ger 

eleven ett större ordförråd, bättre läsflyt och en utvecklad förståelse för innehållet i texter. 

Läsning gynnar därför alla elever oavsett hur långt de kommit i sin läsutveckling. Som lärare 

är det viktigt att kommunicera med föräldrarna om vikten av att lästräna utöver det skolan 

erbjuder. Det kan bidra till en större förståelse hos föräldrarna så att de uppmuntrar deras barn 

till att läsa en liten stund varje dag och att de på så sätt får mer lästräning än det som ges i 

skolan. 

 

I lågstadiet utförs ofta läsförståelsetest för att få en överblick över hur eleverna ligger till i 

deras läsutveckling. En av lärarna i Alatalos (2011, s.88–89) studie anser att kontinuerliga 

läsförståelsetest är bra för att fånga upp alla elever på deras enskilda läsnivåer. I Fredriksson 

och Taubes (2001, s.182) samt Dambers (2010, s.53) undersökning framkommer ett positivt 

samband mellan elevernas resultat på lästest och antal böcker i hemmen. Ju fler böcker det 

finns i elevernas hem, desto större möjlighet är det att eleverna väljer att sätta sig och läsa en 

bok. En bidragande faktor till detta är att eleverna får mer lästräning och på så sätt blir en 

bättre läsare. I Dueks (2017, s.122) studie hade endast en familj tillgång till svensk litteratur 

vilket vi ser som en utmaning i läraryrket då lästräningen i skolan blir de enda lästillfällena 



28 
 

för dessa elever. Om det inte finns tillgång till svensk litteratur i hemmen kan även TV-

program användas i syfte att förbättra läsförmågan. Föräldrarna i Dueks (2017, s.123) studie 

är oense huruvida det är bra att använda TV-program som läsverktyg eller ej. Oavsett vilket 

sätt elever möter det svenska språket på finns det alltid en möjlighet att lära sig något nytt. 

Om Tv-program är den enda tillgängliga språkkällan i hemmet bör den inte uteslutas då det 

leder till att eleven inte får någon språkträning alls. 

 

Ett bra samarbete mellan skolan och hemmen är betydelsefullt för elevernas skolframgång. 

Genom att lärare och föräldrar kommunicerar med varandra och har ett gott samarbete kan de 

lättare stötta barnen i samma riktning och mot samma mål (Alatalo 2011, s.110). Detta 

samarbete är däremot ofta något som tas för givet och är inte alltid lika självklart som det 

låter. I Dueks (2017, s.164) studie anser en av lärarna att muntlig föräldrakontakt kan vara 

problematiskt i de fall då föräldrarna inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket. 

Risken i dessa fall är att lärare avstår från att ta kontakt med elevernas föräldrar vilket blir ett 

nederlag. I slutändan är det eleven som drabbas av den bristande kommunikationen och det 

svaga samarbetet. Eleven kan även drabbas i de fall då läraren ger hemläxor där föräldrar 

förväntas kunna bidra med sina kunskaper i det svenska språket (Duek 2017, s.184). Därför 

bör lärare ta hänsyn till elevernas språkliga hemförhållanden när läsläxor ges ut. Risken är 

annars att eleverna inte klarar av att utföra läsläxan och att den på så sätt inte blir meningsfull. 

 

9.4 Lässtrategier 

För att lära sig läsa krävs det att eleverna förstår sambandet mellan bokstäver och dess ljud 

alternativt att eleverna lär sig att förstå texters innehåll genom diskussion (Hedström 2009, 

s.42–43). Eleverna kan i olika stadier tycka att de är bra läsare men omdefinierar med tiden 

begreppet “bra läsare” då de hela tiden utvecklas. Oavsett vilket stadie eleverna är i sin 

läsutveckling är det viktigt att lärare uppmuntrar och påvisar vilken utveckling de har 

åstadkommit. Det kan medföra att eleverna upplever en starkare motivation till att fortsätta 

förbättras i sin läsinlärning. 

 

För att utveckla elevernas läsförmåga finns det olika strategier att ta hjälp av. För eleverna 

nämns dessa ofta som spågumman, detektiven, cowboyen, reportern och konstnären. Dessa 

benämningar är elevnära och väcker lätt ett intresse för att vilja utforska en lässtrategi. Som 

Westlund (2017, s.193) skriver syftar inte arbetet med lässtrategier till att bara lära sig själva 
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strategierna. Fokus ska snarare vara på att eleverna ska utveckla en förståelse för läsning och 

hur de kan ta hjälp av varje strategi för att bli en bättre läsare. Elever kan ha svårt för att veta 

när de ska använda en viss strategi. Det är därför viktigt att läraren tillsammans med eleverna 

gör sig bekanta med strategierna samt diskuterar med eleverna vad i texten som var svårt. 

