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Abstract 

The result differs between students with Swedish as their first language, and students with 

another mother tongue. The pupils who speak another mother tongue than Swedish, struggles 

harder in school. 

 

It is among other National Agency for Education (2011a) that highlights this aspect in the 

Swedish teaching, and claims that the teacher has an incredibly important role in these 

students' knowledge. 

 

According to research, it may be that pupils with Swedish as a second language requires 

different strategies for knowledge. I have the intention to find out what it looks like in 

multilingual classrooms, considering to both previous research and my own collected 

empirical data and I put the focus on the role of teachers in the classroom. To further restrict 

myself in this area I put emphasis on reading skills of students with Swedish as a second 

language. The result of my investigation shows how there are both similarities and differences 

in teachers' choice of strategies, and thoughts regarding their own role in the classroom. 
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1 Inledning 
Andraspråkselevers läsinlärning och lärarens roll i detta arbete är ett ämne som jag har hört 

talas om och det är en diskussion som pågår både inom lärarutbildningen och ute i skolorna. 

De elever som har annat modersmål än svenska hamnar efter i skolan. Resultatet skiljer sig åt 

mellan elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk. Det är 

bland annat Skolverket (2011b) som lyfter denna aspekt inom svensk undervisning och 

hävdar att läraren har en otroligt viktig roll i arbetet med andraspråkselevers språkutveckling. 

Denna skillnad kan bero på att elever med svenska som andraspråk behöver olika strategier 

för språk- och kunskapsutveckling. Jag har som avsikt att både genom tidigare forskning samt 

insamlad empiri undersöka hur det ser ut i flerspråkiga klassrum.  Min undersökning 

fokuserar på lärarens roll i klassrummet. 

 

För att ytterligare begränsa mig inom området lägger jag vikt vid läsinlärning hos elever med 

svenska som andraspråk. Resultatet i min undersökning visar hur det både finns likheter och 

skillnader i lärares val av strategier, samt vad tankarna hos lärarna är gällande deras egen roll i 

klassrummet.  

  



2 
 

2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år arbetar med läsinlärning till elever 

med svenska som andraspråk i åldern 8 - 10 år. Undersökningen syftar till att se hur lärarens 

arbete kan jämföras med kursplanen i svenska. Jag vill se vilka strategier som finns när det 

gäller läsinlärning och om någon av dessa strategier är mer eller mindre gynnsam för elevers 

läsinlärning. Min undersökning fokuserar på klasslärarens roll, men riktar sig samtidigt mot 

elever med svenska som andraspråk. 

2.1 Frågeställning 

- Vad säger kursplanen inom svenska som andraspråk om elevers läsinlärning i 

årskurs 1-3? 

- Hur väljer läraren strategier för läsinlärning till elever som har svenska som 

andraspråk i årskurs 1-3? 

- Hur motiverar läraren sina strategival för andraspråkselevers läsinlärning? 

2.2 Avgränsningar 
Jag avgränsar undersökningen till fyra informanter, för att sedan kunna gå på djupet i lärarens 

arbete och tankar kring strategier för läsinlärning. 
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3 Metod 
Eftersom undersökningens frågeställningar riktar sig mot lärarens roll i arbetet med elever 

som har svenska som andraspråk utifrån ett lärarperspektiv, väljer jag att arbeta med metoder 

som halvstrukturerad intervju och observation. Detta val gör jag för att kunna få inblick i hur 

lärare undervisar samt för att få en inblick i hur läraren tänker kring sina val. 

 

Då jag undersöker hur läraren gör och tänker i sin vardag, väljer jag ett fenomenografiskt 

perspektiv. I och med att jag undersöker kvalitativa egenskaper hos de fenomen som kan 

finnas i klassrummet använder jag enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) en 

kvalitativ forskningsansats. I mitt fall innebär det att jag observerar och intervjuarfyra lärare, 

för att sedan diskutera mina observationer och de svar som jag får.  

 

3.1 Intervju 
Steinar Kvale (2014) påpekar att bra intervjufrågor bidrar till en kunskapsproduktion för båda 

parter i intervjun. Författaren nämner intervjuns vad, dvs. de frågeställningar som ställs i 

intervjun samt den efterkommande analysen av dessa frågor. Frågorna och analysen menar 

Kvale kan skifta, beroende på vad intervjuaren letar efter. Om intervjun är av mer spontan 

karaktär, kan man förvänta sig mer oväntade svar från den som blir intervjuad (Kvale, 2014). 

Fejes och Thornberg (2009) beskriver hur viktigt det är att börja sin undersökning i rätt ände. 

Författarna anser att starten bör ske i frågan om vilket fenomen som studeras. I mina 

intervjuer har jag som mål att fånga lärarens spontana svar och eventuella sidospår, för att 

komma åt intervjupersonens livsvärld och de erfarenheter som hon tycker är viktiga. Jag 

förbereder ett antal frågor som utgångspunkt för intervjun för att rama in teman i mina 

intervjuer. Intervjufrågorna finns med i uppsatsen som bilaga.  

 

Intervjuns hur menar Kvale (2014) ska kunna stimulera interaktionen på ett positivt sätt 

parterna emellan. Samtalet ska flyta på för att få den intervjuade att dela med sig av 

upplevelser och känslor. Författaren förklarar att frågorna helst ska vara korta och inte 

innehålla ett språk som kan missförstås. Kvale trycker på att intervjufrågorna bör ha koppling 

till undersökningens frågeställningar. I frågeställningarna kan forskaren använda sig av ett 

akademiskt språk, men detta ska enligt Kvale (2014) översättas till ett talspråk då 

intervjufrågorna formuleras.Den förklaring som Kvale ger av en forskningsintervju, att 

personer under en intervju byter åsikter med varandra angående ett tema som båda är 

intresserade av, ser jag stämma överens med syftet med min undersökning. De intervjuade 
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lärarna och jag som blivande lärare har troligen ett gemensamt intresse för frågor kring 

läsinlärningen vilket kan bidra till en givande diskussion kring de frågor som jag ställer. 

Samtidigt hävdar Kvale (2014) att forskaren inte får vara helt styrd av på förhand formulerade 

frågor, utan dessa kan under intervjuns gång förändras.  

 

En viktig metodisk fråga att ta ställning till är antalet informanter, enligt Kvale (2014). I mitt 

fall har jag valt att utgå från fyra intervjuer. Tre intervjuer med lärare som undervisar i ett 

flerspråkigt klassrum, och en intervju med en lärare som undervisar i ett klassrum som i hög 

grad är enspråkigt.  

 

3.2 Transkribering 
Läraren har i förväg blivit informerad om att jag spelar in intervjun och jag har fått lärarens 

medgivande till detta. Intervjun spelas in med ljudupptagning för att få med allt i lärarens svar 

eftersom jag skulle kunnat missa en del av det som sägs om jag enbart använt mig av 

noteringar. Jag har valt att skriva ner intervjuerna i en läsvänlig form eftersom denna 

undersökning mer går ut på att se till innehållet i det som sägs. 

 

3.3 Observation 
Jag väljer att koncentrera mig på lärarens roll i ett klassrum med andraspråkselever. För att 

inte påverka undervisningen väljer jag att inta rollen som passiv åskådare (Cato R. P. 

Bjørndal, 2002) i mina observationer så långt det är möjligt. Jag är dock medveten om att jag 

inte kan vara helt osynlig som observatör då eleverna och läraren ser och känner av min 

närvaro. Observationerna dokumenterades genom anteckningar på ett block, då jag likt Robert 

K. Yin (2013) anser att jag som observatör har fördel av att använda mig av någon sorts 

protokollförande. Jag väljer att observera och anteckna händelser som har kopplingar till 

undersökningens syfte.  

 

3.4 Fenomenografiskt perspektiv 
I undersökningar gjorda av Ference Marton (2009) ligger fokus på de variationer som visar 

sig i olika upplevelser av fenomen. Författaren förklarar hur dessa variationer kan ses utifrån 

ett fenomenografiskt perspektiv. Marton skriver att elever som uppfattar ett problem på 

liknande sätt, även kommer att lösa detta problem på samma sätt. Då proceduren fram till ett 

svar har varit av liknande karaktär, blir upplösningen densamma. Han förklarar även att elever 

som löser uppgiften på olika sätt, måste ha tolkat uppgiften annorlunda. Vi måste, enligt 
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Marton förstå människors sätt att uppleva problem för att kunna förstå hur människor hanterar 

dessa problem. Förklaringen som Marton ger är: 

Accordingly, a capability for acting in a certain way reflects a capability 

experiencing something in a certain way. The latter does not cause the former, but 

they are logically intertwined. You cannot act other than in relation to the world as 

you experience it” (Marton & Booth, 2009 s.111).  

 

Genom fenomenografin kan du som forskare identifiera och bearbeta olika forskningsfrågor 

(Marton & Booth, 2009). Denna egenskap hos fenomenografin riktar sig, enligt Marton främst 

mot att kunna besvara frågor som rör lärande och förståelse i olika pedagogiska miljöer. I sin 

förklaring av begreppet fenomenografi konstaterar Marton att vi människor och världen är 

beroende av varandra. Enligt Marton är det inte så att världen skulle upphöra att existera utan 

människan, men det är en värld som beskrivs och upplevs av människan.  

Fejes och Thornberg (2009) beskriver begreppet fenomenografi på följande sätt: 

Fenomenografin är inriktad på att beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin 

omvärld. Uppmärksamheten riktas mot variationen mellan människor i sätten att 

uppfatta omvärlden, snarare än likheterna (Red. Fejes & Thornberg, 2009, s.122).  

 

Författarna anser likt Marton (2009) att fenomenografin ska hjälpa till att bidra med en 

förståelse som främst riktar sig mot lärandet och en förståelse av världen vi lever i. Både 

Marton (2009) och Fejes och Thornberg (2009) har utgångspunkten att människor är olika och 

att vi alla upplever världen och fenomen på olika sätt.  

 

3.5 Etiska aspekter 
Jag har valt att informera lärarna om mitt syfte i uppsatsen då de ska få en chans att känna sig 

förberedda på området som intervjun täcker. Detta har jag gjort med bakgrund i det som 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) hävdar, nämligen att det ska övervägas om syftet 

berättas eller inte då detta kan påverka informanternas svar. Undersökningen är anonym och 

frivillig, vilket kan stärka informanternas känsla av integritet som är viktigt enligt Kvale och 

Brinkmann (2009). Att informera om anonymitet, samtycke och sekretess är även enligt 

Monica Dalen (2007) ett ansvar som forskaren har utifrån etiska aspekter. Jag har enligt 

Dalens rekommendationer varit så noggrann och tydlig som möjligt till informanterna då det 

gäller uppsatsens metod och etik.  
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4 Tidigare forskning 
I kapitlet presenteras forskning inom svenska som andraspråk och läsinlärning. 

 

4.1 Svenska som andraspråk 
Andraspråk är ett begrepp som enligt Niclas Abrahamsson (2009) definierar det språk som 

tillägnas efter att ett förstaspråk har upprättats och etablerats hos språkanvändaren. Ett 

förstaspråk behöver dock inte behärskas bättre än det senare tillkomna andraspråket. 

Författaren hävdar att barn som lär sig ett andraspråk kan bemästra andraspråket bättre än sitt 

förstaspråk. Abrahamsson anser att termerna första- och andraspråk enbart talar om vilken 

ordning språket har lärts in och inte hur pass duktig man är inom språket.  

 

Språk är enligt Lgr11 (Skolverket, 2011a) en viktig del av människans identitet och ett 

redskap att använda sig av i kommunikation med andra människor. Genom undervisning i 

grundskolan ska eleverna ges möjlighet att lära sig i språket och om språket. I kursplanen för 

svenska som andraspråk kan vi även se att det ligger en del fokus på att få elever trygga i sin 

språkliga förmåga, vilket i en vidare mening ska få eleverna att kunna kommunicera i både tal 

och skrift samt för olika syften (Skolverket, 2011a). 

 

Vad är det som skiljer sig åt mellan ämnet svenska och svenska som andraspråk? Om vi ser 

till Lgr11 (Skolverket, 2011a) och jämför båda ämnenas centrala innehåll så är det inga stora 

skillnader, i alla fall inte vid en första anblick. Nationellt centrum för svenska som andraspråk 

sammanställer innehållet i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk och gör en 

jämförelse. I kursplanen för svenska så finner vi inte förmågan att ” välja och använda 

språkliga strategier” (Skolverket, 2011a, s. 240), vilken är en förmåga som tydligt finns med i 

kursplanen för svenska som andraspråk. 

