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Abstract  
 

Jelena Stanic (2016). Andraspråkselevers läsförståelse: ur ett lärarperspektiv (Bilingual 

pupils reading comprehension: from a teacher’s perspective). Independent Project, Swedish, 

Independent Project, Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second 

Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. 

 
Having a good reading comprehension is one of the key factors to succeeding in school. 

Bilingual pupils have shown poor results in the Swedish national tests in reading 

comprehension. This may explain why bilingual pupils don’t have as good grades when they 

finish primary school as students with swedish as their native language. The aim of this study 

is to find out what teachers think is the most important factor for bilingual pupil’s 

development of a reading comprehension, and how they work with this. Another aim with the 

study is to find out what language teachers think bilingual students should learn to read in 

first, their native language or Swedish. My study is based on qualitative interviews with four 

teachers that all work in primary school. This study shows that teachers believe that the most 

important factor for bilingual pupil’s development of a reading comprehension is their 

vocabulary, both in their native language and in Swedish. It is therefore important that 

bilingual students get an opportunity to develop their native language parallel with their 

development of the Swedish language. The teacher worked a lot with reading aloud and 

playing word games as a help in developing bilingual pupils reading comprehension. When it 

comes to what language pupils should learn to read in the teacher’s answers varied. One 

teacher thought that it is best if pupils learn to read both in their native language and in 

Swedish at the same time. Another teacher thought that it is best if bilingual pupils first learn 

to read in Swedish. 

 

Keywords: Bilingual pupils, reading comprehension, native language, vocabulary, Second 

language learners    
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1. Inledning  

Att kunna läsa och ha en god läsförståelse är en förutsättning för ett livslångt lärande och ett 

aktivt liv som samhällsmedborgare (Reichenberg 2012:7). Varje år brottas flera elever med att 

lära sig läsa och skaffa sig en läsförståelse, speciellt elever som inte har svenska som sitt 

modersmål. I den svenska grundskolan har ungefär 14 procent av eleverna ett annat 

modersmål än svenska, och ungefär 10 procent av alla elever i grundskolan följer läroplanen 

svenska som andraspråk (Skolverket 2016: tabell 8A). Dessa elever har olika bakgrund, vissa 

av dem är födda i Sverige medan andra kan vara nyinvandrade och ha flytt från krig i sina 

tidigare hemländer. Skolans uppdrag är att se till att alla elever oberoende av deras bakgrund 

får en utbildning där de ges en möjlighet att utveckla sina kunskaper (Lgr 11:7).  

 

Flera studier visar på att svenska elever presterar allt sämre i skolan. De elever som verkar ha 

det svårast är andraspråkseleverna. Slutbetygen från årskurs 9 under läsåret 2014/15 visade att 

61 procent av alla elever som inte var födda i Sverige hade behörighet till vidareutbildning. 

Bland de elever som var födda i Sverige men hade ett annat modersmål var resultaten något 

bättre där 84 procent var behöriga till fortsatt utbildning, och bland elever som har svenska 

som sitt modersmål hade 91 procent elever behörighet till att gå vidare i sin utbildning 

(Skolverket 2015). Även resultaten från nationella proven som skolverket (2014:5) 

presenterar från årskurs tre visar att elever som har svenska som andraspråk presterar sämre 

på proven än deras jämnåriga klasskamrater som har svenska som sitt modersmål. Det elever 

med svenska som andraspråk hade svårast med under de nationella proven var att läsa och 

förstå texter, samt skriva texter på egen hand. Monica Reichenberg (2012:11) skriver att 

läsförståelsen är nyckeln till det flesta av skolans ämnen då de skrivna texterna är en av 

huvudvägarna till att få kunskap. Nationella proven visade dock att andraspråkselever hade 

svårt med just läsförståelsen, viket kan vara en bidragande faktor till att dessa elever lyckas 

sämre i skolan än elever med svenska som sitt modersmål.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
 
Mitt syfte med den här studien är att genom intervjuer ta reda på vad lärare anser är viktigast 

för att andraspråkselevers läsförståelse ska utvecklas, samt hur de jobbar med detta. Det här 

gäller så väl elever som har svenska som andraspråk som är födda i Sverige och de som har 
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invandrat till landet. Ett annat syfte med studien är att ta reda på vad lärare ser för, för - och 

nackdelar med att elever först får lära sig läsa på sitt modersmål för att sedan lära sig läsa på 

svenska. Syftet kan preciseras med följande frågor: 

 

- Vad är viktigast för att andraspråkselever ska kunna utveckla sin läsförståelse enligt 

lärare?  

- Hur jobbar lärarna för att utveckla andraspråkselevers läsförståelse? 

- Vilka för- och nackdelar ser lärare med att eleverna först lär sig läsa på sitt 

modersmål?  

 

1.2 Bakgrund  

I det här avsnittet kommer jag att ta upp hur och varför svenska som andraspråk infördes som 

ämne i den svenska skolan. Jag kommer även titta på kursplanen för svenska som andraspråk 

och kursplanen för svenska i läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet och 

jämföra dessa två kursplaner.   

 

1.2.1 Svenska som andraspråk blir till  

Sverige sågs länge som ett utvandrarland då många valde att lämna Sverige och bosätta sig 

bland annat i Amerika. På 1960- talet ändrades denna bild av Sverige då det blev en hög 

arbetskraftsinvandring till landet. Sedan dess har Sverige setts som ett invandrarland. När det 

blev hög arbetskraftsinvandring insågs det ganska snabbt att den traditionella undervisningen 

som pågick i de svenska skolorna inte skulle fungera för elever som inte hade svenska som 

modersmål (Fredholm & Oskarsson 2002:74f). I och med detta blev det en omfattande 

diskussion om hur invandrarnas språkutveckling bäst kunde stödjas i skolan (Håkansson 

2003:76). De vuxna invandrarna fick läsa något som kallades för ” svenska som främmande 

språk”, undervisningen kan jämföras med exempelvis språklektioner i franska eller tyska för 

svenska elever. De invandrade barnen fick för det mesta inte något särskilt stöd i skolan utan 

fick klara sig bäst de kunde, i vissa fall kunde eleverna få några timmars stödundervisning. År 

1979 föreslogs det att svenska som främmande språk skulle bli ett eget ämne i alla skolformer 

och år 1980 blev svenska som andraspråk ett eget ämne i grundskolan. Det bestämdes att 

namnet på utbildningen skulle ändras från svenska som främmande språk till svenska som 

andraspråk år 1985 för att poängtera att eleverna redan hade ett modersmål och att detta då 

ställde andra krav på undervisningen (Fredholm & Oskarsson 2002:74f).  Sedan 1995 är 
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svenska som andraspråk ett eget ämne i samtliga skolformer och har en egen kursplan och 

egna betygskriterier (Lundgren 2000:3).  

 

1.2.2 De två kursplanerna 

Vid första anblick menar Lillemor Fredholm & Margit Oskarsson (2002:75f) att det kan verka 

som att kursplanen för svenska och svenska som andraspråk är nästintill identiska. För 

svenska som andraspråk tillkommer dock ett antal punkter. Ett exempel är att det i kursplanen 

för svenska som andraspråk står att eleverna bör ges många möjligheter till att kommunicera 

på svenska, men att det inte bör ställas för tidiga krav på språkligkorrekthet (Lgr 11:234). För 

svenska som andraspråk tillkommer även att eleverna ska kunna jämföra bokstävers form och 

ljud med sitt modersmål (235). Förutom att det har lagts till punkter i kursplanen för svenska 

som andraspråk har det också tagits bort en punkt som går att finna i kursplanen för svenska 

där det står att eleverna ska bekanta sig med de nordiska grannspråken och minoritetsspråken 

(223).  

 

Ofta finns det en missuppfattning om vilka elever som ska följa kursplanen för svenska som 

andraspråk. Vissa anser att om eleven har ett annat modersmål än svenska så bör eleven följa 

kursplanen för svenska som andraspråk medan andra anser att om eleven är född i Sverige så 

bör den följa kursplanen för svenska oberoende av vilket modersmål eleven har. Var en elev 

är född eller vilket språk den talar i sin hemmiljö är inte det som avgör vilken kursplan en 

elev ska följa. Det är ofta rektorn på skolan som avgör om en elev ska följa kursplanen för 

svenska som andraspråk eller kursplanen för svenska, i skolförordningen står följande:  

 

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 

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

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

utlandet, och 

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. (SFS, 2011)  

För de elever som tillhör någon av kategorierna ovan betyder det alltså inte att de automatiskt 

måste följa kursplanen för svenska som andraspråk. I förordningen står det att undervisningen 

som andraspråk ska anordnas om det behövs.  
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1.3 Disposition  

Här kommer en kort presentation av hur uppsatsen är disponerad.  