Därefter kan de tillsammans komma fram till vilken eller vilka strategier som är mest lämplig 

för tillfället och hur eleverna ska ta sig framåt i sin läsförståelse. Lindholms (2019, s.87) 

studie visar att läskunniga elever mer frekvent använder sig av lässtrategier än vad elever med 

bristande läsförmåga gör. Det kan bero på att elever som kommit långt i sin läsutveckling 

använder strategierna på ett naturligt och automatiskt sätt utan att behöva tänka på att 

strategierna används.  

 

För att använda sig av lässtrategierna behöver eleverna inte ha uppnått en viss kunskapsnivå. 

Alla elever kan med andra ord ta hjälp av strategierna. Däremot valde lärarna i Lindholms 

(2019, s.84) studie att utesluta strategin ställa frågor som ett alternativ till eleverna. Denna 

strategi ansågs vara för svår för elever i yngre åldrar. Som lärare är det viktigt att ha ett 

genomtänkt syfte med lässtrategiundervisningen och därmed veta vilka strategier som anses 

lämpliga för situationen och elevernas kunskapsnivåer. Beroende på hur långt eleverna 

kommit i sin utveckling kan fler eller färre strategier användas och övas på. Det är eleverna 

och deras läsning som ska vara i fokus och om en elev har frågor och funderingar om en text 

bör lärare tillåta strategin ställa frågor trots att det inte var huvudsyftet från början.  

 

Enligt Enström (2013, s.169) är ordförrådet en avgörande del i utvecklingen av att behärska 

det nya språket. För elever som ska lära sig svenska som ett nytt språk är insamlingen av nya 

ord en utmaning men något som behövs för att kunna ta nästa steg i utvecklingen. Om en elev 

har samlat på sig ett brett ordförråd kommer den med största sannolikhet ha lättare att lära sig 

läsa och förstå skriven text. Utifrån resultatet i Lindholms (2019, s.88) studie har elevernas 

goda ordförståelse resulterat i att de upplever det lästa som lättare och mer förståeligt. Detta 

visar på att ju mer eleverna får öva på lässtrategierna, exempelvis reda ut oklarheter där de får 

reda ut svåra ord, desto lättare kommer de ha att läsa och förstå en text. 

 

9.5 Avslutande diskussion  

Utifrån detta arbete har vi fått kunskap om att elevernas olika språkbakgrunder ska ses som en 

tillgång i klassrummet snarare än ett hinder. Eleverna kan utvecklas och lära av varandras 
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kunskaper och erfarenheter vilket betyder att vi som blivande lärare behöver ha ett tillåtande 

klassrumsklimat där eleverna får ta hjälp av varandra och använda det språk som passar bäst i 

situationen. Trots att det är svenska som ska läras in under svensklektionerna kommer vi låta 

alla elever använda sig av hela sin språkliga repertoar för att bäst kunna ta till sig ny kunskap. 

Vi har även fått kunskap om hur viktigt det är att prioritera elevernas 

modersmålsundervisning. Även om modersmålsundervisningen skulle ske samtidigt som 

annan undervisning kommer vi som blivande lärare prioritera modersmålsundervisningen då 

detta kan bidra till en utvecklad kunskap i resterande ämnen. 

 

Inför vår blivande lärarroll tar vi med oss att läsinlärning sker på samma sätt för alla elever. 

Däremot har alla elever olika lätt att ta till sig ny kunskap och gör detta i olika hastighet, 

speciellt när det kommer till elever med olika språkbakgrund. Som lärare kommer vi att ta 

hänsyn till detta och låta eleverna bearbeta den nya kunskapen i sin takt för att kunskapen ska 

befästas istället för att endast vidröras. Avslutningsvis ser vi arbetet med läsinlärning för 

flerspråkiga elever som utmanande men roligt, då det ger möjlighet till annan kunskap som 

annars inte hade berörts.  

 

9.6 Förslag till vidare forskning  

Då vi anser att läsinlärning för flerspråkiga elever är väldigt aktuellt i skolan trodde vi att det 

skulle finnas mer forskning kring detta. Vi upplevde att det inte fanns tillräckligt med 

forskning om just svenska som andraspråk, utan forskningen gav snarare en generell kunskap 

om andraspråksinlärning. Vi upplevde även att våra sökningar gav resultat på läsinlärning för 

flerspråkiga elever i högre åldrar, vilket betyder att det behövs mer forskning kring 

lågstadieelever. Två förslag till vidare forskning kan vara att antingen göra en empirisk studie 

för att få ett mer fördjupat resultat angående läsinlärning för flerspråkiga elever, dess 

möjligheter och utmaningar eller att istället undersöka flerspråkighet och läs- och 

skrivsvårigheter. Våra sökningar gav många träffar på flerspråkiga elever som utreds för 

dyslexi.  
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