 

Maria Gustavsson studie (2014) visar att det finns en viktig skillnad mellan svenska och 

svenska som andraspråk i kursplanen. Gustavsson (2014) menar att skillnaden är vikten av att 

arbeta språkutvecklande och att lärare måste kunna använda sig av arbetssätt som är 

språkutvecklande för andraspråkselever. Trots att Lgr11 visar på små skillnader kan vi enligt 

Gustavssons undersökning (2014) tolka in en viktig skillnad, ”att arbeta språkutvecklande är 

också just det som är särskilt gynnsamt för elever med svenska som andraspråk” (Gustavsson, 

2014, s.33).  
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Skolverket (2007) förklarar i sin kunskapsöversikt hur bestämmelserna ser ut för undervisning 

i svenska som andraspråk. 

I grundskolan ges undervisning i svenska som andraspråk till elever som av rektor 

bedöms vara i behov av det. Det gäller elever som har ett annat språk än svenska 

som modersmål, elever som har svenska som modersmål, och invandrarelever som 

har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna 

(Skolverket, 2007 s.52). 

 

I Skollagen (Riksdagen, 2014:458) står det att skolan ska värna om alla barns och elevers 

lärande samt deras personliga utveckling. Eleverna ska få möjligheter till personlig utveckling 

och de ska av lärare få guidning och stimulans till fortsatt utveckling. Detta ska ges utifrån 

alla elevers egna förutsättningar och behov och alla elever ska kunna nå samtliga mål inom 

skolans ämnen. 

 

Likt det argument som Stier och Sandström Kjellin (2009) framhåller angående svårigheten 

med att lära sig att läsa och skriva, menar även Ladberg (2000) att det är lättare att kunna 

samtala med sina vänner än att lära sig att använda språket som redskap i skolan. Ladberg 

poängterar att en andraspråksinlärare behöver tid inom alla moment av språkinlärning. Hon 

framhåller även hur viktigt det är att lärare har i åtanke att andraspråkselever ofta saknar djup 

i sitt ordförråd. Författaren ger exempel på hur det både kan vara vardagliga och okända ord 

som blir jobbigt för andraspråkseleven. Vardagliga ord kan dyka upp inom olika skolämnen 

med olika betydelse, vilket gör att andraspråkseleven kan känna frustration över att inte alls 

förstå vad som står i en text. Ladberg framhåller betydelsen av att förstå att eleven kan ha 

kommit så långt att den förstår det vardagliga samtalet, men läraren ska fortfarande ha i 

åtanke att undervisningen inte behöver stressas fram. Författaren menar att lärare ofta tror att 

andraspråkseleven inte svarar för att denne behöver mer ordkunskaper, men det kan även vara 

så att eleven behöver betänketid för att exempelvis kunna formulera ett svar (Ladberg, 2000). 

Det är ansträngande att vara andraspråksinlärare i ett klassrum. Det är lättare att man blir störd 

av olika ljud och moment och det kan behövas en lugnare miljö kring eleven för att denne ska 

kunna koncentrera sig på bästa sätt. Ladberg (2000) anser dock att det är viktigt att försöka få 

en lektion med så få avbrott som möjligt, eftersom eleven inte ska behöva kastas mellan olika 

tankegångar.  

 

Ladberg (2000) berättar vidare om vikten av att känna igen sig i lästa texter. En elev som inte 

känner igen sig eller kan relatera till en text kan inte associera med texten och känner heller 
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således heller inget intresse för den. ”Om undervisningen inte handlar om mig eller min 

grupp, hur ska jag då ta till mig den? Vad betyder den för mig?”(Ladberg, 2000, s. 177). 

 

Forskning av Inger Lindberg (2006) visar hur flerspråkiga elever lyckas mindre bra än 

enspråkiga kamrater. Lindberg förklarar dock hur denna grupp flerspråkiga elever inte kan ses 

som en enhetlig grupp, det handlar om individen. Författaren hävdar att det krävs stora 

insatser för att lärare i dagens skolor ska få omfattande kunskaper om ett språkutvecklande 

arbetssätt. Hon förespråkar kunskaper inom flerspråkighet och andraspråksinlärning på flera 

plan, det ska inte bara handla om någon timmes undervisning i modersmål eller svenska som 

andraspråk. Lindberg är övertygad om att ett lärande för andraspråkselever ska ske i skolans 

alla ämnen och omfatta all undervisning i skolan (Lindberg, 2006). 

 

Lindberg (2006) hävdar att språkinlärningen hos andraspråkselever inte bara innefattar 

ordkunskaper och begreppsförståelse. Det handlar även om sociala och kulturella aspekter av 

ett språk och dessa kan eleverna med fördel erfara i olika miljöer. Det vardagliga språket kan 

eleven lära sig genom att umgås med vänner, bekanta eller liknande. Men Lindberg menar att 

det språk som används inom skolans värld är mer komplext, och kräver satsningar inom 

språkutveckling hos eleverna med hjälp av guidning inom svenska som andraspråk såväl som 

övriga ämnen (Lindberg, 2006). Kuyumcu (2004) ger exempel på hur ämnesintegrerad 

undervisning har visat sig ha en positiv effekt på flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling. 

Arbeten som kräver att eleven samspelar i exempelvis grupparbeten och får öva sin förmåga 

att både tala och skriva genom redovisningar, har visat sig särskilt gynnsamma för elevers 

kunskapsutveckling (Kuyumcu, 2004). 

 

4.2 Lära sig att läsa 
I Lgr11 (Skolverket, 2011a) kan vi läsa om syftet med svenska som andraspråk, med fokus på 

läsinlärning: ” Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i 

olika sammanhang och för skilda syften” (Skolverket, 2001 s.239). Elever ska även få 

möjlighet att få upp intresset för att läsa och skriva och undervisningen ska utveckla elevens 

förmåga att skriva egna texter. Två av de förmågor som eleverna ska utveckla i årskurs 1-3 är 

att: ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift” (Skolverket, 2011a, s.240), samt att ”läsa 

och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2011a, s.240).  
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För att inlärning av andraspråk ska kunna ske i skolans alla ämnen behöver undervisningen 

förändras och ett exempel som Kuyumcu (2004) förespråkar är att använda sig av genrer i 

språkundervisningen. Kuyumcu riktar sig främst till andraspråkselevers läs- och 

skrivinlärning och förklarar hur viktigt begreppet genre kan vara inom 

andraspråksundervisning, då lärare har möjlighet att förklara och visa andraspråkselever hur 

texter i läromedel eller i muntligt tal är organiserade. Likt det som kunskapsöversikten 

(Skolverket, 2011b) visar, talar även Kuyumcu (2004) om det språkutvecklande arbetssättet 

som är så viktigt att ha med i skolans alla ämnen. Hon lägger vikt vid frågor som tagit stor 

plats i diskussionen om genrebegreppet inom språkundervisning och de handlar om 

”relationen mellan språk och de sociala sammanhang där det används” (Kuyumcu, 2004, s. 

574). Författaren förklarar hur individers användning av språk i olika situationer är viktig i 

frågan om språkundervisning. Kuyumcu beskriver även hur olika studier genomförts med 

andraspråkselever i fokus utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Det blev då synligt att 

andraspråkselever hade en begränsad färdighet inom ordkunskaper och begreppsförståelse 

(Kuyumcu, 2004).  

 

Jonas Stier och Margareta Sandström Kjellin (2009) hävdar att andraspråkselever löper större 

risk att misslyckas i skolan, bl.a. genom att de måste fokusera på förståelsen av enskilda ord i 

en läst text eftersom andraspråkselevers ordförråd inte är lika stort som enspråkiga barns. När 

eleven fokuserar på de enskilda orden, är det lätt att hamna efter i förståelsen av textens 

helhet. Den tvåspråkiga eleven behärskar både sitt modersmål samt ännu ett språk, medan 

andraspråksinläraren fortfarande utvecklar sitt andraspråk till att bli en del av det tvåspråkiga 

jaget. I många fall hävdar författarna att andraspråkselever bör lära sig svenska som just en 

andraspråksinlärare, men delta i undervisningen på samma sätt som om svenska redan vore 

deras modersmål. Lärare gör ofta detta men grundat på elevens muntliga förmåga och 

författarna menar att förmågan att ta sig an den skriftspråkliga kompetensen är betydligt 

svårare och tar längre tid (Stier& Sandström Kjellin 2009). 

 

Lindberg (2006) anser att språkinlärning är mycket mer än själva språket, hon liksom Gunilla 

Ladberg (2000) menar att språkinlärning samtidigt kan handla om kulturell inlärning. Ladberg 

anser att man lär sig språket genom att samtidigt lära sig om dess kultur. Författaren menar att 

en språkinlärare bör vara en del av ett kulturellt sammanhang och hon förklarar hur svenska 

barn har ett visst sätt att t.ex. hälsa på medan barn i andra kulturer hälsar på ett annat sätt. Den 

rent språkliga basen i språket kan barnet lära sig nästan oavsett vilken miljö barnet vistas i. 
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Det är utbyggnaden som blir lidande om den språkliga miljön inte är stimulerande på rätt sätt 

(Ladberg, 2000). 

 

För att lära sig att läsa behöver man enligt Ladberg (2000) kunna förstå förhållandet mellan 

skrivtecken och dess ljud. ”Läskunnighet är den första förutsättningen för framgång i studier. 

Att lära sig läsa är alltså ett avgörande steg för varje elev i skolan” (Ladberg, 2000, s.160). 

Eleven behöver öva och när automatiken sitter hos eleven kan denne börja ägna sig åt att 

förstå innehållet av den lästa texten. Det finns även olika syften med läsning och Ladberg 

säger att om syftet med läsningen är att förstå det man läser ska eleven ges möjligheten till att 

läsa texten tyst för sig själv. När uppmärksamheten läggs på att eleven ska läsa högt är det 

många gånger så att eleven fokuserar mer på ljuden som kommer ur munnen än på själva 

innehållet (Ladberg, 2000). 

 

PIRLS 2011 (Progress in International Reading Literacy Study) är en studie som undersöker 

elevers läsförmåga i årskurs 4. I Sverige har denna undersökning gjorts av Skolverket och 

språkforskaren Caroline Liberg. Resultatet från denna undersökning är omfattande men jag 

väljer att endast ta med delar från denna för att visa på elevers kunskaper inom läsinlärning i 

svenska skolor. PIRLS (Skolverket, 2012) visar att nästan alla elever når en grundläggande 

nivå inom läsfärdighetsträning i Sverige och många klarar även en mer avancerad och hög 

nivå inom detta. Den del elever som kommer till en avancerad nivå har dock minskat sedan 

undersökningen gjordes 2001, samtidigt har då eleverna med grundläggande kunskaper ökat. 

Detta gör att spridningen mellan elevernas kunskaper har minskat. Studien tar även upp 

elevernas bakgrund och miljö som bidragande faktor till resultaten. Det visar sig att svenska 

elever har ett rätt så gott stöd från hemmet eftersom där finns resurser att tillgå som i sig ger 

ett bättre skolresultat. Resultaten skiljer sig då elever som har stöd från hemmet presterar 

högre och de elever som inte får detta stöd från hemmet blir lågpresterande. Studien visar 

även hur elever som har minst en förälder född i ett annat land har högre resultat än de 

eleverna med båda föräldrar födda utomlands eller som själva är födda utomlands. Detta är 

inget som hänförs till den generella nergången av resultatet i PIRLS, men det visar ändå på en 

spridning på grund av socioekonomisk status. Sammanfattningsvis hävdar studien att ”När 

hänsyn tas till elevernas socioekonomiska bakgrund minskar skillnaderna mellan elever med 

olika migrationsbakgrund, men de försvinner inte” (Skolverket, 2012, s.45). 
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4.3 Betydelse av lärarens arbete 
Stier och Sandström Kjellin (2009) nämner den interkulturella kompetensen hos lärare och 

menar att denna kan visa sig genom att läraren kan forma en elevgrupp och ge denna grupp en 

sorts gemensam identitet. Genom att läraren är öppen, nyfiken och har förståelse för alla 

kulturer kan hon övervinna de utmaningar som ett flerspråkigt klassrum har att ge. Det medför 

då även att de möjligheter som finns i klassrummet med avseende på det mångkulturella, kan 

tas tillvara. Läraren i ett flerspråkigt klassrum har en fördel om hon kan undvika missförstånd 

och motsättningar gentemot både elever, föräldrar och kollegor (Stier& Sandström Kjellin 

2009).  

 

Lärare kan främja andraspråkselevers språkutveckling genom att läsa högt för dem (Lindberg, 

2006). Lindberg förklarar att andraspråkselever har ett mer begränsat ordförråd än vad 

enspråkiga elever har och detta kan bero på att dessa elever inte har kommit i kontakt med 

svensk litteratur på samma sätt som de enspråkiga eleverna. Författaren beskriver hur 

omfattande forskning visar på hur användandet av skönlitteratur kan främja utvecklingen av 

ett rikt och nyanserat ordförråd, vilket i sin tur bidrar till elevens utbyggnad. Läraren har då en 

betydande roll i arbetet med att introducera olika sorters litteratur (Lindberg, 2006).  