I kapitel två som är nästa kapitel kommer tidigare forskning tas upp som kommer vara indelad 

i tre underrubriker betydande faktorer för läsförståelse, arbetssätt för att utveckla 

läsförståelse samt läsa på sitt modersmål. Först kommer dock en redovisning av det 

sociokulturella perspektivet tas upp i kapitlet. I kapitel tre presenteras studiens metod, urval 

och tillvägagångssätt. Även en presentation av samtliga informanter går att finna i kapitlet. I 

kapitel fyra presenteras studiens resultat och analys som kommer ha samma underrubriker 

som finns i kapitel två. Efter det kommer en diskussion ske i kapitel fem.   

 

2. Tidigare forskning  

I det här kapitlet ges en kort redovisning av det sociokulturella perspektivet. Vidare tas 

betydande faktorer för läsförståelsen, arbetssätt för att utveckla läsförståelsen och läsa på sitt 

modersmål upp i detta kapitel.  

 

2.1 Läsförståelse ur ett sociokulturellt perspektiv   

Min utgångspunkt för studien är det sociokulturella perspektivet, vilket är det vanligaste 

perspektivet att använda vid forskning inom läsning enligt Christina Hedman (2012:78).  

 

I det sociokulturella perspektivet har miljön och människor en stor påverkan på en individs 

utveckling enligt Roger Säljö (2014:16ff). Det är genom samspel med andra som en individ 

får kunskap om hur världen fungerar och hur den bör tolkas. Kommunikation är ett viktigt om 

inte det viktigaste verktyget i detta perspektiv. Det är genom kommunikation som barn blir 

delaktiga i hur människor i deras omgivning uppfattar och förklarar olika fenomen. 

Människan kan också kommunicera genom att skriva eller läsa med hjälp av olika symboler 

och på så sätt kunna lära sig av varandra. Miljön som individen befinner sig i spelar en stor 

och avgörande roll för hur deras syn på världen kommer att utvecklas då världen fungerar 

olika i olika miljöer. Livet för barn som växer upp i slummen i Indien och barn som växter 

upp i en medelklassförort i Skövde eller bland inuiter på Grönland skiljer sig åt avsevärt. 

Deras religion, världsbild och sätt att umgås på är inte detsamma  
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När det gäller läsförståelse i det sociokulturella perspektivet anses det att läsaren måste vara 

bekant de kulturella händelserna som tas upp i texten för att kunna förstå den. En elev från 

Indien kan alltså inte läsa om exempelvis midsommar och förstå vad detta innebär om detta 

firande inte existerar i deras kultur och om de inte får förklarat för sig vad det innebär innan 

de läser texten. Vad läsaren kommer ta med sig för budskap från texten beror till stor del på 

vilka förkunskaper läsaren har. Förkunskaper skaffar individer i den miljö de befinner sig i 

och från de människor som finns i den (Säljö 2014).  

 

2.2 Betydande faktorer för läsförståelsen  

I det här avsnittet kommer tidigare forskning om signifikanta faktorer för andraspråkselevers 

läsförståelse tas upp.  

2.2.1 Fonologisk medvetenhet  

För att eleverna ska lära sig läsa måste de först bli medvetna om sambandet mellan bokstäver 

och ljud, vilket innebär att de måste bli fonetiskt medvetna. Enligt Grøver Aukrus & 

Veslemøy Rydland, (2008:108) är den fonologiska medvetenheten under de två första åren i 

grundskolan det som skiljer goda läsare från dåliga.  

 

I vår kultur skriver vi med hjälp av det alfabetiska skriftsystemet som är baserat på bokstäver 

där varje bokstav har ett språkljud i talet (Liberg 2007:28). Om vi exempelvis tar ordet bil så 

består det av ljuden/b/ /i/ och/l/ (Wengelin & Nilholm 2013:13). För vissa andraspråkselever 

kan det svenska ljudsystemet innehålla många nya ljud som de aldrig har mött förut vilket kan 

leda till att dessa elever har svårt att uppfatta kopplingen mellan ljud och bokstav (Bergman 

2000:25). Ett exempel på detta kan vara vokalljuden som vi har i det svenska språket men 

som andra språk i världen saknar. I det svenska språket har vi 9 vokaler (a, e, i, o, u, y, å, ä 

och ö) medan det i det flesta andra språk i världen är vanligast att enbart ha 5 vokaler (a, e, i, 

o, och u). Detta innebär att vissa elever aldrig har mött bokstäverna y, å, ä och ö vilket kan 

bidra till att de har svårt att identifiera dessa bokstäver och deras ljud i det talade språket. Det 

som komplicerar det svenska vokalsystemet ännu mer för andraspråkselever är att det finns 

korta och långa vokaler i språket. De långa vokalerna markeras vanligen med ett enkelt 

efterföljande konsonanttecken som t.ex. i föl eller i hål medan korta vokaler markeras med två 

efterföljande konsonanttecken som i föll eller håll. Hur ett ord uttalas eller vad det betyder 

avgörs således av vokalernas längd vilket eleverna måste bli medvetna om för att kunna tolka 

det skriva ordet korrekt (Tingbjörn 2000:13f). För många andraspråkselever kan det också 
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finnas svårigheter i att höra skillnaden mellan ljud som ligger nära varandra som exempelvis e 

och i eller u och y (Blomqvist & Wood 2006:84).  

 

För de elever som redan har mött skriftspråket i sitt modersmål gäller det att de förstår att de 

ljud som de tidigare kopplade samman med en viss bokstav inte alltid kommer stämma 

överens med det ljud som bokstaven representerar i det svenska språket (Liberg 2016:7). En 

svårighet som ofta uppstår för andraspråkselever är att de har svårt att förstå hur u och o 

uttalas i det svenska språket. Ofta kan elever fått höra i sitt modersmål att u uttalas som o och 

o uttalas som å. När dessa elever kommer till den svenska skolan vill de gärna överföra dessa 

bokstävers ljud från modersmålet till det svenska språket också (Witting 2001:55).  

 

Att eleverna förstår sambandet mellan bokstäver och ljud är en förutsättning för en problemfri 

läsutveckling enligt Hyltenstam (2007:66). Om eleverna inte är fonologiskt medvetna 

kommer de inte kunna läsa med flyt, där de med hjälp av både grammatiska och fonetiska 

ledtrådar kan förutsätta vad som komma skall i texten.  

   

2.2.2 Ordförråd  

En förutsättning för att elever ska kunna lära sig någonting i skolan är enligt Inger Lindberg 

(2006:66) att de har ett bra ordförråd i språket som de undervisas i. Åke Viberg (1993) som 

Lindberg hänvisar till menar att ordförrådet är den viktigaste faktorn för att elever ska kunna 

ta till sig kunskaper som de bland annat får från läromedelstexter. För att eleverna ska kunna 

förstå det de läser i ett läromedel och lära sig av det måste eleverna förstå vad orden de läser 

betyder. (Lindberg 2006:66). Ju större ordförråd eleverna har desto lättare blir det för dem att 

förstå texten och dess budskap (Reichenberg 2012:11).  

 

När elever som har svenska som sitt modersmål börjar skolan vid sju års ålder, har de ett 

ordförråd på ungefär 8000 - 10000 ord. Andraspråkselever kan sakna denna bas i det svenska 

språket men kan istället ha den i sitt modersmål, medan vissa elever kan sakna basen i både 

svenska och i modersmålet (Fredholm & Oskarsson 2002:79f). Hur stort ordförråd eleverna 

hinner bygga upp innan skolstarten avgörs av hur mycket kontakt de har haft med språket 

innan de börjar skolan (Lindberg 2006:66). Elever som inte har basen i det svenska språket 

kan få det svårt i skolan då undervisningen ofta utgår från att eleverna har en bas. Varje år lär 

sig elever som har svenska som sitt modersmål ungefär tusen nya ord i skolan. För 

andraspråkselever gäller det att de både lär sig basen i språket som elever med svenska som 
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modersmål redan har samt de nya orden som lärs ut i skolan. Detta innebär att 

andraspråkselever måste jobba parallellt med både basen och utbyggnaden i språket (Viberg 

1994:36). För att elever ska kunna förstå texter som de får läsa i olika läromedel måste de ha 

en bas i språket annars blir texten helt obegriplig. (Bergman 2000:25). Enligt Liberg (2008:8) 

måste man förstå minst 95 procent av orden som finns i texten för att förstå och kunna ta till 

sig den. Ofta går mycket av andraspråkselevers energi under läsningen åt att slå upp ord som 

de inte förstår vilket bidrar till att eleverna inte känner sig motiverade till att fortsätta läsa 

(Fredholm & Oskarsson 2002:80).  