 

De lärare som arbetar i mångkulturella skolor behöver, enligt Hans Lorentz och Bosse 

Bergstedt (2006, s. 28) vara medvetna om att det inte bara handlar om att lära ut kunskaper till 

eleverna. Författarna säger att läraren själv ska vara en del av informations- och 

lärandeprocessen i och med att elever behöver vägledning och handledning för att på egen 

hand kunna inhämta kunskap. Lorentz och Bergstedt anser att en lärare som lyckas med detta 

har förståelse för elevers kunskapsinhämtande, men även för deras sätt att skapa sig en 

identitet och förstå meningen med livet. ”Av lärare i dagens mångkulturella skola krävs 

numera såväl social som interkulturell kompetens” (Lorentz & Bergstedt, 2006, s.28). Här 

nämns vikten av att skapa en medvetenhet om ett interkulturellt synsätt för att elever ska 

kunna lära inom olika ämnen och kunna koppla till sina egna erfarenheter och upplevelser.  

 

Skolverket (2011b) visar att en avgörande aspekt när det gäller flerspråkiga elevers både läs- 

och skrivinlärning, är lärarens roll i inlärningsprocessen. Kunskapsöversikten visar hur en 

lärares val av undervisningsmetod har stor betydelse för kunskapsutvecklingen hos 

flerspråkiga elever. Bakgrunden i kunskapsöversikten (Skolverket, 2011b) pekar på att det 

genom kvalitetsgranskning visade sig att undervisningen i skolan inte var gynnsam för elevers 
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lärande. Resultatet som dessa forskare kom fram till var att det främst var flerspråkiga elever 

som försummades av den undervisning som bedrevs i skolan vid dessa tillfällen. 

Kunskapsöversikten utgår från resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

grundskolans undervisning (2010), som har kommit fram till att förutsättningarna för 

språkutveckling hos flerspråkiga elever har stora brister. Skolinspektionen (2010) förklarar i 

och för sig att de har sett goda exempel på undervisning i granskningen, men att bristerna i 

undervisningen av flerspråkiga elever tar överhand. De syftar då främst på arbetet som 

skolorna gör i språk-och kunskapsutvecklingen. En aspekt av att undervisningen i skolorna 

skulle kunna förbättras vad gäller flerspråkiga elevers förutsättningar att lyckas i sin 

språkutveckling, är att dessa förändringar eller förbättringar av arbetssätt skulle gynna 

samtliga elever (Skolinspektionen, 2010).  

 

Fokus i kunskapsöversikten (Skolverket, 2011b) är lärandeprocessen utifrån ett flerspråkigt 

perspektiv. Vad kunskapsöversikten då menar är att denna grupp elever inte är enhetlig, men 

att de delar flerspråkigheten som en gemensam faktor. Denna grupp elever ska få möjlighet att 

utveckla sina kunskaper inom skolans ämnen, i ett språk som de kanske inte behärskar fullt ut 

och behöver därför undervisning på en nivå som är språkutvecklande. Kunskapsöversikten har 

skapats i syfte att möta det ökade behovet av denna språkutvecklande undervisning. Det visar 

sig även att fokus inte längre bör ligga på enbart svenska och svenska som andraspråk, utan 

att denna språkutveckling ska omfatta skolans alla ämnen vilket visat sig även i annan 

forskning.  

 

Skolverkets (2011b) undersökning visar att lärare i Sverige är intresserade av att ge 

flerspråkiga elever en bra utbildning men ofta saknar kunskaperna i hur detta ska genomföras. 

I kunskapsöversikten som handlar om läsundervisning i Sverige (Skolverket, 2007) visar 

forskningen att den sortens undervisning som dominerar i svenska klassrum när det gäller läs- 

och skrivinlärning är formell färdighetsträning. Kunskapsöversikten fokuserar på läs- och 

skrivundervisning och omfattar även miljön kring dessa samt interaktionen som sker kring 

texterna som behandlas. Den formella färdighetsträningen sker enligt översikten trots att 

kursplanen för svenska och svenska som andraspråk lägger vikt vid att undervisningen bör ske 

i ett sammanhang som för eleven är meningsfullt. Forskningen betonar att språkutvecklingen 

hos elever alltid ska vara knutet till ett visst innehåll. Det förekommer såklart även 

undervisning som bedrivs med dessa aspekter, och denna undervisning gör att eleverna får en 

större chans att lyckas samt förbättra sina resultat gällande läsning. Översikten visar även att 
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anpassningar av undervisningen är vanligt förekommande, och bedrivs antingen i 

nivåanpassad grupp eller individuellt. Den individuella undervisningen sker med likadana 

uppgifter men i olika takt (Skolverket, 2007). 
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5 Resultat 

5.1 Presentation av skolor och informanter 
I följande avsnitt av uppsatsen redovisas resultatet från den insamlade empirin som har gjorts 

med hjälp av observationer samt intervjuer. Resultatet bygger på intervjuer och observationer 

med fyra lärare. Observationerna har jag valt att göra innan intervjuerna och genom detta 

kunnat fånga upp ämnen av intresse i intervjun. Jag har kunnat se hur läraren planerat och valt 

strategier för just dessa lektioner.  

 

Skolor som jag har varit i namnges som Skola A, Skola B och Skola C. I skola A arbetar 

Anna, i skola B arbetar Britta och i skola C arbetar Carin och Camilla. Anna, Britta och 

Camilla arbetar i en årskurs tvåa, och Carin i en introduktionsklass för elever i grundskolans 

tidigare år. 

 

Namnen på skolorna samt på lärarna är fiktiva och de har ingen koppling till befintliga platser 

eller lärarnas riktiga namn. 

 

I Skola A finns det elever som har svenska som andraspråk men som enligt Anna inte 

märkbart sticker ut eller ligger efter i svenska språket på grund av detta. I Skola C däremot 

märks skillnaderna tydligare eftersom det till denna skola kommer många nyanlända elever 

från olika länder. Det finns en introduktionsklass där nyanlända elever börjar, för att efter 

ungefär 1-2 år slussas ut i ordinarie klassrum. I Skola B är majoriteten svensktalande elever 

med svenskfödda föräldrar.  

 

5.1.1 Skola A 

I Skola A arbetar Anna. Skola A är en f-9 skola belägen i en medelstor kommun i Sverige. I 

Skola A finns det sju elever som har ett annat modersmål. Jag får information om att skolan 

ser att mångfalden berikar både undervisningen samt den sociala samvaron och det talas flera 

språk bland eleverna på skolan. 

 

Anna arbetar i en årskurs tvåa och berättar hur hon anser att läsundervisningen har förändrats 

under de år som hon arbetat som lärare. Hon tycker bl.a. att förståelsen för ord har förändrats 

både bland elever med svenska som andraspråk samt svenskfödda elever med svenska som 

enda språk. Nuförtiden läser Anna igenom en text på egen hand innan hon läser för klassen, 

för att hitta ord och diskutera dessa med klassen i förväg. Anna tycker att genom denna 



15 
 

strategi förändras förförståelsen hos eleverna, man pratar om orden innan man läser texten. 

Hon märker skillnad i förståelsen när hon ställer frågor till eleverna. Om de har gått igenom 

orden innan de läser tillsammans så förstår eleverna frågorna till texten på ett bättre sätt. 

 

5.1.2 Skola B 

I skola B arbetar Britta i en årskurs två. Det finns elever som talar ett annat språk än svenska, 

men modersmålsundervisning på denna skola hör till ovanligheterna. Jag träffar Britta och 

följer med henne till klassrummet där jag sätter mig vid sidan av för att observera en 

svensklektion. När lektionen är slut går vi iväg till ett mindre rum där jag kan ställa mina 

intervjufrågor. Britta har arbetat med barn i olika åldrar och berättar sedan om klassen som 

hon nu undervisar i: 

 

Det är egentligen en ganska blandad grupp. Det är nog, en av dom klasser jag haft 

med största spannet mellan svagaste och starkaste eleverna. Så på det sättet är det ju 

en spännande utmaning, att det är stor skillnad på dom. Och eh… vi har, dom flesta 

kommer ju från helsvenska hem eller vad man ska säga, men vi har ju ett par stycken 

som har föräldrar som kommer från andra länder. Och, ja det märker man ju på 

speciellt två av dom, att dom har lite mer luckor i språket och ordförrådet och sådär 

(Britta). 

 

Hon fortsätter att berätta om planeringen kring lektionerna och att hon på ett sätt planerar 

dessa med tanke på elever med svenska som andraspråk, även om det inte finns elever i 

hennes klass med det behovet. Hon menar att alla elever har olika förståelse för ord och språk, 

att det kan vara stora skillnader i förståelsen för språket och vilken språklig grund eleverna 

har. Britta är övertygad om att elevernas kunskaper i svenska språket har att göra med hur 

mycket de har blivit lästa för som små och hur mycket eleverna själva läser. 

 

5.1.3 Skola C 

I den tredje skolan arbetar Carin och Camilla. Skolan är mångkulturell och har ett trettiotal 

olika språk som talas bland eleverna. På denna skola sker två observationer och två intervjuer.  

 

Den första intervjun är med Carin, klasslärare för en introduktionsklass på skolan. Hon börjar 

med att berätta om sin roll och sin klass: 

 

När dom kommer nyanlända till denna kommun så kommer dom alltid till mitt 

klassrum oavsett om dom tillhör en annan skola. Så är det alltid introklass först, och 

då är det åk 2 till 6. Och sen börjar dom hos mig. Så börjar jag med en kartläggning 

och ser hur dom ligger till. Och efter ungefär ett och ett halvt, två år beroende på 
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kunskap innan, och då går dom över till ordinarie klass. Så ja, min roll är att 

introducera dom in i den svenska skolan (Carin). 

 

Carin förklarar hur en kartläggning går till, att det finns system för att göra detta men att de 

som finns är för tidskrävande och att många inte hinner lägga så många timmar som en sådan 

kartläggning kräver.  

Matten är ju mycket mycket lättare, för att ofta är siffrorna desamma. Svenska 

språket däremot är mer komplicerat (Carin). 

 

Carin har utformat en egen, enklare variant av kartläggning inom ämnena matematik och 

svenska. Carin berättar att det var svårt i början när hon fick anställning men att hon nu har 

växt i sin roll och tycker att kartläggningen går ganska fort och bra.  

 

Vid skola C får jag även tillfälle att intervjua Camilla. Hon är klasslärare för en årskurs 2 och 

har arbetat på skolan i några år. Camilla berättar om klass 2: 

 

Jag har många SVA elever och jag har många barn i behov av stöd, vilket gör att jag 

har.. sen har jag dom som är väldigt duktiga också så jag har en väldigt spridning i 

den här gruppen (Camilla).  

 

Camilla uttrycker en frustration som visar sig genom att hon berättar om svårigheterna i 

hennes klass just nu. Det är många elever som är omotiverade samtidigt som det är många 

elever som har extraanpassningar och eget material p.g.a. olika svårigheter. Camilla uttrycker 

även en önskan om att kunna ta hjälp av föräldrar: 

Man pratar med föräldrar och de, nej det blir ingen direkt skillnad tycker jag inte. 

Och man tar hjälp av att man behöver träna extra hemma, och det kanske ges lite 

grann och sen faller det bort. Och så påminner man och då har vi varit dåliga får 

man höra. Men.. så är det (Camilla). 

 

Camilla har läst kurser på högskolan angående läs- och skrivinlärning och hon har även 

arbetat med detta i de klasser som hon undervisat i de senaste åren. När Camilla började att 

arbeta som lärare skulle eleverna skriva sig till läsning, vilket var något som Camilla fick sätta 

sig in i på egen hand eftersom detta inte lärdes ut på högskola. Camilla uttrycker att IT har en 

för stor del i undervisningen på skolan och att det är så mycket som inte fungerar i och med 

detta. Eleverna kommer inte igång p.g.a. långsamma datorer och den klassen som hon nu 
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undervisar kom in sent i användandet av IT, vilket har försvårat det för henne som lärare. 

Camilla anser dock att eleverna producerar fler texter då de skriver på dator.  

 

5.2 Observationer 

5.2.1 Anna 

Observationen sker under en svensklektion och klassen har skrivprojekt. Lektionen börjar 

med en gemensam samling. Stämningen i klassrummet är lugn och startar med att läraren 

börjar läsa ur en bok. Texten handlar om vänskap, men hon säger bara att eleverna ska 

fundera över textens innehåll medan de lyssnar. Sedan läser Anna och eleverna lyssnar. Anna 

utstrålar ett sorts lugn och talar hela tiden med en låg ton.  

 

Anna tar upp det som stod i texten och kopplar det till elevernas egna erfarenheter, om hur 

man ska vara som vän. Efter detta tar Anna fram elevernas olika dokument på Ipads och på 

sin lärardator. Eleverna får komma fram två och två, i sina skrivgrupper, för att läsa sin 

berättelse högt. Innan eleverna läser högt för klasskompisarna, ber Anna att alla ska tänka på 

vad som är bra med kompisarnas början. De ska även fundera ut något i berättelsen som de 

tycker kan utvecklas. En elev läser högt för de andra och sedan tar skrivkompisen över och 

läser resten av berättelsen. Sedan frågar Anna, en elev i taget, vad eleven tycker var bra med 

kompisarnas början. Anna upprepar och använder sig av re-voicing. Sedan låter Anna en 

annan kompis komma med förslag till berättelsen, men påpekar att det endast är ett förslag 

som de kan använda i berättelsen. 

 

Eleverna får sedan varsin iPad och sätter igång med skrivandet. Eleverna har bestämda platser 

och sitter en bit ifrån varandra och jag får känslan av att detta är bestämt för att det inte ska bli 

onödigt prat i klassrummet. Alla elever sitter tillsammans med sin skrivkompis och jobbar. De 

samarbetar, viskar och försöker komma på en fortsättning på berättelsen.  

 

Anna går runt och deltar i klassrumsaktiviteten genom att stanna vid elevparen och ge tips, 

samt guida dem i deras skrivande. Anna ger ledtrådar till eleverna angående stavning och hon 

uttalar vid ett tillfälle den första bokstavens ljud och låter sedan eleven själv komma på vilken 

bokstav som kommer sen. Hon ger beröm regelbundet, och tar även reda på varför elever 

ställer vissa frågor för att komma med passande svar. Jag upplever att Anna lyssnar in 

eleverna och tar sig tid. Jag ser tydligt kopplingen mellan läsande och skrivande i denna 

övning. Vid flera tillfällen då Anna går runt bland grupperna, läser hon själv texten som 
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eleverna har skrivit. Hon läser och eleverna lyssnar och ibland stannar Anna upp för att 

försöka få eleverna att upptäcka stavfel eller liknande i texten.  

 

5.2.2 Britta 

Lektionen börjar med att Britta står framför klassen och eleverna sitter på sina platser. Britta 

berättar att de ska ha ett test idag och hon förklarar att de har haft ett liknande test förut och 

att detta är ännu en del i de testen som de redan haft. Britta använder sig av Smartboard och 

börjar med att skriva sitt namn. Hon påpekar att hon skriver sitt namn, men att eleverna ska 

skriva sina egna namn. Efter det skriver hon nummer 1 på Smartboarden och säger att 

eleverna ska göra detsamma. Britta kontrollerar att eleverna hänger med och berättar att hon 

nu ska läsa en hel mening. Hon upprepar sedan ett av orden från meningen vilket är det ord 

som eleverna sedan ska skriva. Britta säger meningar och upprepar ord, precis som hon sagt 

innan. Efter varje ord skriver hon nästa nummer på Smartboarden som eleverna också ska 

göra på sina papper. Britta ger kontinuerligt information till eleverna och visar på 

Smartboarden hur och vad de ska skriva. Men hon skriver inte ordet, det ska eleverna göra 

genom att lyssna på det hon säger.  

 

Alla eleverna sitter på sina platser, de lyssnar och skriver. Det är en lugn stämning i 

klassrummet och det är inte många som gör ljud ifrån sig. Britta förklarar orden som de ska 

skriva genom att sätta dem i ett sammanhang som eleverna kan relatera till. Hon gör meningar 

som handlar om henne, kollegor eller eleverna. Britta kan exempelvis säga att man inte ska ha 

shorts på sig när det är minusgrader ute, eller att hon tycker om att vara i skogen. 

 

Eleverna sitter och skriver sina ord, väntar och skriver nästa. De ser koncentrerade ut och jag 

ser att de läser på sina papper samtidigt. Efter att alla ord skrivits går Britta runt och samlar in 

papperna som hon sagt att hon ska göra. En fritidspedagog får ordet och lektionen går över i 

annat ämne.  

 

5.2.3 Camilla 

Dagen börjar med att eleverna står uppställda utanför dörren in till klassrummet. Där hälsar de 

på läraren en i taget och tar i hand samtidigt som de säger hej på ett främmande språk. De ska 

sätta sig på sina platser vid bänkarna, men just nu har de fjärilslarver i klassrummet så alla 

elever går fram till dessa. Camilla berättar att de måste få göra det på morgonen, för att de 

sedan ska kunna sitta vid sina platser.  



19 
 

 

Camilla går igenom dagen,hon skriver och sätter upp lappar på tavlan angående dagens 

aktiviteter. Hon berättar sen vad alla lektioner innehåller och vad de ska göra. Det första som 

eleverna ska göra är att läsa i sina böcker, tyst läsning. Det blir lite rörelse i klassrummet då 

en del elever går till bokhyllan för att välja en bok, ibland går en elev dit flera gånger och runt 

i klassrummet en del. Vid vissa tillfällen reagerar Camilla på detta, andra gånger gör det 

ingenting. Camilla hjälper och guidar vissa elever i sitt val av böcker, för att de ska komma 

igång eller om de har svårt att välja. En del elever går runt i början medan en del sätter igång 

att läsa. Det är tillåtet att låta lite, småprata lite samtidigt som Camilla sa att det skulle vara 

tyst när de precis skulle sätta igång.  

 

Efter att alla har hittat böcker och fått ordning på det de ska göra, sitter alla utom två vid sina 

platser och läser. Det är två elever som sitter med varsin dator, en vid sin plats och en under 

ett bord. Dessa två elever tittar på musikvideo på Youtube, de har hörlurar på. Det verkar inte 

vara något som stör resterande elever märkbart och Camilla förklarar att de måste få göra 

detta för att det inte ska bli en konflikt direkt på morgonen.  

 

Camilla höjer rösten vid något tillfälle för att få några elever att bli tysta och läsa. Efter att ha 

hjälpt eleverna att komma igång går läraren runt i klassrummet. Hon stannar vid några elever 

och låter dem läsa högt för henne. Hon står lite längre vid en elev som har svenska som 

andraspråk och lyssnar. Camilla förklarar ord och berättar sen för mig att denna elev har svårt 

med förståelsen i texten.  

 

Camilla går till ett av grupprummen och jag märker direkt att det blir lite livligare i 

klassrummet. Några rör sig lite mer och en del börjar prata. Camilla kommer tillbaka, säger 

till eleverna att avsluta läsandet för att sedan påbörja nästa lektion inom matematik. Då 

avslutar jag min observation.  

 

5.2.4 Carin 

Detta är en introduktionsklass med totalt 13 elever och en lärare. Vid denna lektion befinner 

sig 7 elever i klassrummet. Carin säger att de nu ska ha högläsning och fruktstund. Medan 

eleverna plockar undan och hämtar sina frukter väljer och hämtar Carin den bok som de ska 

läsa ur. Alla sätter sig vid ett bord och eleverna hämtar stolar för att sätta sig kring bordet.  

 



20 
 

Eleverna äter sina frukter och Carin lägger fram boken på mitten av bordet. Hon läser tydligt 

och lugnt. Samtidigt som Carin exempelvis läser ordet sjö så pekar hon på sjön som finns med 

på bilden. Hon frågar inte eleverna vad som händer i boken, men när eleverna själva stannar 

och frågar vad exempelvis en snigel är för något stannar Carin upp och förklarar. 

Diskussionen fortsätter och en annan elev pratar om vad en kompis gjorde med en snigel en 

gång. Någon tycker att de är äckliga och sen kommer de in på skillnaden mellan snigel, mask 

och orm. De pratar om sina erfarenheter om dessa djur från sina hemländer och Carin är med 

och lyssnar, ibland får hon fördela ordet så att alla inte pratar samtidigt. De pratar om detta en 

stund, sen är det någon elev som tycker att högläsningen ska fortsätta och det gör den.  

 

På sista bilden i boken och när texten är slut, frågar hon eleverna var de tror att gubben i 

boken är på väg med sin moped. En del tror att han ska åka fort, medan någon säger att han 

ska åka hem. Carin arbetar en del med re-voicing och bekräftar det som eleverna säger. Efter 

detta moment är lektionen slut och eleverna går ut på rast.  

 

5.3 Intervjuer 
Anna, Britta, Carin och Camilla arbetar alla som lärare till yngre elever. Lärarna har i mindre 

eller större utsträckning erfarenhet av att arbeta med elever som har svenska som andraspråk. 

Anna och Britta har arbetat som lärare i många år och just nu arbetar de i skolor som till stor 

del har elever med svenska som fungerande språk. De har även erfarenhet med sig från 

tidigare arbetsplatser vad gäller undervisning till elever med svenska som andraspråk.  

 

Carin och Camilla är båda relativt nya inom läraryrket, med ett par års erfarenhet. De började 

att arbeta på en mångkulturell skola direkt efter examen och har varit kvar. Både Carin och 

Camilla ansvarar för en grupp elever som har väldigt blandad bakgrund vad gäller kultur och 

språk.   

 

Alla fyra lärares intervjusvar skiljer sig åt, men har även vissa likheter och jag har valt att 

redovisa deras svar utifrån vissa av mig bestämda kategorier.  

 

Den första huvudkategorin är förförståelse, med underkategorier: Andraspråkselevers 

förförståelse, lärarens roll vid förförståelse samt språklig förförståelse.  
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Den andra huvudkategorin är läsinlärning, med underkategorier: Läsinlärning hos 

andraspråkselever, lärarens roll vid läsinlärning, läsinlärning på individnivå samt läsinlärning 

på gruppnivå.  

 

En tredje huvudkategori handlar om strategier kring läsinlärning, med underkategorier: 

Strategier gällande läsinlärning, strategier gällande läsinlärning hos andraspråkselever, samt 

gynnsamma strategier gällande läsinlärning.  

 

5.3.1 Förförståelse 

Det har ju jag och många med mig insett att man måste jobba mycket med 

förförståelsen när det gäller texter och läsning så att säga (Anna). 

 

Förförståelsen hos eleverna är viktig för Anna och hon har börjat arbeta med detta mer och 

mer på senare år. Anna berättar att dagens lektion ingår i ett pågående skrivprojekt och att hon 

från början planerat så att eleverna börjat med att titta på en film som handlade om projektet. 

Anna menar att denna film, tillsammans med ett förslag på hur en berättelse kan se ut i början 

kan ge eleverna inspiration till fortsatt eget arbete.  

Det är ju bra att ha nått som inspirerar, och utifrån det så har de börjat skriva då. Så 

den här dagens lektion… Så tänker jag att det skulle vara en fortsättning på det 

startade arbetet men att vi skulle plocka in och påminna om adjektiv. Vi pratar 

mycket om ett varierat skriftspråk […] Så att det blir varierat och beskrivande och 

sen så vill vi också att några får lyfta fram sina berättelser (Anna). 

 

Anna anser att det är svårt att hitta en balansgång när det gäller tiden eftersom det inte ska ta 

för lång tid att introducera ett arbetsområde. Introduktionen bör enligt Anna påminna om 

tidigare aktiviteter eller introducera något nytt.  

 

Britta som arbetar på Skola B berättar även hon om den lektion som jag observerade. Det var 

en del av en serie lektioner då eleverna ska utföra små tester i svenska. Eleverna har precis 

haft en lektion som handlar om läsförståelse och då har Britta läst texten för eleverna för att 

ge dem en förförståelse för berättelsen.  

Sen så ska dom själva läsa fortsättningen på den och svara på frågor. Och där ser 

man ju också väldigt tydligt om man förstår det man läser eller inte, om det bara 

låter fint när man läser eller om man har koll. Sen så har de haft ett test om 

ordförståelse också, där det går ut på att man ska välja ett alternativ på flera olika om 
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vilka ord och vad dom betyder. Det är ganska spännande att se, vilka som faktiskt 

har bra förståelse (Britta). 

 

Svaren och resultaten på dessa tester anser Britta visar en del av vad eleverna kan och förstår 

samt vad de behöver träna mer på. Britta anser även att eleverna behöver backa tillbaka och se 

tillbaka på exempelvis en föregående lektion för att repetera vad som hände då och detta kan 

ske genom samtal om en bild eller en rubrik. 

Det är ju också ett sätt att fördjupa sig mer i språket och i berättelsen. Så, det och sen 

det här att dom skriver upp ord som dom inte förstår (Britta). 

 

De har även arbetat med synonymer, motsatsord och liknande just för att få nyanserna i 

språket. Att kunna använda sig av synonymer menar Britta gynnar ett färgrikt och nyanserat 

språk. Som lärare måste man enligt Britta hela tiden vara närvarande och kontrollera vad 

eleverna förstår. 