 
 

 2.2.3 Modersmål  

Flera forskare rekommenderar enligt Skolinspektionen (2011:11) att andraspråkselever 

parallellt med svenskan bör få en möjlighet att utveckla sitt modersmål då detta bidrar till att 

inlärningen av det svenska språket sker snabbare. Om eleverna exempelvis vet vad begreppet 

tema innebär på modersmålet blir det lättare att lära sig begreppet på svenska då eleverna bara 

ska lägga till ett nytt namn på begreppet. För de elever som inte har ett utbyggt ordförråd i 

varken det svenska språket eller modersmålet blir det svårare att lära sig olika begrepp då de 

inte har något att relatera begreppen till (Hyltenstam 2007:55f). Om elever inte får en 

möjlighet att utveckla sitt modersmål kan det leda till att alla annan utveckling, däribland 

läsförståelsen, tar mycket längre tid och eleverna kan betraktas som lågpresterande och 

understimulerade (Bülow, Ljung & Sjöqvist 2001:64).  

 

2.2.4 Förförståelse   

Vad eleverna kommer få ut av att läsa något bestäms till stor del av vad de har för kunskaper 

om textens innehåll sedan tidigare, det vill säga elevernas förkunskaper. En av de viktigaste 

anledningarna till att elever i skolan, speciellt i lägre åldrar, har problem med läsförståelse är 

att eleverna får läsa texter som de har för lite förkunskaper om (Bråten 2008:63f). Böcker och 

texter som eleverna får läsa i den svenska skolan brukar ofta enbart representera det svenska 

samhället och den svenska kulturen vilket många andraspråkselever kan ha svårt att relatera 

till. Om elever exempelvis ska läsa en text om julen kan det bli problematiskt för elever som 

aldrig har hört talas om julen att förstå texten (Gibbons 2013:125). När eleverna kan relatera 

det som de läser till sin egen bakgrund eller världsuppfattning blir det lättare för dem att förstå 

texten vilket även motiverar dem till att fortsätta läsa (Cummins 2001:95).  

 



Jelena Stanic  

 8 

2.3 Arbetssätt för att utveckla läsförståelsen  

Läraren kan jobba på många olika sätt för att utveckla andraspråkselevers läsförståelse. I det 

här kapitlet kommer tre arbetssätt att tas upp, högläsning, bilder och lek.  

 

2.3.1 Högläsning   

Både Wedin (2011:111f) och Beck & McKeowen (2001:1) tar upp högläsning som ett av de 

mest betydelsefulla stöden för andraspråkselevers utveckling av ett nytt språk. Genom 

högläsning kan eleverna bygga upp sitt ordförråd då de har en möjlighet att diskutera med 

både läraren och klasskamrater om ord som dyker upp som de inte förstår (Santoro, Howard 

& Baker). Samtidigt ger lärarens gester och ansiktsuttryck under högläsningen eleverna 

ledtrådar om olika ords betydelse (Kindle 2010:67). John Smith & Warwick Elley (1997:29) 

hänvisar till Holdaway (1979) som menar att högläsningen samtidigt som det hjälper eleverna 

utveckla ett ordförråd och se språkets struktur även hjälper dem utveckla en kärlek till böcker 

vilket motiverar eleverna till fortsatt läsning på egenhand.  

 

 

2.3.2 Bilder  

Det är vanligt att barnböcker innehåller bilder vilket barn ofta dras till (Beck & McKeown 

2001:2). Om bilden och texten överensstämmer väl med varandra kan bilden användas som 

ett stöd för att eleverna ska förstå texten och dess budskap (Wærn, Pettersson & Svensson 

2004:185). Genom att prata om bilder som hör ihop med texten kan eleverna skapa en 

förförståelse till texten samtidigt som de bygger upp ett ordförråd i språket då de har en 

möjlighet att med hjälp av bilden skapa en förståelse för orden som finns i texten (Svensson 

2005:30).  

 

Under en observation som Isabel L. Beck & Margaret G. McKeown (2001:1f) gjorde märkte 

de att eleverna ofta förlitade sig på att skapa mening av en text genom att titta på bilderna 

istället för själva texten. Om elever koncentrerar sig mer på bilderna än på texten finns det en 

risk enligt Beck & McKeown att eleverna missar mycket av bokens innehåll vilket orsakar att 

de inte förstår vad texten de läser handlar om. Det är lättare för eleverna att dra information 

från bilderna än från texten, men det är dock inte säkert att bilden och texten alltid 

överensstämmer med varandra då bilden kan vara missvisande påpekar författarna.  
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Karen Tankersley (2003:94ff) refererar till Harvey & Goudvis (2000) som skriver att det är av 

stor betydelse för elevernas förståelse av en text om de under tiden som de läser eller får 

texten uppläst för sig kan visualisera det som sker i texten på egen hand utan hjälp av bilder. 

Genom att eleverna kan skapa inre bilder på egen hand hjälper det dem att bättre relatera till 

texten och karaktärerna i den. Det är inte alltid lätt för eleverna att kunna visualisera något 

under läsningen, men läraren kan hjälpa dem genom att själv berätta för eleverna vad han/hon 

ser framför sig och sedan be eleverna förklara vad de ser eller be dem beskriva en karaktär 

från texten. Efter att läraren har läst klart boken kan eleverna också få i uppgift att rita en bild 

som de såg under tiden som boken eller texten lästes.  

 

 

2.3.3 Lek 

Lek är en stor och viktig del av barnens vardag, speciellt för yngre barn (Löfdahl 2002:9). 

Genom olika språklekar i skolan och förskolan kan barn enligt Ann-Katrin Svensson 

(2005:11f) förberedas inför läsinlärningen. Om barn får en möjlighet att ofta leka med språket 

tillsammans med lärarna som visar ett intresse för dem så kommer de få ett intresse för 

skriftspråket och kontakten mellan elever och skriftspråket kommer ske naturligt. Genom att 

eleverna får uppleva språket på olika sätt genom lek så förbereds de för läsinlärningen. Det är 

dock av stor betydelse att som lärare tänka på att inte leka samma typ av lekar hela tiden utan 

att ha varierande lekar som även varierar i svårighetsgrad för att eleverna verkligen ska få ut 

något av leken. Det bästa är om leken sker i grupp så att fler elever deltar då barn gillar att 

samspela med andra och de kan lära sig mer av varandra än av vuxna (Svensson 2005:12f).  

 

Att jobba med rim och rytm är ett bra sätt att få eleverna att bli fonologiskt medvetna då de får 

utforska likheter och skillnader mellan olika ord (Berg 2009:63). När eleverna får leka med 

rim så är inte det viktigaste att rimmen blir riktiga ord utan de viktigaste är att eleverna får 

utforska språket och höra hur det låter. Eleverna kan rimma med riktiga ord men också med 

nonsensord (Svensson 2005:63). Genom lek får barn även en möjlighet att utveckla sin fantasi 

vilket är av stor betydelse att barn har då detta hjälper dem att tolka den skriva texten. Carina 

Fast (2011:74) refererar till Margaret Meek (2000) som menar att fantasin är av stor betydelse 

då barn ska ta till sig den skriva texten och skapa inre bilder, om eleverna har en väl utvecklad 

fantasi blir det lättare för dem att skapa inre bilder.  
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2.4 Läsa på sitt modersmål 

Varje år brottas flera elever i skolan med att lära sig läsa på ett annat språk än deras 

modersmål. Ofta visar dessa elever på ett sämre resultat i läsning än deras klasskamrater som 

har språket som de undervisas i som modersmål. En tänkbar lösning till att få elever som har 

ett annat modersmål att utveckla sin läsförmåga är att dessa elever först får lära sig läsa på sitt 

modersmål för att sedan lära sig läsa på det nya språket (Barens, Kovelman & Petitto 2013). 

Nedan kommer en redovisning av två studier som har gjorts angående vilket språk eleverna 

bör lära sig läsa på, om det är modersmålet eller språket som de undervisas i skolan.  