Att förstå vad man läser och där kan man ju ofta bli lurad av att dom, när dom väl 

kommit igång med läsningen så låter det som att dom läser. Med kanske större 

förståelse än vad dom har, för att flytet finns där men att dom egentligen inte har 

kollen på vad dom läser (Britta) 

Anna anser att många av eleverna har ett sämre ordförråd än vad de hade för ett par år sedan, 

men menar ändå att: 

En del elever har förståelse, men jag tycker nog ändå att ganska många elever har 

ganska dåligt ordförråd. Så att, och inte har så mycket synonymer heller för andra 

liknande ord. Så att just det här med att jobba med begrepp och förförståelsen, det 

tror jag är jätteviktigt för alla elever. Och särskilt kanske för dom som har ett annat 

modersmål med. Egentligen är det inte så stor skillnad, utan det är lika viktigt för de 

som har svenska som språk. Och jag tycker att det skett ett uppvaknade i hela landet 

när det gäller förståelsen och begreppen, att jobba mycket med det (Anna). 

 

Även om det finns elever i Annas klass som har ett annat modersmål än svenska har dessa 

elever enligt Anna ett väl utvecklat svenskt språk. Hon planerar sina lektioner utifrån klassen 

som helhet och tar inte direkt hänsyn till elever med svenska som andraspråk: 

Men skulle jag ha en elev som inte hade det svenska språket så bra utvecklat då 

skulle jag absolut ta mera hänsyn till det. Och då kanske jag skulle, är man två, då 

kanske den ena skulle få gå igenom ord eller begrepp med just den eleven. Och inte i 

den stora gruppen, det kan också vara svårt. Att uppfatta allt som sägs, om det riktar 

sig till en hel grupp än om man kan sitta såhär och ha en dialog. Det skulle jag göra 

annorlunda, sen kanske man inte har tid till att göra det heller men så långt som 

möjligt (Anna). 
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Anna kommer här in på tidsperspektivet och att det inte alltid är lätt att hinna med allt vad 

gäller elevers förförståelse, samtidigt anser hon att undervisningen ska anpassas utifrån 

elevernas behov. 

 

Britta som arbetar i Skola B med elever som till övervägande del har svenska som förstaspråk 

berättar om sin syn på erfarenheter kring läsundervisning och hur hon ser på vikten av 

förförståelse: 

Det som är skillnaden mellan om man jobbar med barn som har ett annat språk i 

grunden är att man måste förstärka ordförrådet mycket mer och… kanske förklara 

mer i texterna å… se till eller be dom förklarar så att dom kan sätta ord på det dom 

läser och sådär (Britta). 

 

Britta berättar även att hon till viss del tar hänsyn till elever med svenska som andraspråk i sin 

planering av lektioner: 

Jo men det, asså det gör jag på sätt och vis även med svenska barn i och med att dom 

har så pass olika förståelse för… för språket och orden. Och helst i den här gruppen 

så är det så stor skillnad på vad dom kan och vad dom förstår och vilken språklig 

grund dom har (Britta). 

 

Som Britta tidigare nämnt är högläsning viktig och tar en del plats i hennes klassrum. I Carins 

introduktionsklass ägnar de sig en del åt högläsning men även tyst läsning. Här kommer Carin 

in på andraspråkselevernas förförståelse: 

Sen skriver vi ju bokrecension och då ser jag ju lite hur dom hur dom har uppfattat 

boken. Det är inte så många som har kommit så långt som att skriva bokrecension 

men en del har gjort det (Carin).  

 

Carin har utformat enligt henne en väldigt förenklad bokrecension som vissa av 

hennes elever kan använda sig av efter att de har läst en bok. 

Texter som man kanske tagit förgivet, att det här förstår ja men det här förstår alla 

vad som står och vad de betyder. Det är långt ifrån det. Och jag tror inte riktigt att 

lärarkåren […] förstått att, speciellt de barnen som har ett annat modersmål att vissa 

ord är svåra att förstå men att det är så över lag, att många elever faller på 

förståelsen för att det kanske är nått ord som man inte förstår vad det betyder, ett 

centralt ord (Anna). 
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Anna påpekar att lärarkåren blivit bättre på att lägga vikt vid förförståelsen hos eleverna. Hon 

förklarar hur det tidigare varit så att läraren läser en bok och tar ut svåra ord under läsningens 

gång, men Anna tror mer på att arbeta med dessa ord innan man läser texten. Hon menar att 

det blir ett större arbete och ansvar för läraren, men att det gynnar förförståelsen. 

 

Britta anser att läsningen är jätteviktig och då med fokus på hur mycket man läser: 

Mycket av förståelse ligger i det, det kanske egentligen är en viktigare bit än vilket 

språk föräldrarna pratar eller vart man kommer ifrån. Så vi har ju även svenska barn 

som har ett ganska svagt svenskt språk, fast dom inte har ett annat språk som 

konkurrerar (Britta). 

 

Lärarens roll blir här att läsa mycket med eleverna och Britta anser att högläsning är en viktig 

del i elevernas läsinlärning. 

 

Carin kommer under intervjun in på frågan om den sociala aspekten angående svenska 

språket: 

Jag måste ändå säga att till 90% handlar det om socialt. Ehm… dom flesta kommer 

ju inte till Sverige frivilligt utan eh… dom har en en ganska dyster bakgrund. Å så 

kommer dom hit till Sverige och så kommer dom till svenska skolan. Till en början 

går ofta väldigt bra, men sen när dom hittat sin plats här och börjat känna sig lite 

trygg, det är oftast då det sociala samspelet visar sig. Och det är ju sällan lätt. Så här 

är det nästan, det är väldigt mycket socialt arbete. Försöka få som och visa hur man 

är i en svensk skola (Carin). 

 

Det svenska språket är mer än bara bokstäver och begrepp och Carin anser att hennes roll som 

lärare är att bidra till att eleverna får ta del av det sociala samspel som finns i våra skolor. Hon 

säger att det är jätteviktigt att eleverna får vistas i miljöer som är självklara för svenska elever. 

Dessa miljöer kan vara biblioteket eller lekplatser.  

 

Camilla berättar hur hon tycker att lärarens roll spelar in i elevers förförståelse: 

Dom har en jättestor roll, har man. För att kunna förklara ord och begrepp och så. Så 

att eh.. eller så har man man får ju verkligen anpassa materialet så att det är mycket 

bilder och så. Eh.. får man ha så man har en stor roll för att stödja eleverna. Tycker 

jag (Camilla). 

 

Camilla ser lärarens roll som viktig men uttrycker dock att tidsbrist är en bidragande faktor till 

varför hon inte riktigt kan hjälpa alla elever så mycket som de behöver.  
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Förståelsen kan skilja mellan elever som har svenska som förstaspråk och svenska som 

andraspråk. Ord och uttryck som elever med ett språk är välbekanta med kan vara svårare för 

andraspråkselever att ta till sig och ha förståelse för. Britta berättar i sin intervju hur hon ser 

likheter mellan elever med svenska som andraspråk och svenska som förstaspråk: 

Barn med svenska som andraspråk och sådär, att egentligen är det ju samma sak som 

jag jobbade med då som jag gör med dom här barnen som har svenska som sitt 

första språk. Men som ändå inte har nått stort språk egentligen. Att det handlar ju 

mycket om att liksom berika språket och bygga vidare och hitta dom här nyanserna 

i, och träna på att konversera och prata med varandra om olika samtalsstrategier 

(Britta). 

 

Förförståelsen hos en elev med svenska som andraspråk kan vara begränsad beroende på hur 

utvecklat ordförråd eleven har. Britta hävdar att andraspråkselever kan ha större fördel av att 

samtala och använda språket på olika sätt i undervisningen. 

Sätta ord på känslor. Det kan ju vara många olika saker som berikar språket och som 

gör… För egentligen är inte det svåraste att lära nån att läsa, utan att lära nån att 

förstå det nån läser och få det språket som man jobbar med (Britta). 

 

Anna förklarar att hon anser att oavsett vilken språklig bakgrund eleverna har är förförståelsen 

viktig när det gäller att läsa olika texter och förstå ordens betydelse. Hon anser att arbetet med 

detta har lärare blivit bättre på under senare tid: 

Man har läst en text och pratat om orden under läsandets gång. Men jag tror att man 

måste jobba med orden innan man börjar läsa en text […] Och det kan jag se 

jättestor skillnad i förståelsen, när man har pratat om orden (Anna). 

 

Anna förklarar hur lärare har gått från att arbeta med ord efter att texten är läst, till att arbeta 

med orden innan texten läses och att det i och med detta blir en skillnad för eleverna och deras 

förståelse. 

 

Carin förklarar att förförståelsen skiljer mellan elever som har olika modersmål. Förstaspråket 

kan ha betydelse för förståelsen av det svenska språket och Carin anser att kunskaperna i 

modersmålet har betydelse: 

Men däremot kan dom ha en stor kunskap inom sitt eget språk. Eh… eller så är dom 

totalt analfabeter och har inte gått i skolan. Så det svenska språket är mycket mycket 

svårare att kartlägga (Carin). 
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5.3.2 Läsinlärning 

Britta ger sin syn på en bidragande faktor till elevers läsförståelse och varför förståelsen 

ibland kan vara bristfällig hos individen. 

Jag har ju min övertygelse att det har att göra med hur mycket man har blivit läst för 

när man är liten, och hur mycket man själv läst både som mindre och när man blivit 

större (Britta) 

 

Britta återkommer till högläsningens betydelse för läsinlärningen och hon trycker även på att 

mängden läsning har betydelse för elevernas läsförståelse.  

 

Anna berättar hur läsinlärning har stark koppling till skrivinlärning och hon anser att dessa 

hänger ihop. Hon berättar hur läsinlärningen börjar, då lärare och elev samtalar kring texter 

och att eleverna får ägna sig åt spökskrivning. Detta betyder att de får använda vilka 

bokstäver de vill när de skriver på datorn och det gör enligt Anna att eleverna vågar ta sig an 

texter. De jobbar även med läsgrupper och eleverna blir då indelade i nivåanpassade 

läsgrupper där de får möjligheten att samtala och arbeta med en text. Hon berättar att de nu 

diskuterar ord som de hittar i texten innan de börjar att läsa, vilket de inte varit lika bra på 

tidigare. 

Så så jobbar de mycket nu, först jobbar man med orden, sen läser man texten och 

sen samtalar man. Man använder också mycket bilderna i en bok när man läser, det 

säger många gånger lika mycket, i alla fall i de yngre åren. Så att eh… å sen så när 

man kommer lite längre upp så jobbar vi inte med grupper på samma sätt så, 

läsgrupper. Då är det mer att man jobbar med läsa, man läser själv med kompisar, 

kompis-läser (Anna). 

 

Här säger Anna att läraren får vara mer observant eftersom eleven kan sitta vid en text utan att 

läsa den. Läraren får ta en mer aktiv roll och gå fram till eleven och samtala om det som 

eleven läser. Ett annat sätt att låta eleverna öva på läsningen kan enligt Anna vara att de ” tar 

upp en text på projektorn då så att alla ser och vi läser tillsammans och samtalar kring det då” 

(Anna). 

 

Britta berättar hur hon arbetar med läsinlärning när eleverna går i första klass. De bygger upp 

ord och meningar stegvis så eleverna får möjlighet att bekanta sig med olika bokstäver och 

ord. Efter detta kombinerar eleverna bokstäverna för att få fram nya ord. Britta har alltid varit 



27 
 

noga med att ljuda medan hon läser bokstäver och ord för tydlighetens skull. Britta menar att 

läsinlärningen till stor del går ut på att kunna ljuda.  

Och sen, sen är det ju så att i den här gruppen så var det många som kunde läsa när 

dom kom till skolan. Och andra hade knappt koll på några bokstäver, så det var ju 

verkligen en stor spännvidd. Men, där gäller det att jobba för en del kanske med 

ordbilder och bli säkra på några stycken ord för att med hjälp av dem kunna urskilja 

och kunna läsa andra ord (Britta). 

 

I tvåan, som eleverna går i nu, har de arbetat vidare med att titta på och skriva meningar. De 

tittar på en mening och ser vad den består av, dess ord och uppbyggnad. Britta förklarar hur 

de brukar analysera texterna som de läser och skriver, både tillsammans och enskilt. 

Carin som arbetar i introduktionsklass, berättar att hon är ganska nyexaminerad och har 

arbetat något år på skolan.  

Jag har fått prova mig fram, så. Så det är väl nu som jag börjar veta hur jag ska göra, 

det tar sin stund [skratt] i och med att det inte riktigt funnits, [Nämner namn] slutade 

ju när jag började. Så det har ju inte funnits nån att bolla idéer med eller fråga och 

så, så jag har fått luska själv genom internet och så. Erfarenheten är inte så bred men 

nu börjar jag känna mig ganska lugn i rollen (Carin). 

 

Hon anser sig inte ha någon bred erfarenhet och det har inte funnits någon på 

skolan att bolla idéer med eller fråga när hon känt sig osäker. 

En aspekt inom läsinlärning hos andraspråkselever anser Carin vara vilket alfabet som 

används i respektive elevs modersmål.  

De här som har det arabiska alfabetet då får man ju börja med enstaka ord mot bild, 

så. Det är väldigt individuellt, en del har aldrig gått i skolan tidigare. En del har gått 

i skolan i flera år, så det är stor skillnad (Carin). 

 

Carins syn på läsinlärningen hos enskilda elever har att göra med skriftspråket i elevens 

förstaspråk och hur deras tidigare skolgång sett ut. Hon uttrycker sig såhär: 

Dom kan ju… om dom kommer från ett land där det redan är abc, likadant som 

svenska alfabetet så har dom så mycket bättre försprång än kanske arabisktalande 

elever som inte alls känner igen alfabetet (Carin). 

 

Camilla berättar hur hon ser att tillgången på resurser och tid är begränsad, speciellt med 

tanke på att hon har många elever med svenska som andraspråk. Läsinlärningen kunde sett 
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annorlunda ut om dessa tillgångar fanns till förfogande eftersom de elever med svenska som 

andraspråk kunde ha fått olika sorters anpassning då. 

Eller så får de lite intensivträning på nått annat sätt istället. Samtidigt måste man ju 

kunna, dom som kommit igång måste ju få träna upp sin läshastighet och sånt. Men 

man försöker ju att anpassa materialet så, det gör man absolut (Camilla). 

 

Camilla tar hänsyn till elever med svenska som andraspråk när hon planerar för lektioner med 

läsinlärning. Trots tidsaspekten försöker hon ge eleverna det som behövs: 

För man kan anpassa materialet mycket som dom läser och sånt. Samtidigt kräver 

dom som har SVA stöd för dom behöver mycket förklarat för sig så är det ju 

(Camilla). 

 

Något som är en viktig del i Brittas undervisning är läsning och högläsning. Hon anser att till 

vilken grad föräldrar och lärare läser för sina barn och elever kanske har större betydelse än 

vilket språk föräldrarna talar. 

Hur mycket man läser. Och mycket av förståelse ligger i det, det kanske egentligen 

är en viktigare bit än vilket språk föräldrarna pratar eller vart man kommer ifrån. Så 

vi har ju även svenska barn som har ett ganska svagt svenskt språk, fast dom inte har 

ett annat språk som konkurrerar. För att dom kanske inte fått en språklig stimulans, 

som att de inte sjungit för dom, läst ramsor eller läst böcker eller så. Ja jag tror ju 

verkligen att den grunden är viktig (Britta). 

 

Camilla berättar om sin syn på lärarens roll angående läsinlärning hos elever med svenska 

som andraspråk: 

Dom har en jättestor roll, har man. För att kunna förklara ord och begrepp och så. Så 

att eh.. (Camilla). 

 

Camilla berättar vidare om hennes tankar angående lärarens roll samt den lektion som jag 

observerade: 

Tanken är att man ska lyssna på när de läser. Sen är det dom som man måste stå 

bredvid annars gör dom ingenting. Jag måste överväga, ska jag göra det idag igen 

eller ska jag fokusera på dom andra och då gör den personen ingenting. Så det är 

liksom pest eller kolera ibland, man vet inte vilket ben man ska stå på. Tanken är 

som sagt att dom ska träna att läsa högt, om det är nån svårighet eller nått (Camilla). 
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Lektionen handlade om läsning och Camilla berättar att eleverna läser tyst på morgonen. Hon 

försöker att gå runt och lyssna på eleverna och hon har en sorts vägledande roll som lärare i 

detta klassrum. Camilla uttrycker att det är många elever i hennes klass som behöver hennes 

hjälp.   

 

Lärarens roll är viktig i elevens utveckling av läsande och detta är något som Anna uttrycker i 

intervjun. Hon anser att lärarens roll många gånger handlar om att förutse vad som behöver 

göras innan eleverna tar sig an en text. Anna berättar om sin roll och om hur hon nuförtiden 

gör för att påverka elevernas läsinlärning: 

Då ligger det ju på mig att plocka ut ord som jag tror att som vi behöver prata om, 

vad de betyder och vad de står för. Vilka synonymer och så för orden. Så att eh, 

många gånger så när vi läser en text t.ex. inom so/no eller en bok, högläsningsbok så 

läser jag igenom innan och plockar ut ord som vi pratar om innan vi läser texten 

(Anna).  

 

Camilla fortsätter att berätta hur mycket jobb som krävs i hennes klass, mycket beroende på 

att det är många elever som ligger efter. Hon uttrycker en oro över att inte hinna med och 

tillgodose alla elevers olika behov.  

Och SVA eleverna är ju inte riktigt samma heller för att dom behöver ju så mycket 

begrepp och ord. Dom kanske vet som sagt, hon som läste. Hon läste på en nivå i 

boken men hon förstod inte det hon läste, för att hon inte förstod ordet lekstuga. Hon 

hade inte de referenserna heller, så det är mycket sånt som man kommer på att dom 

inte vet vad det är. Man får förklara mycket och det kräver ju mycket tid (Camilla). 

 

Camillas roll som lärare i den här klassen handlar om att kunna förklara för eleverna vad ord 

betyder, samtidigt som de behöver veta vad lektionen handlar om. Hon ser inte att hon har den 

tiden som behövs för det arbetet och det beror en del på att eleverna inte har språket med sig. 

Även Britta berättar om sin syn på lärarens roll, och hon förespråkar högläsning och även 

mycket läsning för att få igång elevernas lust att läsa. Britta anser att läraren har en viktig roll 

om man ser till elevers läsinlärning: 

För att dom kanske inte fått en språklig stimulans, som att de inte sjungit för dom, 

läst ramsor eller läst böcker eller så. Ja jag tror ju verkligen att den grunden är viktig 

(Britta). 
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Britta menar att grunden till läsning och läslust kan läggas av läraren som då bidrar till elevers 

läsinlärning med hjälp av exempelvis högläsning. Anna förklarar hur viktig hennes roll som 

lärare är och hon nämner detta ur ett andraspråksperspektiv. 

Min roll, anser jag är att ja men hjälpa, att men det är ju framför allt att hjälpa till 

förståelsen på nått sätt. För det är där som jag tror är de största svårigheten finns 

(Anna). 

 

Anna kopplar sin roll som lärare till elevernas förståelse och hur denna relation är viktig för 

att eleverna ska få med sig så mycket som möjligt att bygga vidare på. Anna talar om hennes 

roll som lärare när det gäller läsinlärning och fokus ligger på andraspråkselevers läsinlärning: 

Min roll är ju att dels aktivt planera för kanske mindre gruppundervisning tänker jag, 

där man kan gå mer på djupet […] Och kontrollera, å det kanske man inte hinner 

alltid just då när man har en genomgång eller läser en text. Men man får kolla efteråt 

lite grann tänker jag (Anna). 

 

Under intervjun med Anna kommer hon in på betydelsen av hur individanpassad 

undervisningen är och om det är någon strategi som passar till alla:  

Nej, egentligen så är det väldigt individuellt så man får nästan anpassa dom och hitta 

strategier utifrån det behovet som den eleven har. Så att det, och de här som kommit 

igång med flyt så är det mer att jobba med inlevelse (Anna). 

 

Britta är även hon inne på att individanpassa läsningen, men hon anser inte att det handlar om 

att kunna läsa tyst för sig själv. För att få in förståelsen ännu mer kan eleverna läsa högt för 

någon: 

Språket är ju nyckeln till alla andra ämnen och har du det så kan du lyckas med 

andra ämnen. Och just att ge dom massor med chanser att läsa, olika typer av texter 

och, på olika sätt också. Och egentligen inte ha för bråttom med tyst läsning, utan att 

ge dom chansen att läsa för någon, så att dom verkligen också där får in förståelsen 

mer (Britta). 

 

Carin berättar att undervisningen i hennes klass är väldigt individuell.  För hennes elever är 

det viktigt med rutiner. Rutinerna ser likadana ut för alla elever men däremot har eleverna 

individuellt utformade läromedel. 

En vecka ser alltid likadan ut, väldigt viktigt med sakta rutiner. Och då har dom en 

grön pärm, där det står. Då vet dom exakt, nu hålls vi på vecka 17, så står det. Och 

alla har ett eget schema, ingen som har likadant. […] Och det är väldigt tydligt, eh… 
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och eh… väldigt väldigt bra. Och dom känner sig jättetrygga med den här pärmen, 

den är väldigt viktig för dom, och veta vad dom ska göra (Carin). 

 

För Anna handlar elevernas inlärning en del om hur de har det i gruppen. Sammansättningen 

av gruppen elever i klassrummet och hur stämningen är i denna grupp påverkar hur eleverna 

lär sig. Hon ger oss en bild av hur hennes elever är ett härligt gäng som gärna berättar och 

visar hur de tänkt. Anna anser att de har ett öppet klimat i klassrummet. 

Det är ju också nånting som lägger grunden, vad gäller läsinlärning det finns liksom 

en öppen ett öppet klimat där man faktiskt får läsa fel, eller att man får svara fel […] 

Det är också nått man kan samtala kring, att det inte är nått som är fel. Så att 

klimatet är ju viktigt när man ska börja läsa, så att man inte blir tyst när man läser fel 

eller nån som skrattar för då kan det vara kört länge. Så att eh… det tror jag är 

jätteviktigt för att det ska bli framsteg vad det gäller läsning, att man är trygg. För 

annars så kommer man ingenvart (Anna). 

 

Detta visar att hon ser det öppna klimatet som en faktor som kan påverka elevernas 

läsinlärning, både till det negativa och det positiva. 

 

Medan Anna förklarar vikten av ett öppet klassrumsklimat och Britta om högläsningens 

påverkan, berättar Carin om hur hemförhållanden spelar en stor roll i elevers läsinlärning. 

Hemförhållandena anser Carin påverkar eleverna som grupp på så vis att de inte befinner sig 

på samma nivå. De elever som behöver extrastöd hemifrån får inte det, vilket gör att eleverna 

glider ifrån varandra kunskapsmässigt. Carin anser liksom Camilla att de inte får något 

gensvar eller hjälp från hemmen, vilket de hade behövt. 

Det problematiserar mycket i det här klassrummet, man ska ju läsa varje dag och 

eh… jag har ju provat att skicka hem, för att helst ska dom ju läsa hemma för att 

dom inte hinner läsa här. Men då är det föräldrar som själva inte läser, som inte har 

intresset, språket eller förstår vitsen med att läsa för sina barn. Dom har inte den 

kulturen att dom läser godnattsaga. Och det är svårt. För jag önskar att jag kunde ta 

hjälp av hemmet, eh… mycket mera än jag kan. För jag har gett upp där för det sker 

ingen läsning hemma. […] Det är ju klart, föräldrarna kan inte läsa eller hjälpa dom. 

Många analfabeter hemma, och har aldrig läst för sina barn. Så (Carin).  

 

Läsinlärningen i Camillas klass kräver mycket av henne. Camilla anser att hon har för lite 

stöd och hjälp av skolan för att hon ska kunna tillgodose alla elevers behov i denna grupp. 

Eh, det är så många som kräver så mycket. Jag har en, jättemånga extra anpassningar 

på många elever […] Vilket gör att dom här flerspråkiga barnen kanske inte får det 

dom behöver för att det är så många andra som kräver också mycket. Eh, det är väl 

där jag står just nu, att det är så stort behov hos många på olika sätt. Och det är så 

många som är omotiverade också tycker jag. Dom har liksom inget driv, man 
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försöker hitta på roligare saker och grejer men nä det finns ingen motor hos några 

[…] Så det är frustrerande är det, ja (Camilla). 

5.3.3 Strategier 

Anna, Britta, Carin och Camilla använder sig alla av olika strategier när det gäller elevernas 

läsinlärning. Lärarnas val av strategier är i vissa fall lika och i andra fall skiljer de sig åt. 

 

Anna berättar att hennes klass som nu går i tvåan har kommit igång bra med att läsa med flyt 

och nästan alla elever läser med flyt. De elever som har kommit en bit på väg behöver lite 

extra motivation och fortsatt lästräning. 

Sen dom eleverna som inte riktigt har kommit dit till flytet, så jobbar vi mycket med 

att träna på att liksom att första två ljuden. Att liksom få en snabb start på orden, så 

att man läser eller bara alltså man ka, liksom ke liksom för att få igång starten på 

orden eller jag precis. Så att det kan räcka med att de ser det här så läser de hela 

ordet. Man liksom snabbtränar eller vad ska man säga, ett seende för orden och då 

kan det vara att man rabblar dom här i några minuter för att liksom öka tempot så att 

säga (Anna). 

 

Detta är enligt Anna ett sätt att fortsätta arbeta med att få igång flytet ännu mer. Hon förklarar 

även hur ett samarbete med hemmet kan ordnas så att eleven får läsa en text i skolan för att 

även få hem denna text och träna på den även där. Totalt läser eleven denna text minst tre 

gånger och märker då hur flytet blir allt bättre.  