 

2.4.1 Studie i USA  

Melody S. Berens, Ioulia Kovelman & Laura-Ann Patitto (2013) har gjort en undersökning i 

USA med tvåspråkiga elever i årskurserna två och tre. De har i sin undersökning granskat två 

typer av undervisning med elever som har spanska som sitt modersmål men går i en 

amerikans skola. I den ena undervisningen fick eleverna lära sig läsa på både sitt modersmål 

och på engelska samtidigt i lika hög grad. Barens, Kovelman & Patitto kallar den här typen av 

undervisning för 50:50 dual-language learning. Den andra undervisningen kallar författarna 

för 90:10 dual-languge learning. Här undervisades eleverna för det mesta på sitt modersmål, 

90 procent av undervisningen var på spanska medan 10 procent var på engelska. När eleverna 

från båda grupperna skulle testas i läsförståelse visade det sig att de elever som hade 

undervisats på sitt modersmål majoriteten av tiden hade bättre resultat i både fonologisk 

medvetenhet och avkodning, medan elever som undervisats halva tiden på modersmålet och 

halva på det nya språket hade något bättre resultat på läsförståelsedelen av testet.  

 

 

2.4.2 Studie i Chiaps 

Ulf Frediksson & Karin Taube (2001:32) hänvisar till Modiano (1966) som har gjort en studie 

i den mexikanska delstaten Chiaps. I studien användes elever från den indianska befolkningen 

som delades upp i tre grupper. I den ena gruppen fick eleverna lära sig läsa på sitt modersmål 

för att sedan lära sig läsa på spanska, den andra gruppen fick lära sig läsa på spanska direkt 

men hade en lärare som talade deras modersmål, i den sista gruppen fick eleverna enbart läsa 

på spanska och hade enbart en spansktalande lärare. De elever som fick bäst resultat i 

läsfärdigheter i spanska var den gruppen som först hade fått lära sig läsa på sitt modersmål 

och sedan på spanska. Elever som hade lärt sig läsa på spanska men hade en lärare som kunde 
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deras modersmål fick bättre resultat än de elever som lärde sig läsa på spanska och hade haft 

en spansktalande lärare, även om lärarna som hade samma modersmål som elever inte var lika 

högutbildade som de spansktalande lärarna. Eleverna som hade fått undervisning på sitt 

modersmål hade också högre betyg i alla ämnen, inklusive spanska än de elever som enbart 

fått undervisning i spanska.  

 

Fördelen med att eleverna först får lära sig läsa på sitt modersmål är att de har en bättre 

utvecklad fonologisk medvetenhet på modersmålet vilket är en viktig komponent att ha när 

det gäller läsinlärning (Aukrust & Rydland 2008:107).  

 

  

3. Metod  

Här kommer jag beskriva hur jag har gjort för att svara på mina frågeställningar. Jag har valt 

att göra en kvalitativ fältstudie där jag har intervjuat lärare. I det här kapitlet kommer jag även 

ta upp hur urvalet av lärare gick till och presentera lärarna som deltog i studien samt hur 

transkriberingen gick till och hur den bearbetades.  

 

3.1 Metodval  

Inom forskning kan forskaren använda sig av två metoder, kvalitativ och kvantitativ, för att 

besvara sina frågor. Inom kvalitativ forskning är det vanligt att göra observationer eller 

intervjuer med olika informanter (Bryman 2014:364). Den här typen av forskning passar bäst 

enligt Ahrne, (2011) som Anna Hedin (2011:3) hänvisar till när man vill undersöka andra 

människors syn eller upplevelser av någonting. Man utgår från att människor kan uppfatta 

saker på många olika sätt och att det inte finns någon rätt eller fel. Hedin (2011:3) hänvisar 

även till McCracken, (1988) som menar att en kvalitativ studie ofta omfattar ett litet antal 

personer men att forskaren istället försöker gå in djupare i undersökningen genom att ställa 

frågor som vad, hur och varför? Den kvantitativa forskningen är baserad på sifferdata och där 

vill man få så exakta mätningar som möjligt. Här är man intresserad av att undersöka hur 

något (t.ex. ålder, yrke, uppfattning om världen etc.) är fördelat på ett stort antal personer. 

Detta innebär att det i den här typen av undersökning ofta är många personer som deltar i 

studien för att forskaren sedan ska kunna göra en generalisering av resultatet. Ofta redovisas 

detta resultat med siffror (Bryman 2014: 150ff).  
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Då jag i min studie är intresserad av att både ta reda på vad lärare anser om att elever ska lära 

sig läsa på sitt modersmål samt vad de tror är viktigast för att utveckla andraspråkselevers 

läsförståelse och hur de jobbar med detta har jag valt att göra en kvalitativ undersökning. På 

detta sätt får jag ta del av lärarnas tankar och åsikter där lärare har en möjlighet att förklara 

mer djupgående vad de anser är viktigast för andraspråkselevers läsförståelse samt hur och 

varför de jobbar på det sätt de gör med dessa elever.  

  

För att samla in empiri har jag valt att göra intervjuer med lärare då hela min studie bygger på 

lärarnas åsikter och arbetssätt angående andraspråkselevers läsförståelse. Intervjuerna kan 

utformas på olika sätt inom kvalitativ forskning. Både Alan Bryman (2014:412) och Staffan 

Stukát (2005:38f) tar upp två typer av intervjuer som kan genomföras. Den ena är 

strukturerade intervjuer där frågorna som ställs till informanterna bestäms i förväg och i 

vilken ordning de kommer ställas i. Frågorna är ofta även slutna där informanterna enbart kan 

svara genom att välja mellan olika förutbestämda svarsalternativ. Väldigt sällan ställs det 

några följdfrågor i denna typ av intervju. Den andra typen av intervju är semistrukturerad 

intervju där intervjuaren vanligtvis har en intervjuguide med ett par teman som kommer tas 

upp under intervjun. Ofta används intervjuguiden för att se till att samtliga informanter får 

svara på samma eller liknande frågor. De frågor som ställs har ingen bestämd ordningsföljd 

utan de tas upp när situationen inbjuder till det. Här kan intervjuaren ställa följdfrågor till 

informanterna och dessa behöver inte vara lika för alla informanter.   

 

Den typ av intervju som jag har valt att göra i min undersökning är semistrukturerade 

intervjuer. En anledning till att just denna typ av intervju valdes var just för att kunna gå in 

djupare i min undersökning där jag kunde ställa följdfrågor till informanterna och be dem 

förklara mer ingående om det behövdes. Under intervjuerna använde jag mig av en 

intervjuguide och detta för att se till att samtliga informanter fick svara på samma frågor. 

Intervjuguiden innehöll följande frågor:  

 

- Hur länge har du jobbat som lärare? 

- Hur länge har du jobbat på den här skolan? 

- Har du fått någon utbildning i svenska som andraspråk när du utbildade dig till 

lärare?  

- Hur många elever har du i din klass? 

- Hur många av dessa elever har svenska som andraspråk? 
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- Följer alla dessa elever läroplanen för svenska som andraspråk? 

- Har du någon i din klass som är född i Sverige men följer kursplanen för svenska 

som andraspråk? 

- Jobbar du på samma sätt när det gäller läsning med elever som har svenska som 

sitt modersmål och elever som har svenska som sitt andraspråk?  

- Vilka faktorer tror du är viktigast för att andraspråkselever ska utveckla sin 

läsförståelse?  

- Hur jobbar du för att utveckla andraspråkselevers läsförståelse?  

- Hur jobbar du för att utveckla andraspråkselevers ordförråd? 

- Vad ser du att andraspråkselever har svårast med när de ska lära sig läsa? 

- Har du någon gång haft en elev i din klass som redan kunde läsa på sitt 

modersmål? 

- Om ja: Hur jobbade du med dessa elever, och vilka metoder använde du dig av 

med dem? 

- Tycker du att man borde låta elever som har svenska som sitt andraspråk först lära 

sig läsa på sitt modersmål eller ska man få dem att börja läsa på svenska direkt 

istället?  

- Vilka fördelar och nackdelar tror du att det finns med att låta eleverna först lära sig 

läsa på sitt modersmål? 

- Brukar eleverna få en möjlighet att läsa på sitt modersmål? 

- Samarbetar ni någonting med modersmålslärarna?  

- Hur motiverar du andraspråkselever till att läsa? 

- Brukar du ha högläsning i din klass? 

 

3.2 Urval och tillvägagångssätt  

Jag har i min studie intervjuat fyra lärare. Samtliga lärare jobbar på olika skolor i en medelstor 

kommun i Mellansverige. De fyra lärarna jobbar alla med elever i de yngre årskurserna F-3.  