Så att det gäller ju också att bygga strategier för att bygga självförtroendet också 

tänker jag i läsningen. Å när dom känner att, jamen å, vad lätt det gick vad snabbt 

jag läste den här texten så blir de inspirerade och motiverade att fortsätta. Och sen 

tror jag också att det är viktigt att läsa högt och inte bara tyst. Dels för att få in det 

med inlevelse, för det ska också finnas med men också för att få flytet där. Det är ju 

lättare att läsa med flyt när man läser tyst, för de flesta. Men också få in flytet i 

högläsningen då (Anna). 

 

Anna fortsätter att berätta hur de arbetar med strategier som läslyftet tagit fram, när elever får 

arbeta med att kunna skapa mening i texterna genom att kunna läsa på raderna, mellan raderna 

och bortom raderna. Anna anser att det är viktigt att visa eleverna att de kan arbeta med texter 

på olika sätt, att eleverna får stöttning genom att man pratar om vilka ord som är viktiga i en 

text, hur de kan sammanfatta en text och plocka ut viktiga ord. Anna återkommer till 

samtalets roll i elevens lärprocess: 

Ja vi pratar ju, det här samtalet är jätteviktigt i läsprocessen. Det tror jag egentligen i 

alla ämnen, men att ja dom lär av varandra och dom får liksom dela och tänka och 

tycka högt och så får dom respons på det. Det tror jag är jätteviktigt, jag tror att 

samtalet är en strategi när man jobbar med texter (Anna). 
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Anna fokuserar på samtalet när det gäller strategier för läsinlärning och Britta är mer inne på 

högläsningens betydelse: 

En viktig del är just högläsningen för barnen och att man jobbar mycket med dom 

texterna. Att man inte ser det som nån underhållning, nu får ni det här som belöning 

för att ni jobbat bra eller så. Utan att det faktiskt är nått som är viktigt, och att det 

ges chansen att läsa texter som inte alla barn klarar av att ta sig an själva. Och där 

kan man absolut jobba med språket och orden och innehållet i texten (Britta). 

 

Carin är även hon för högläsning och ägnar sig åt det minst en gång om dagen, vid 

fruktstunden. Hon säger även att de inte alltid hinner läsa klart en bok innan det är dags för 

rast eftersom högläsningen ger tillfällen till samtal om olika ämnen. 

Då fortsätter vi nästa gång. Just för att få det här med att prata om boken. Det hjälper 

också när dom ska skriva sagor, som dom ska börja med helst i årskurs två. Redan 

att berätta om en bok så underlättar det väldigt mycket, att veta hur man ska göra 

(Carin).  

 

Camilla berättar att de ägnar sig en del åt tyst läsning i klassen. Det var även något jag 

observerade under deras lektion.  

Sen jobbar vi med stavning mycket och både i böcker och tillsammans i stenciler 

eller papper och så. Nu igår jobbade vi med ord som stavas med e eller ä, det är svårt 

att veta. Vi har jobbat med vokaler, dubbelteckning och en massa saker. Vi gör både 

grammatik och vi skriver mycket för hand nu då. Vi tränar mycket på stor bokstav 

och punkt, frågetecknet och så. Så man gör lite undan för undan (Camilla). 

 

Camilla fortsätter att berätta om hur de ägnar sig åt skrivning och hon nämner att de i hennes 

kommun ska skriva sig till läsning. Strategierna som hon använder sig av i klassrummet 

skiljer sig åt då det är olika från elev till elev: 

Den ena strategin funkar på den andra och inte på den ena eller så. Men, eftersom 

det är kommunbeslut på att vi ska jobba med skriva sig till läsning så ska ju alla göra 

det från ettan. Eh, sen är det ju lite upp till läraren hur man lägger upp det. Och jag 

gjorde så att jag kombinerade med en bok också, att dom skriver samtidigt och övar 

in lite lästräning ändå. […] Så att eh, det man försöker hitta dom som har lätt för sig 

fixar alla strategier och dom som har svårare dom får man liksom prova sig fram.  

Funkar det här funkar det här inte, eh och ta stöd av andra liksom som har 

specialpedagog och datorprogram, ja (Camilla). 
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Camilla återkommer till användandet av datorer vid ett par tillfällen i intervjun. Hon anser att 

datorn har en viss dragningskraft på eleverna, så att använda den är en strategi för att de ska 

fortsätta att läsa: 

Även de som tycker det är svårt kan tycka det är kul. Eh, så så sätt att de får höra 

vad dom skriver och sådär, ja syntesprogram är det ju man lär sig. Så att det kan ju 

vara bra, men när man sen går över till att bara, å liksom läsa, när det blir lite lite 

svårare brukar dom tappa ändå. Dom hänger inte riktigt på där. Då får man ju backa 

tillbaka och köra lite annat (Camilla). 

 

Anna förklarar att förutom planerandet av lektionen och att finnas där, måste hon hela tiden 

tänka på att försöka fördjupa elevernas kunskaper och ta hänsyn till alla elever när det gäller 

läsinlärning: 

Hela tiden ha med den i bakhuvet så man inte tappar de här eleverna det är ju lätt 

hänt asså, att tempot är ganska högt och man tar för givet många gånger att alla är 

med på banan men det måste man bromsa tänker jag (Anna). 

 

Britta berättar även hon om läsinlärningen och om hennes erfarenheter kring detta: 

Eh… själva den tekniska biten är väl inte nån större skillnad egentligen, inte med 

dom som jag har jobbat med som ändå har så pass bra förståelse för svenskan att det 

är ett språk för dom. Men eh… det är ju mer med själva orden och sådär (Britta). 

 

Som Britta nämner, anser hon att skillnaderna inte är så stora mellan att undervisa i 

läsinlärning till elever med svenska som förstaspråk eller till elever med svenska som 

andraspråk. Carin lyfter även hon denna aspekt: 

Det är ju i stort sett samma problematik som med svensktalande elever, det är ju 

framförallt intresset för att läsa som är svårt. Eh… framförallt bland pojkarna och 

det är ju samma sak med svensktalande elever. Och det är svårt att fånga det (Carin). 

 

Det som Carin dock trycker på är att många av de länder som andraspråkstalarna kommer 

ifrån inte har kommit lika långt som Sverige när det gäller läsning. Hon nämner bl.a. att vissa 

kulturer inte tillåter pojkar att läsa, utan de ska ägna sig åt andra intressen.  

När eleverna i Carins klass ägnar sig åt läsning går Carin runt i klassen och försöker att lyssna 

på eleverna när de läser.  

Jag hinner lyssna några rader tills jag måste gå vidare till nästa så oftast så hinner jag 

inte pratar så mycket om det så är det ju också viktigt att det är tyst. Eh… det är 

väldigt många som är väldigt lätt distraherade, så fort det blir minsta ljud så kan dom 
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inte koncentrera sig. Så eftersom, så lite prat som möjligt. Och så att de läser tyst 

(Carin). 

 

Vissa av eleverna läser inte utan tittar på bilderna, men det menar hon är en start till att börja 

vilja läsa. Det ska vara roligt att läsa anser Carin.Britta förklarar hur läraren ska kunna se 

skillnaden på när en elev läser och tekniskt avkodar en text och när en elev verkligen förstår 

vad texten handlar om.  

För att det är så lätt att man lurar att man hör att vissa fått läsflytet och att nu kan 

den personen läsa, och det kan man tekniskt sätt men man förstår inte vad man läser. 

Så där handlar det också om det här, att vad orden betyder och vad olika begrepp 

står för och sådär (Britta). 

 

För att träna på ordens betydelse har Britta infört veckans ord i klassen. Eleverna får skriva 

ord på lappar som de inte förstår, de lägger dessa lappar i en burk och sen går de tillsammans 

igenom dessa ord när tillfälle ges. Då får alla elever vara delaktiga och komma med 

förklaringar och de kan resonera tillsammans och jobba vidare med dessa ord på olika sätt.  

Britta arbetar på liknande sätt som hon skulle ha gjort om hon hade många andraspråkselever i 

klassen eftersom hon ser likheter i läsinlärningsstrategierna:  

Ja, jag tycker egentligen inte att det är nån större skillnad. Sen kanske det är så att, 

jag menar kan man väldigt lite i ett språk så är det klart att man måste lära sig 

grunderna på ett annat sätt. […] Det känns ju som en del har svenska som 

andraspråk men dom har svenska som sitt första språk ändå, eftersom dom har så 

svagt ordförråd och förståelse för språket. Och det är ju målet med alla elever att 

dom ska ha ett bra språk och förstå liksom att kunna använda det på olika sätt och 

sådär. Och roligt är det också, det är ju faktiskt det som jag tycker är roligast att 

jobba med. Grotta ner sig i ord (Britta). 

 

Högläsning, som Britta anser har en viktig roll för läsinlärningen är något som även Carin tar 

fasta på. Hon berättar om den lektionen som jag observerade och hon förklarar att det är 

många av hennes elever som inte läser böcker eftersom de inte kan språket än.  

Så då att introducera dom men högläsning, så får dom lyssna, dom får lära sig hur 

man läser. Att man ska titta på bilderna för att förstå texten och så. Sen sker det när 

man läser en bok så är det alltid en massa avbrott. För att dom ska prata om saker, 

jag väljer att ha dom avbrotten för att då pratar dom också. Dom pratar svenska, dom 

försöker formulera sig och det är ju jätteviktigt (Carin). 

 

När Carin väljer strategier för läsinlärning börjar hon alltid med att lära eleverna alfabetet. 

Hon lär inte ut det i alfabetisk ordning utan hon börjar med de vanligaste bokstäverna som 
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används, i de vanligast förekommande orden i svenskan. Detta gör hon för att underlätta 

övergången från bokstav till ord.  

Sen är det, här är det ju mycket ord mot bild. Eh… till en början. Och sen koppla 

ihop det, och sen försöka få ihop och sen lär dom sig hur man ska skriva en mening 

utefter det. Men jag börjar alltid med det först. Sen är det många som är nyfikna och 

vill läsa böcker, asså och det får dom jättegärna göra och läsa hela meningar först då 

(Carin). 

 

Strategierna kan variera något menar Carin. De elever som kommer från länder med likadana 

bokstäver som det svenska alfabetet kan ha lättare att ta sig an svenskan än vad en elev som 

kommer från ett land med arabiska bokstäver har.  

De elever i Camillas klass som fortfarande har svårt kan få individuell anpassning på olika 

sätt: 

Kanske läxhjälp på datorn eller annat program för att träna på att läsa. Eller så får de 

lite intensivträning på nått annat sätt istället. Samtidigt måste man ju kunna, dom 

som kommit igång måste ju få träna upp sin läshastighet och sånt. Men man försöker 

ju att anpassa materialet så, det gör man absolut (Camilla). 

 

Camilla förklarar hur det inte alltid räcker med anpassning av material, utan att 

andraspråkseleverna ofta behöver få många ord och begrepp förklarat för sig också.  

Camilla menar även hon att läsinlärningen varierar något och att den anpassas till 

andraspråkseleverna. Detta gör hon exempelvis med val av olika böcker, mer eller mindre 

svåra och med många bilder i. Hon berättar även att hon försöker dela upp klassen för att få 

många av eleverna med svenska som andraspråk i en gemensam grupp så att det blir jämt 

fördelat. Hon upplever dock en svårighet med att hinna med, även om hon har hjälp av en 

personal till vid enstaka tillfällen.  

 

Carin föredrar ingen strategi framför en annan eftersom det som spelar in är just elevernas 

bakgrundskunskaper.  

Så nej jag kan inte favorisera något speciellt sätt. Utan jag märker vilken nivå dom 

är på. Individanpassningen är ju hela tiden här, det finns ju ingen som har samma 

bok. Samma mattebok, samma svenskabok utan det är ju.. allting är ju individuellt 

(Carin). 

 

Här visar Carin på ytterligare en aspekt av individanpassning, en strategi gällande 

användningen av lärobok i undervisningen. 
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När Anna berättar om hennes tankar kring gynnsamma strategier säger hon, som tidigare 

nämnts att det är mycket individuellt men att hon ändå kan se en fördel med högläsning i 

klassrummet: 

Då är det ju högläsning som gäller. Kanske för en kompis eller att läsa för mig. Och 

få träna på olika sätt att läsa en text, betona ord osv. Det är ju ett steg som når alla 

har ju nått steg att utveckla. Mmm (Anna). 

 

Britta återkommer även hon med tankar om högläsning och betydelsen av att elever blir lästa 

för när de är små.  

Ja, alltså där tror jag också på det här med att läsa med barnen eller för barnen. Och 

prata om innehållet i texterna. Och det är ju precis som man märker med dom som 

inte fått det så mycket hemma så är det ju också det som vi kan ge då och faktiskt 

bidra till barnens språkutveckling på ett annat sätt. Så det tror jag är det absolut 

viktigaste egentligen (Britta).  

Högläsning är en strategi som Britta anser har högt värde när det gäller läsinlärning hos 

eleverna. 
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6 Diskussion 
I min uppsats har jag undersökt hur lärare arbetar när det gäller läsinlärning till elever med 

svenska som andraspråk. I diskussionen har jag som avsikt att knyta samman tidigare 

forskning till resultatet av min undersökning och jag väljer att presentera diskussionen med 

hjälp av rubriker bestående av mina forskningsfrågor.  

 

6.1 Vad säger kursplanen inom svenska som andraspråk om elevers läsinlärning i 

årskurs 1-3? 
Under det centrala innehållet kan vi läsa att eleven ska öva på” Läsriktning samt bokstävers 

form och ljud i jämförelse med modersmålet (Skolverket, 2011a, s.240). Läsriktningen kan 

skilja mellan olika språk, så enligt Lgr11 kan denna faktor bidra till ökad svårighet för elever 

med annat alfabet än det svenska. I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) under det centrala innehållet 

för ämnet svenska som andraspråk, står det även att eleverna ska få träna på olika strategier 

gällande läsinlärning. 

 

6.2 Hur väljer läraren strategier för läsinlärning till elever som har svenska som 

andraspråk i årskurs 1-3? 
Strategier som lärarna i min undersökning använder sig av är både olika och lika till viss del. 

Britta föredrar högläsning och ägnar en del av sin undervisning till detta. Hon lägger vikt vid 

högläsning, men även till att läsa många och olika texter samt att tillsammans med eleverna 

diskutera texten som har lästs. Tidigare forskning visar att strategierna för läsinlärning är 

olika. Precis som eleverna är olika, ser undervisningen olika ut. Högläsningen som Britta 

använder sig av stärks av tidigare forskning som visar att högläsning har en positiv inverkan 

på elevers utbyggnad av ordförråd. I Lgr11 (Skolverket, 2011a) står det att eleverna ska få ta 

del av olika strategier när det gäller läsning. Det gäller även strategier då eleven ska förstå en 

viss genre och dess uppbyggnad. Brittas strategi angående högläsning kan ge tillfälle att 

samtala om en viss typ av text och även hur en text kan läsas. Det ger ett tillfälle för läraren 

att arbeta med klassen som grupp, och diskutera dessa olika begrepp och innebörden av 

exempelvis strategi eller genre. Brittas strategival är i hög grad jämförbart med målen som 

står skrivna i kursplanen för svenska som andraspråk.  

 

Förförståelse är även en del i lärares arbete med strategier för läsinlärning. Anna och Britta är 

de lärare som till större del nämner vikten av elevens förförståelse i ett lärarperspektiv då de 

talar om betydelsen av ordförrådsutveckling samt begreppsförståelse. Jag ser att begreppen 
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endast är en del av arbetet med elevers förståelse, då det även innebär ett förarbete för läraren 

på så vis att hon får ta reda på var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. Genom att ta 

reda på detta kan läraren sedan välja begrepp att använda och koppla begreppen till elevernas 

förförståelse. Precis som Ladberg (2000) menar, ska arbetet med elevnära texter underlätta för 

andraspråkselevers förståelse. Anna arbetar med ord innan texten läses, vilket i sin tur kan 

bidra till en ökad förståelse hos eleven. Jag ser att ett sådant arbetssätt kräver eftertanke hos 

läraren och att hon ger eleverna flera olika alternativ till användandet av det nya ordet. Att 

sätta in det nya ordet i ett sammanhang som är verkligt för eleven kan kopplas ihop med 

Ladbergs (2000) syn på lärande.  

 

Carin och Camilla nämner även de förförståelsen, men de sätter in denna kategori i samband 

med andraspråkselever på ett tydligare sätt. Det kan möjligen bero på att de dagligen arbetar 

med elever som har svenska som andraspråk och som i många fall är relativt nya i Sverige. 

Både Carin och Camilla nämner, likt de andra lärarna, vikten av att ge eleverna ett större 

ordförråd i samband med förförståelsen. Ett större ordförråd och bokrecensioner är det 

tydligaste svaret jag får av Carin och Camilla angående just förförståelsen. Bokrecensioner 

kan vara en del av förståelsen för eleven, men det kan även vara ett hjälpmedel för läraren i 

läsundervisningen. Läraren som arbetar med andraspråkselever bör sätta sig in i elevernas 

bakgrund och vilken förförståelse de har med sig. Resonemanget som förs av Ladberg (2000) 

stöder detta, och jag ser likt författaren att litteraturen bör kopplas till den enskilda elevens 

tidigare erfarenheter för att ge eleverna en chans att relatera till den lästa texten.  

 

En jämförelse mellan intervjuerna och observationerna i min uppsats visar lärarnas 

medvetenhet angående strategier för elevers språkliga förståelse, men det utmärker sig mer 

hos Anna och Britta. De pratar om förståelsen i en vidare mening och drar slutsatser om att 

deras lärarroll är viktig i klassrummet och att kunskaperna hos dem överförs till eleverna. 

Anna och Britta tar på egen hand upp betydelsen av elevers förförståelse och uttrycker en 

medvetenhet om att läraren aktivt ska arbeta med detta. De menar även att förförståelsen är 

viktig för alla elever, inte bara för elever med svenska som andraspråk. 

 

Mina informanter arbetar med olika sorters texter i undervisningen på ett eller annat sätt. 

Anna arbetar med berättelser, Carin läser ur en bilderbok, Britta läser ofta för eleverna både 

från bilderböcker och från kapitelböcker, och Camillas elever ägnar sig ofta åt tyst läsning.  
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Anna berättar hur hon har gått från att tala om begrepp och ord under läsningen, till att prata 

om detta innan läsning istället. Detta visar på att hon och hennes kollegor har utvärderat sin 

undervisning och har haft elevernas förståelse i åtanke, när de kommit fram till att detta är en 

strategi som är mer passande att använda sig av.  

 

6.3 Hur motiverar läraren sina strategival för andraspråkselevers läsinlärning? 
Informanterna nämner individualiserad undervisning på olika nivåer. Det fokuseras bl.a. på 

anpassning av material och intensivträning. Både Anna, Britta och Carin förklarar hur de som 

lärare arbetar med att få den individanpassade undervisningen att innehålla faktorer som 

förutser vad eleven behöver jobba med. Förmågan att väcka elevens lust att läsa spelar även in 

och den språkliga stimulansen samt förståelsen finns med inom denna kategori.  

 

Min observation hos Britta stämmer överens med det hon säger i intervjun, nämligen att hon 

ägnar stor del åt högläsning och att hon tycker att det är roligt. Det syns när hon läser och det 

syns att hon har förberett för högläsningen genom att ha scannat in bilder som hon visar på 

Smartboarden. Enligt Lindberg (2006) får eleverna genom högläsning en möjlighet att stärka 

den fonologiska medvetenheten. Eleverna i Brittas klass får höra hur ord uttalas, de får veta 

att man läser från vänster till höger och eleverna får stöta på ord som inte är vanligt 

förekommande i samtal. Det finns många fördelar med högläsning och jag tolkar det som att 

Britta på grund av dessa fördelar har tagit högläsningen som en strategi när det gäller 

läsinlärning hos eleverna. Visserligen får eleverna träna på att läsa vid tyst läsning, men 

högläsningen bidrar till ett mer nyanserat ordförråd enligt Lindberg(2006). 

 

Högläsning är något som kan vara till fördel när det gäller andraspråkselevers ordförståelse 

och utbyggnad av ordförråd. Stier och Sandström Kjellin (2009)hävdar detta och mot 

bakgrund av deras argument ser jag att Britta med sin undervisning har kommit långt då det 

gäller högläsning i klassen. Även om hon arbetar i en skola med få flerspråkiga elever har 

högläsningen inverkan på alla. Genom att ägna sig åt högläsning kan elevernas ordförråd öka 

och Brittas undervisning sticker på ett sätt ut jämfört med de andra lärarna. Anna, Carin och 

Camilla har en del tyst läsning vilket jag observerade i klasserna, men det var endast hos 

Britta som högläsning var något återkommande. 

 

Anna ser att hennes roll som lärare är att vara vägledande för eleverna, vilket liknar 

argumentet av Stier och Sandström Kjellin (2009) vilka diskuterar betydelsen av lärarens 
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sociala och kulturella kompetenser. Anna ser att man har en krävande roll som lärare och 

detta visar hon genom att lägga mycket tid på förberedelser av begreppsförståelse. Britta anser 

bl.a. att lärare ska kunna bidra till att eleverna utvecklar sin språkliga kunskap och hon ska 

även kunna öka elevernas lust till att läsa. Lärarens roll är enligt informanterna på många sätt 

krävande, utmanande och komplex till sin karaktär. Stier och Sandström Kjellin (2009) 

hävdar att ett interkulturellt klassrum kan få en gemensam identitet och detta arbete ska då 

formas av lärare, men detta är inget som någon av de intervjuade ger en bild av. En gemensam 

identitet i klassrummet skulle kunna gynna elevernas inlärning genom att de delar med sig av 

olika erfarenheter och kulturer.  

 

Anna väljer olika strategier och en stor del ägnas åt ljuduppfattning och att få igång flytet i 

elevens läsning. Detta görs genom att träna extra på ordens första ljud och denna strategi är 

även den genomförbar om man ser till målen i kursplanen. Sambandet mellan ljud och 

bokstav blir här väldigt tydlig, vilket läraren sedan kan jobba vidare med. I och med att Anna 

arbetar med ord och bokstävernas ljud får hon även med alfabetet och dess ordning, vilket är 

en del av det centrala innehållet. Anna har andra strategival då det gäller elever som har 

kommit längre i sin läsutveckling. Då handlar det mer om förståelsen och fördjupandet av 

kunskaperna. Anna kommer liksom Britta in på högläsning vilket är ett strategival som enligt 

Lgr11 gynnar läsinlärning.  

 

Även Carins val av strategi gällande högläsning, ser jag som en möjlighet för henne att samla 

gruppen vid en gemensam aktivitet. Det nämner hon även i intervjun och jag tänker att 

eleverna med svenska som andraspråk får tillfälle att följa med i texten på ett sätt som de inte 

klarar av på egen hand. När Carin visar bilderna i boken får eleverna chansen att koppla 

sammanhanget i texten till en bild och även detta är en del av det centrala innehållet 

(Skolverket, 2011a). Carin anser att det är individuellt när det gäller strategival för eleverna, 

det finns många olika strategier att välja mellan och vissa är mer aktuella än andra för 

individen. Min undersökning visar att de lärare som deltog är mycket medvetna om elevernas 

individuella inlärning och hur de kan se olika ut beroende på elev.  
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7 Slutsatser 
Uppsatsen diskuterar lärarens roll i arbetet med läsinlärning hos elever med svenska som 

andraspråk. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur lärare väljer olika strategier i 

detta arbete och uppsatsens frågeställningar har utformats med koppling till syftet. 

Undersökningen tar stöd i det fenomenografiska perspektivet och empirin samlas in med hjälp 

av intervju och observation.  

Resultatet visar att lärare använder olika strategier i arbetet med läsinlärning hos elever med 

svenska som andraspråk. Tidigare forskning styrker till stor del dessa strategival eftersom 

även tidigare forskning visar att olika strategier är gynnsamma i olika situationer och till olika 

individer. Lärarens upplägg av lektioner och val av strategier för läsinlärning styrks även till 

stor del i Lgr11. Lärarna i min undersökning är medvetna om målen i kursplanen och lägger 

tid på läsinlärning. Även om en del av informanterna inte uttryckligen fokuserar på 

läsinlärning hos flerspråkiga elever, så är flera av deras strategival gynnsamma för elever 

oavsett modersmål.  
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9 Bilaga 1 

9.1 Intervjufrågor 
Jag vill undersöka vilken betydelse lärarens roll har för läsinlärning hos elever med svenska 

som andraspråk, så det försökte jag att observera idag. 

Du får gärna börja med att berätta om dina erfarenheter som lärare, kring läsundervisning. 

Kan du berätta om den lektionen som ni precis hade? 

Kan man säga att den här lektionen var en ganska vanlig lektion hos er eller var det nått 

särskilt som skilde sig mot andra lektioner? 

Hur planerade du inför den här lektionen? 

I planeringen, tar du hänsyn till att det finns elever i klassen med svenska som andraspråk? 

På vilket sätt? 

Hur ser undervisningen ut i ert klassrum när ni ägnar er åt läsinlärning? 

Vilken roll tycker du att läraren har när det gäller läsinlärning hos andraspråkselever? 

Jag tänker att du gärna får berätta om de strategier som används i ert klassrum när det gäller 

läsinlärning. 

Ser du att någon strategi är mer eller mindre gynnsam för läsinlärning? 

Tycker du att jag glömde att fråga något? 

 