Innan intervjuerna skedde skickade jag ett mail till samtliga lärare där jag talade om för dem 

om min studie och vad syftet med den är. Detta innebär att lärarna i förväg visste vad 

intervjuerna skulle handla om. När jag skulle bestämma en tid med lärarna när intervjuerna 

skulle ske bestämdes det att alla intervjuer skulle ske i slutet av skoldagen då alla elever hade 

gått hem eller till fritids. Detta bestämdes för att se till att lärarna som intervjuades inte skulle 

känna sig stressade och kunna ta tid på sig att ge svar på frågorna istället för att oroa sig eller 
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avsluta intervjun för att de var tvungna gå till en lektion. I genomsnitt tog varje intervju 

ungefär 20 minuter. Då samtliga intervjuer spelades in med hjälp av programmet röstmemon i 

telefonen fördes inga anteckningar under intervjuerna, detta för att lättare kunna följa med och 

fokusera på det som sades under intervjun. 

 

Jag påbörjade varje intervju genom att ställa något som Sonja Kihlström (2004:52) kallar för 

uppvärmningsfrågor. Detta innebär att innan man börjar ställa frågor som man vill ha svar på 

först diskuterar med informanterna om deras namn, yrke och arbetsplats så att de ska kunna 

känna sig mer bekväma under intervjun.  

 

 

3.2.1 Informanter 

Nedan kommer en presentation av samtliga lärare som deltog i studien. Då lärarna är 

anonyma har jag valt att använda mig av fiktiva namn på informanterna.  

 

 ”Anna” 

Anna har jobbat som lärare i åtta år. På skolan som hon jobbar på nu har hon jobbat i åtta 

månader. För tillfället jobbar Anna både i årskurs två och tre. Ingen av de elever som Anna 

jobbar med nu har svenska som andraspråk. Anna har dock en stor erfarenhet av att jobba med 

elever som har svenska som andraspråk då hon har jobbat på två andra skolor i samma 

kommun som skolan som hon jobbar på nu. I en av skolorna som hon jobbade på innan hade 

hon bara elever som hade svenska som andraspråk. När Anna utbildade sig till lärare fick hon 

en utbildning i svenska som andraspråk.  

 

”Bianca” 

Bianca har jobbat som lärare i 20 år och har under hela sin karriär jobbat på samma skola. 

Bianca är klasslärare för årskurs tre där hon har 23 elever. Av dessa 23 elever har 22 svenska 

som andraspråk, och elva av dessa är födda i Sverige. När Bianca utbildade sig till lärare fick 

hon ingen utbildning i svenska som andraspråk.  

 

 

 

 



Jelena Stanic  

 15 

”Christina” 

Christina har jobbat i cirka 40 år som lärare, och de senaste 26 åren har hon jobbat på en skola 

där det finns en ganska stor mångfald. Just nu jobbar Christina i en årskurs 2 som har 24 

elever men som de har delat i två grupper där hon är ansvarig för en grupp där det är 14 

elever. Av dessa 14 elever har hälften svenska som sitt andraspråk, ingen av dessa elever är 

födda i Sverige. Under sin utbildning till lärare fick hon ingen utbildning i svenska som 

andraspråk, men efteråt läste hon 20 poäng svenska som andraspråk på universitetet. Christina 

har även jobbat som SVA lärare där hon jobbade i en förberedelseklass.  

 

”Daniella”  

Daniella har jobbat som lärare i 37 år och jobbar i en förskoleklass. På skolan hon jobbar på 

nu har hon jobbat i ungefär fyra månader. Hon har 17 elever i sin klass varav 14 av dessa har 

svenska som sitt andraspråk. Tre av dessa elever är dessutom helt nyanlända till Sverige och 

talar ingen svenska alls då de enbart har bott i Sverige i cirka tre veckor. Under sin utbildning 

till lärare fick Daniella ingen utbildning i svenska som andraspråk.  

 

3.3 Transkribering och bearbetning  

När intervjuerna var klara skulle de transkriberas. Under transkriberingen stannade jag upp 

flera gånger och spelade om samma mening för att se till att jag fick med allt som sades. Efter 

att jag hade transkriberat klart lyssnade jag återigen på samtliga intervjuer och följde med i 

transkriberingen samtidigt för att se till att jag inte hade missat något.   

 

När transkriberingen var klar försökte jag söka efter teman och mönster i samtliga intervjuer. 

Jag försökte då sammanställa samtliga frågor i ett annat dokument så att jag skulle ha alla 

lärares svar på en fråga under samma plats så att det skulle bli lättare att hitta mönster i 

lärarnas svar. Då jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer där jag ställde följdfrågor 

till lärarna och frågorna hade tagits upp i olika ordning var det tidskrävande att göra detta., 

men det gjorde det även lättare att finna mönster.   

 

3.4 Etiska riktlinjer  

I den här studie har de etiska riktlinjerna som både Bryman (2014:131f) och Stukát 

(2005:131f) tar upp följts. Det fyra huvudkraven som ska eftersträvas är följande: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att deltagarna i studien bör informeras om undersökningens syfte 

samt att deltagandet är frivilligt. Vid första kontakt med samtliga lärare skrevs ett mail där 

lärare informerades om undersökningen samt dess syfte vilket innebär att informationskravet 

har följts. Samtyckekravet har följts genom lärarna själva fick bestämma om de ville ställa 

upp på att intervjun skulle spelas in eller inte. Ingen av lärarnas riktiga namn har används i 

undersökningen för att bevara lärarnas riktiga identitet. Genom detta har även 

konfidentialitetskravet uppnåtts vilket just går ut på att deltagarna i undersökningen skalla 

vara anonyma. Kravet på nyttjande har uppnåtts genom att allt material som samlas in, både 

transkribering och ljudinspelningar, har förvarats privat och kommer enbart användas för 

denna studie.  

 

4. Resultat och analys  

Det här kapitlet är uppdelat i tre underrubriker betydande faktorer för läsförståelsen, 

arbetssätt för att utveckla läsförståelsen och läsa på sitt modersmål som även går att finna i 

kapitel två. Här kommer de svar lärarna gav under intervjuerna att redovisas. 

 

4.1 Betydande faktorer för läsförståelsen  

När det gäller faktorer som är av störst betydelse för andraspråkselevers läsförståelse var 

samtliga lärare överens om att ordförrådet var det absolut viktigaste. Om elever inte har ett 

ordförråd i det svenska språket blir det svårt för dem att förstå orden i texten och skapa 

mening av dem. Bianca och Daniella ansåg att det inte enbart är ordförrådet i det svenska 

språket som är av stor betydelse för elevernas läsförståelse utan även deras ordförråd i 

modersmålet, och att det blir mycket lättare för eleverna att lära sig svenska om de har ett bra 

ordförråd i modersmålet.  

 
Att dom kan sitt modersmål det är jag övertygad om tills någon annan kan övertyga 

mig om något annat. Man måste kunna ett språk för det har jag haft genom åren barn 

och då pratar vi om förskolenivå där man har varit svag i sitt språk och då har det 

varit väldigt svårt att lära sig svenska, att man har stöd i sitt språk är en grund för att 

lära sig ett annat – Daniella.  

 

Jag tror att en utav de allra viktigaste faktorerna är att man har ett fullödigt 

modersmål, därför att har man ett väldigt torftigt modersmål, eller om vi säger som 
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två halvspråk att man kan lite av sitt modersmål och lite av svenskan då blir det jätte 

jätte svårt och det ser jag hos flera elever – Bianca 

 

Bianca gav ett exempel på två elever där en av eleverna, som jag i den här studien har valt att 

kalla för Ali, har en stark bas i sitt modersmål och den andra eleven som här kommer 

benämnas som Adriana, har det som Bianca kallar för två halvspråk. Ali har arabiska som sitt 

modersmål och kom till Sverige i höstas. Adriana är född i Sverige och har två språk som hon 

pratar hemma, romani och serbiska, men hon har alltså inte en stark bas i något av språken. 

När eleverna nu gjorde nationella prov i svenska märkte Bianca att det gick mycket bättre för 

Ali än för Adriana i läsförståelsedelen av provet.  

 
Han har redan byggt upp ett hyggligt vardagsspråk och på nationella prov på 

läsförståelsedelen så använde han ju smarta strategier han använde ju dom här 

smarta strategier där man bara lokaliserar svaret i texten utan några problem och det 

tror jag handlar väldigt mycket om att han har ett rikt ordförråd i sitt 

modersmål…Adrianas starkaste språk är romani och serbiska men det är inte ett 

fullödigt språk och för henne är det jätte svårt märker jag så ordförrådet är det 

absolut viktigaste  - Bianca 

 

Då elevers lärande i modersmålet också spelar en stor roll för elevernas lärande i skolan enligt 

samtliga lärare uttryckte tre av lärarna, Anna, Bianca och Christina, att de önskade att de hade 

ett bättre samarbete med modersmålslärarna. Den enda läraren som hade ett bra samarbete 

med modersmålslärarna var Daniella. En anledning till att de inte har ett samarbete är enligt 

Bianca för att modersmålslärarna undervisar på olika skolor och att de inte ingår i arbetslaget. 

Samtidigt beskriver Bianca att hon upplever att modersmålslärarna tycker att de är avskilda 

från skolan och att de inte tillhör där.  

 

Dom tycker att dom tillhör modersmålsavdelningen och det känns som att dom 

tycker att den är avskild, dom är sina egna på skolan och vi är något annat – Bianca  

 

När Christina har varit orolig för någon elev som verkar vara väldigt sen i sin läsutveckling 

har hon pratat med modersmålslärarna också för att se om eleven även är sen i sitt modersmål, 

men det har aldrig skett att de tillsammans har suttit och funderat på hur de kan samarbeta för 

att hjälpa eleven. Det är väldigt lite samarbete kring barnen enligt Christina de enda gångerna 

som modersmålslärarna har tagit kontakt med henne är när de har velat komma till skolan och 

prata om hur det är att vara flerspråkig och varför det är bra att ha modersmål på schemat. Det 
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har inte skett att modersmålslärarna har tagit kontakt med Christina för att prata om någon 

elev. 

 

Det är väldigt lite samarbete kring barnen, man skulle ju vilja utnyttja det lite mer.      

– Christina  

 

Daniella som har ett bra samarbete med modersmålslärarna talade om att hon har en elev i sin 

klass som har svårt att lära sig svenska. Just nu samarbetar hon med modersmålsläraren för att 

bygga upp denna elevs ordförråd. Ofta är modersmålsläraren med på lektionerna, men om hon 

inte kan vara med under någon lektion brukar hon istället komma och vara med på fritids. På 

detta sätt får eleven inte bara en möjlighet att bygga upp ett ordförråd i det svenska språket 

utan även i sitt modersmål enligt Daniella. Anna som inte har något samarbete med 

modersmålslärarna just nu berättar att när hon jobbade på en annan skola där hon hade många 

romska barn samarbetade hon väldigt ofta med modersmålsläraren i romani. Ofta kunde 

modersmålsläraren vara med på flera lektioner och sitta med eleverna som hade romani som 

modersmål, då pratade de svenska, men om någon elev inte förstod något så kunde de få det 

förklarat för sig på sitt modersmål. Detta ansåg, Anna var till stor hjälp för eleverna då hon 

märkte att när eleverna fick detta stöd blev de mer motiverade till att lära sig.   

 

Förutom ordförrådet tog, Christina upp förförståelsen som en viktig faktor. Hon menar att det 

blir svårt för elever att exempelvis förstå en text om en skogstraktor om de inte vet vad en 

skogstraktor är innan de börjar läsa om den. Om eleverna inte kan visualisera det som de läser 

om framför sig blir det enligt Christina svårt för dem att följa med i texten vilket leder till att 

de inte förstår det som de läser.    

 

Fonologisk medvetenhet tog Anna upp tillsammans med ordförrådet som en viktig faktor för 

andraspråkselevers läsförståelse. Utan fonologisk medvetenhet blir det svårt för eleverna att 

lära sig läsa. Elever som är helt nyanlända till Sverige brukar ofta enligt Bianca ha svårt med 

bokstavsljuden å, ä, ö, u, i och y. Detta kan bidra till att det tar längre tid för andraspråkslever 

att börja läsa och förstå orden i texten.  

 

Ordet labyrint blir ofta laborint dem hör inte dem här bokstavsljuden – Bianca   
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4.2 Arbetssätt för att utveckla läsförståelsen  

Alla fyra lärare jobbar aktivet med att utveckla andraspråkselevers läsförståelse, de har alla 

anpassat sina lektioner efter dessa elevers behov. Det innebär att det blir mycket repetition för 

elever som inte har svenska som andraspråk vilket samtliga lärare ansåg var positivt då det får 

en möjlighet att bygga upp en ännu starkare bas i det svenska språket. 

 

Vissa av lärarna har det aktuella skolåret, fått ta emot elever som är helt nyanlända till 

Sverige. Daniella har fått ta emot tre elever som inte kan någon svenska alls och som hon inte 

kan kommunicera med. Hon får inte heller något studiehandledare för någon av eleverna,  då 

regeringen har tagit bort stödet för barn i förskola och i årskurs ett. Just nu jobbar, Daniella 

mycket med sin klass som är en förskoleklass med att leka med eleverna och ha mycket 

ordlekar och rim, för att dessa elever ska kunna delta i aktiviteterna och på så sätt kunna 

bygga upp ett ordförråd i det svenska språket.  

 

Det blir svårt att hålla i en lektion när jag inte kan kommunicera med eleverna. Men 

nu har vi mycket lek, och rim som alla elever kan delta i, vilket barnen även tycker 

är kul och de får också en möjlighet att lära sig av varandra, ibland är det lättare för 

eleverna att förstå andra elever än en lärare – Daniella  

 

Att ha högläsning med eleverna ansåg både, Anna och Christina är otroligt viktigt för att 

utveckla andraspråkslevers läsförståelse. Anna brukar lägga upp texten som hon kommer läsa 

för eleverna på tavlan så att de kan följa med i texten och på så sätt få se hur språket ser ut i 

skrift och höra det samtidigt.  

 

Jag brukar ibland lägga upp texten som jag kommer läsa för eleverna uppe på 

whiteboard tavlan så att eleverna kan följa med i texten medan jag läser upp den för 

dom, ibland kan även eleverna får läsa högt för varandra och då läser dom kanske ett 

stycke var. Genom att ha texten framme får eleverna både se och höra språket– Anna  

 

En anledning till att Christina anser att högläsning är gynnsamt för andraspråkselevers 

läsförståelse är för att de får höra mycket nya ord och höra hur ord uttalas vilket hjälper 

eleverna när de bygger upp ett ordförråd i det svenska språket.  
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När man läser texter och pratar om dem lär man sig nya ord och för att lära sig ett 

nytt ord så behöver man höra och använda det 50 gånger för att det ska sitta               

- Christina  

 

Att eleverna har en förförståelse för texten som de kommer läsa anser Christan är viktigt för 

att eleverna skulle kunna förstå texten. Hon jobbade med detta genom att prata med eleverna 

om vad texten som de kommer läsa handlar om och också visa upp bilder från texten. Hon 

anser att bilder från texten är ett bra hjälpmedel för att skapa en förförståelse hos eleverna.   

 

För att få lite förförståelse kan det vara bra att titta lite på bilder, men om texten inte 

har bilder då kan jag istället berätta vad texten som vi kommer läsa handlar om          

– Christina  

 

Även Bianca använder sig av illustrationer som finns i böcker och texter för att eleverna ska 

få en förförståelse för texten och samtidigt starta en diskussion om den. Ofta får eleverna först 

titta på bilderna och diskutera dessa om vad de tror texten kommer handla om utifrån 

bilderna. På detta sätt menar Bianca att eleverna blir mer engagerade i texten. Bilderna hjälper 

också eleverna att förstå texten.  

 

Jag utgår mycket från bilder som finns i boken och så resonerar vi om dem och 

diskuterar hur de ser och vad de kan föreställa. Det är bra för elever som inte förstår 

något då kan man kanske peka på bilden och visa vad det betyder – Bianca  

 

Daniella använder sig också av bilder i sin undervisning, men hon anser att det inte är bra att 

använda för mycket bilder. Eleverna bör enligt Daniella få en möjlighet att skapa egna bilder i 

huvet och inte enbart förlita sig på de bilder som finns i böcker eller texter.  

 

Många elever i dagens läge behöver bild stöd det kommer nog bli en klassiker, jag 

tror att det alltid kommer finnas bild stöd vilket är bra men man ska inte använda det 

för mycket eleverna bör få möjlighet att skapa egna bilder - Daniella  

 

 

4.3 Läsa på sitt modersmål   

Samtliga lärare som deltog i studien hade svårt att svara på frågan om elever borde lära sig 

läsa på sitt modersmål eller på svenska först. Anna anser att eleverna i sådana fall bör lära sig 

läsa både på sitt modersmål och på svenska parallellt. Till skillnad från Anna, ansåg, Christina  



Jelena Stanic  

 21 

att man bör börja läsa på ett språk, det skulle bli för svårt för eleverna att behöva lära sig läsa 

på två språk samtidigt enligt, Christina.  

 

Att göra det precis parallellt då tror jag att det blir för svårt om man tänker sig ettan, 

då ska du lära dig läsa på arabiska och på svenska. Då tror jag att det blir alldeles för 

mycket att ha fokus på utan jag tror absolut att man ska börja med ett utav dem        

– Christina 

 

Varken Bianca eller Daniella ser några nackdelar med att eleverna först lär sig läsa på sitt 

modersmål. Om eleverna redan kan läsa på modersmålet så kommer det bli ganska lätta för 

dem att sedan lära sig läsa på svenska enligt, Bianca.  

 

Jag ser inte att det skulle finnas några nackdelar det är ju alltid bra att kunna läsa för 

då har man ju förstått läsandets betydelse egentligen att det är budskapsbärande helt 

enkelt nä jag ser inga nackdelar i att eleverna läser på sitt modersmål - Bianca 

 

Både Anna och Bianca har fått ta emot elever som redan kunde läsa på sitt modersmål innan 

de började i den svenska skolan. Båda såg att dessa elever lyckades bra i skolan, ibland till 

och med bättre än elever som är födda i Sverige och har ett annat modersmål men som först 

fått lära sig läsa på svenska. Ali som Bianca jämförde med Adriana är ett exempel på detta. 

Trots att han kom till Sverige i höstas lyckades han bättre på nationella proven i svenska än 

Adriana som är född i Sverige och har fått lära sig läsa på svenska. Även Anna gav ett 

exempel på en elev som är från Bosnien och som hade gått i skolan i sitt hemland innan han 

började i en svensk skola. Han var både duktig i matte och på sitt modersmål. För honom gick 

det mycket fort att lära sig svenska enligt, Anna. Han presterade väldigt bra i alla av skolans 

ämnen. Det han hade svårast med var uttalet men han förstod vad de flesta ord på svenska 

betydde.  

 

Om eleverna en gång har lärt sig läsa kommer det bli mycket lättare för dem att lära sig läsa 

på ett annat språk, även om språken inte har samma alfabet påstår, Christina. När hon jobbade 

i en förberedelseklass kunde hon få elever som hade arabiska som sitt modersmål, som alltså 

har ett annat alfabet och andra tecken än vi i Sverige. Även om dessa elever först var tvungna 

att lära sig det svenska alfabetet innan de kunde lära sig läsa gick det relativt fort för dessa 

elever att lära sig läsa på svenska. Christina tror att detta beror på att eleverna redan i 

modersmålet har förstått sambandet mellan ljud och tecken. Även om det är andra tecken och 
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många ljud är nya går det snabbare att lära sig läsa på svenska om man kan det på 

modersmålet än när man ska lära sig helt från början menar Christina.  

 

Nu är ju arabiska helt andra tecken och så, men de har ju ändå förstått det här ljud 

och tecken även om det blir andra tecken finns det ändå vissa ljud som är 

gemensamma och då går det ofta snabbare än när man lär sig helt från början           

– Christina   

 

 

Även om eleverna skulle få en möjlighet att lära sig läsa på sitt modersmål innan de lärde sig 

läsa på svenska tror inte Christina att många föräldrar skulle gå med på det. Christina har ofta 

fått höra från föräldrar att de tycker att det är viktigt att deras barn kan prata och läsa på 

svenska, då undervisningen i skolan är på svenska. Vissa föräldrar väljer till och med bort 

modersmålet för att de anser att deras barn istället bör fokusera på att lära sig svenska och tror 

att modersmålet kommer vara i vägen för detta. Christina håller med föräldrarna att eleverna 

först borde lära sig läsa på svenska, men hon håller inte med om att modersmålet är något 

hinder för att eleverna ska lära sig svenska, snarare tvärtom.  

 

Nä jag tror att det är bäst att börja med svenska så göra vi nu och så har vi alltid 

gjort – Christina   

 

Anna anser att det just nu är omöjligt att erbjuda eleverna att de ska lära sig läsa på sitt 

modersmål. För att det ska kunna gå måste det finnas lärare som kan elevernas modersmål 

och som kan hjälpa dem om de inte förstår något menar, Anna. Detta innebär att det skulle 

behövas fler lärare i klassen då alla elever inte har samma modersmål. I vissa klasser kan det 

finnas upp till 5-6 olika modersmål vilket innebär att det skulle behövas 6-7 lärare i klassen 

vilken Anna menar är helt omöjligt.  

 

I sådana fall behövs det en lärare som kan många språk eller fler lärare i 

klassrummet som alla är ansvariga för ett varsitt språk, det känns praktiskt lite svårt 

att få till – Anna  
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5. Diskussion  

I det här avsnittet kommer resultatet som har redovisats i föregående avsnitt diskuteras. Sedan  

kommer en slutdiskussion.  

 

5.1 Betydande faktorer för läsförståelsen 

Resultaten i den här studien visar att samtliga lärare som deltog i studien anser att elevernas 

ordförråd är den viktigaste faktorn för andraspråkselevers läsförståelse, vilken även Viberg 

(1993 i Lindberg 2006:66) tar upp som en viktig faktor för elevernas framgång i skolan. Om 

eleverna inte förstår minst 95 procent av orden som de läser kommer de inte kunna ta till sig 

texten eller komma ihåg den (Liberg 2008:8). Det är som att någon skulle be oss läsa en text 

på exempelvis tyska fast vi inte kan språket. Vi kommer kanske kunna avkoda orden, men det 

innebär inte att vi kommer förstå det vi läser då vi inte har ett tillräckligt stort ordförråd i det 

tyska språket. Efter att vi har läst texten kommer vi förmodligen inte förstå vad den handlar 

om, och sannolikheten att vi kommer komma ihåg den är inte så stor. Att vissa 

andraspråkselever inte har ett ordförråd i det svenska språket är inte konstigt om de har 

befunnit sig i en miljö där de inte har fått höra eller använda språket, vilket bidrar till att de 

inte förstår vad orden de läser betyder. Enligt Christina behöver eleverna höra och använda ett 

ord minst 50 gånger innan de kan förstå ordet och använda det på egenhand. 

  

Det är inte enbart elevernas ordförråd i det svenska språket som är en stor och avgörande 

faktor för andraspråkselevers läsförståelse, utan även deras ordförråd i modersmålet menar två 

av lärarna Bianca och Daniella. Ofta finns det en uppfattning att modersmålet kan vara i 

vägen för eleverna inlärning av det svenska språket då eleverna gärna vill överföra regler och 

uttal från modersmålet (Witting 2001:55). Vissa föräldrar väljer till och med bort 

modersmålsundervisning då de anser att deras barn först bör lära sig svenska och att 

modersmålet kommer vara i vägen för detta. Det har dock visat sig att om eleverna har ett bra 

ordförråd i sitt modersmål kommer inlärningen av det svenska språket ske mycket snabbare 

(Skolinspektionen 2011:11). Vi kan tänka oss att om vi inte haft ett bra ordförråd i det 

svenska språket och sedan skulle lära oss ett nytt språk så skulle det ta mycket längre tid för 

oss att lära oss det nya språket då vi inte skulle förstå vad begrepp på varken svenska eller på 

det nya språket betyder. Om vi har en förståelse för många begrepp på svenska kommer 

inlärningen av det nya språket ske mycket fortare då vi enbart måste lägga till ett nytt uttryck 

på ett begrepp som vi redan förstår (Hyltenstam 2007:55f). Detta bidrar till att vi då kan lära 
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oss det nya språket mycket fortare vilken i sin tur bidrar till att läsförståelsen på det nya 

språket också utvecklas mycket fortare. 

  

Även elevernas förförståelse togs upp i resultat som en betydande faktor för elevernas 

läsförståelse. Det blir svårt och nästintill omöjligt att kunna förstå och ta till sig en text som 

handlar om någon som man inte vet något om. Ofta brukar enbart den svenska kulturen 

representeras i de texter som eleverna får läsa i den svenska skolan. Då många 

andraspråkselever kommer från en annan kultur och kanske har haft väldigt lite kontakt med 

den svenska kulturen kan inte läraren förvänta sig att alla elever har en förförståelse för det 

som tas upp i olika texter. Det är som att vi skulle få läsa om exempelvis grekisk mytologi fast 

vi aldrig har hört talas om detta, det skulle bli svårt för oss att sätta oss in i texten och ta till 

oss den om vi inte förstår, innan vi läser den, vad den kommer handla om. 

 
För att elever överhuvudtaget ska kunna lära sig läsa måste de först blir fonetiskt medvetna 

(Aukrust & Ryland 2008:108). Vissa andraspråkselever kan ha svårt att urskilja vissa ljud i 

det svenska språket, speciellt vokalerna. De bokstäver och ljud som eleverna har svårast med 

är de som inte finns i språk utanför norden som å, ä och ö. Detta kan bidra till att det tar längre 

tid för andraspråkselever att lära sig läsa då de inte kan avkoda orden för att de inte förstår 

sambandet mellan bokstäver och ljud. Om eleverna inte kan avkoda orden spelar det ingen 

roll om det har ett stort ordförråd i språket eller inte utan fonetiskt medvetenhet kommer de 

ändå inte kunna läsa.  

 

5.2 Arbetssätt för att utveckla läsförståelsen 

Lärarnas arbetssätt för att bygga upp elevernas läsförståelse varierar, men för det mesta jobbar 

samtliga lärare mycket med att bygga upp elevernas ordförråd och förförståelse vilket enligt 

lärarna är bland de viktigaste faktorerna för andraspråkselevers läsförståelse. Arbetet med 

läsförståelse sker bland annat genom att lärarna leker olika språklekar med eleverna, har 

mycket högläsning i klassrummet och jobbar med bilderna som finns till de olika texterna 

som eleverna i skolan får läsa. 

  

För elever som inte har något ordförråd i det svenska språk är det bra om de får uppleva 

språket på ett positivt och roligt sätt för att bli motiverade till att lära sig det. Detta kan ske 

genom olika typer av språklekar som exempelvis rim där eleverna får möjlighet att leka med 

språket samt utforska likheter och skillnader mellan olika ord (Berg 2009:120). Samtidigt som 
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eleverna har roligt och får en positiv bild av språket lär de sig många nya ord av både läraren 

och klasskompisarna. I leken kan alla elever delta även de som inte har ett stort ordförråd i det 

svenska språket.  

  

De två lärarna som har mest erfarenhet av att jobba med andraspråkselever , Anna, som har 

jobbat på en skola där hon enbart hade andraspråkselever i sin klass samt, Christina som har 

varit svenska som andraspråkslärare, anser att högläsning är ett viktigt arbetssätt för att bygga 

upp elevernas ordförråd och på så vis även deras läsförståelse. Genom att eleverna får lyssna 

på lärarens eller klasskamraternas högläsning får de en möjlighet att höra hur vissa ord uttalas 

och samtala om ord som de inte förstår (Beck & McKeown 2001:2). Det behöver alltså inte 

enbart vara läraren som håller i högläsningen även eleverna kan delta genom att läsa upp ett 

stycke från någon text för de övriga eleverna i klassen. Läraren kan även lägga upp texten 

som ska läsas upp för eleverna på tavla så att eleverna på så sätt kan följa med i texten 

samtidigt som de får den uppläst för sig. På så sätt får de se orden samt höra dem.  

 

För att skapa en förförståelse hos eleverna inför texten som de kommer läsa jobbade 

majoriteten av lärarna med att titta på bilderna från texten. Genom att titta på bilder kan 

eleverna få ledtrådar om vad texten handlar om (Wærn, Pettersson & Svensson 2004:185). 

För elever som exempelvis ska läsa en faktatext om älgar och inte vet vad detta betyder kan 

bilden hjälpa eleverna att få en förståelse för vad en älg är, vilket sedan gör det lättare för 

eleverna att kunna skapa inre bilder vid läsning av texten. Innan läraren visar upp bilder till en 

text är det av stor vikt precis som Beck & McKeown (2011:1f) påpekar att se till att bilderna 

verkligen hänger ihop med texten annars kommer det bli väldigt förvirrande för eleverna om 

texten och bilden inte stämmer överens. Samtidigt som arbetet med bilder är gynnsamt för 

eleverna kan det även finnas nackdelar med att jobba med bilder för mycket. Eleverna kan 

förlita sig för mycket på bilderna genom att de inte läser texten utan enbart tittar på bilderna 

för att försöka förstå texten. Samtidigt får eleverna inte så många möjligheter till att skapa 

egna inre bilder vilket är av stor betydelse för elevernas förståelse av texten (Beck & 

McKeown). Att arbeta med bilder för att skapa en förförståelse hos eleverna är ett gynnsamt 

arbetssätt, men det bör inte användas i för hög grad då eleverna även ibland behöver skapa 

egna bilder.  

 

 



Jelena Stanic  

 26 

5.3 Läsa på sitt modersmål 

När det gäller vilket språk eleverna ska lära sig läsa på pekar det mesta på att det bör vara på 

elevernas modersmål. Både i resultatet i den här studien och i de två studierna av Berens, 

Kovelman & Patotto (2013) samt Modiano (1966) som togs upp under avsnittet, tidigare 

forskning, gick det att se att elever som hade fått lära sig läsa på sitt modersmål lyckades 

bättre i skolan än de elever som fått lära sig läsa på ett annat språk. Det blir lättare för 

eleverna att förstå det de läser om de gör det på ett språk de är bra på. När eleverna väl har lärt 

sig läsa på ett språk blir det sedan lättare att lära sig läsa på ett annat. För tillfället tror en av 

lärarna, Anna att det skulle bli svårt att anordna lektioner där eleverna skulle få en möjlighet 

att under vanlig lektionstid, och inte modersmålsundervisning, få läsa på sitt modersmål. Det 

skulle behövas fler lärare som har samma modersmål som eleverna har i klassrummet för att 

detta skulle kunna gå vilket många skolor inte har råd med. Ett problem som skulle kunna 

uppstå om eleverna först skulle lära sig läsa på modersmålet är att de inte får många 

möjligheter till att lära sig det svenska språket samt lära sig om den svenska kulturen vilket 

kan leda till att eleverna inte kan identifiera sig med varken det svenska språket eller den 

svenska kulturen. En lösning på detta skulle kunna tänkas vara att eleverna får fler möjligheter 

till modersmålsundervisning och inte enbart en gång i veckan som det ser ut nu, samt att 

klasslärarna och modersmålslärarna samarbetar mer med varandra. På detta sätt får eleverna 

både en möjlighet att utveckla sitt svenska språk och sitt modersmål. Detta skulle innebära att 

lärarna skulle behöva ha ett bättre samarbeta med modersmålslärarna än vad de har nu, för 

tillfället verkar det inte finnas någon eller ett väldigt litet samarbete runt om i skolorna mellan 

dessa lärare. Eleverna skulle kunna gynnas oerhört om dessa två lärare tillsammans diskuterar 

och planera undervisningen, där eleverna exempelvis får läsa samma eller liknande texter på 

både sitt modersmål och på svenska. Eleverna skulle då få en möjlighet att se vad olika orden 

betyder på båda språken. Samtidigt skulle de kunna variera på vilken typ av texter eleverna 

skulle få läsa där både den svenska och elevernas egen kultur är representerad.  

 
 

5.4 Avslutande tankar 

Just nu pågår det en stor flyktinginvandring till Sverige, vilket bidrar till att vi i den svenska 

skolan får ännu fler elever med svenska som andraspråk. För blivande lärare som förmodligen 

kommer ha minst ett par elever i klassrummet med svenska som andraspråk kan den här 

studien vara intressant läsning. Under studiens gång framkommer information och kunskap 

om vad lärare anser är den viktigaste faktorn för andraspråkselevers läsförståelse, nämligen 
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ordförrådet,  samt hur lärarna jobbar för att utveckla den. Innan jag gjorde den här studien var 

jag inte helt medveten om hur viktig elevernas ordförråd i deras modersmål är, vilket i den här 

studien visade sig vara en av de viktigaste faktorerna för elevernas läsförståelse. Genom 

denna studie har det även framkommit att läraren aldrig ska ta förgivet vad elever har för 

förförståelse för texter som kommer läsas i klassrummet. Många elever kommer från en annan 

kultur och har kanske aldrig stött på eller hört talas om sånt som tas upp i olika texter i den 

svenska skolan. 

 

För att få en säkrare bild av hur lärare jobbar för att utveckla andraspråkselevers läsförståelse 

hade det kanske varit bättre om jag också hade gjort observationer i klassrummet för att se hur 

detta går till, för lärare kan kanske säga en sak men göra en helt annan. Då denna studie inte 

innehåller både observationer och intervjuer med lärare är ett förslag till fortsatt forskning att 

göra observationer i klassrummet för att se hur lärare verkligen jobbar med att utveckla 

andraspråkselevers läsförståelse.  
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