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Sammanfattning  
Bakgrund: 

Resultatet av olika undersökningar visar att elever med svenska som andraspråk har en försämrad läsförmåga vilket 

påverkar deras fortsatta skolgång och möjligheter att ta aktiv del i samhället. I vårt kommande yrke ser vi en viktig uppgift 

i att undervisa elever med svenska som andraspråk till bättre läsförmåga.  

 

Syfte:  

Vårt syfte med denna rapport är att undersöka lärares val av undervisningsmetoder för att lära elever med ett annat 

modersmål än svenska att läsa. Vårt intresse har riktat sig kring vilka läsundervisningsmetoder lärarna använder och vad 

de grundar sina val på. 

 

Metod: 

För att undersöka vårt syfte har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med tolv lärare från sju olika skolor 

belägna i fyra skilda orter. Lärarnas svar har vi analyserat och sammanställt i olika teman. Därefter reflekterade vi över 

resultatet i förhållande till vår litteraturstudie.  

 

Resultat: 

Resultatet vi fick från vår undersökning var att lärarna använder flera läsundervisningsmetoder för elever med svenska 

som andraspråk. Vår studie visar att lärarna oavsett utbildning och antal år i yrket använder ljudmetoden som grund i 

läsinlärningen för att sedan komplettera med andra metoder som lägger vikt vid interaktion och den kontext eleverna 

befinner sig i. Lärarens val av läsundervisningsmetoder grundar sig på vilka bakgrundskunskaper som eleven har. Därav 

drar vi slutsatsen att elever med svenska som andraspråk behöver kompetenta lärare som behärskar flera olika 

läsundervisningsmetoder både syntetiska och analytiska. 
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1 Inledning 
För att leva och ta del av dagens skriftspråkliga samhälle ställs det stora krav på den enskilda 

individen. En grundläggande kompetens är att kunna läsa texter och söka information. Myrberg 

(2007) konstaterar att i det svenska samhället finns en mängd faktorer som stimulerar vår 

läsförmåga så som tillgänglighet till bibliotek, media i olika former, en utbyggd vuxenutbildning 

och framför allt en skola som inkluderar alla barn oavsett bakgrund. Trots det visar aktuella 

rapporter att svenska elevers läsförståelse har försämrats (Skolverket, 2007; Skolverket, 2008). Det 

är många faktorer som spelar in i ett barns språkutveckling och läsinlärning. Den kände forskaren 

Bronfenbrenner (i Svensson, 1998) visar på hur bland annat, hemförhållanden, skolans 

undervisning och politiska direktiv i vårt samhälle påverkar barnets utveckling. Vårt syfte med 

denna studie är att undersöka lärares val av undervisningsmetoder för att lära elever med ett annat 

modersmål än svenska att läsa. I kursen Grundläggande färdigheter i svenska och matematik har vi 

studerat läsprocessen och olika läsundervisningsmetoder och deras betydelse för elevers fortsatta 

läs- och skrivutveckling. I vår utbildning har vi lärt oss hur viktig läsförmågan är för elevernas 

självbild, motivation och fortsatta skolframgångar (Hyltenstam, 2007; Myrberg, 2007; Taube, 

2007b). Barnens talspråksutveckling är grundläggande och har ett direkt samband med elevens 

senare läsutveckling (Aukrust Grøver & Rydland, 2008). Läsningen är en viktig komponent för att 

eleven ska tillgodogöra sig kunskaper i alla skolämnen. Fokus i vår utbildning har emellertid varit 

på infödda svenska elever och läs- och skrivinlärning. Läsundervisningsmetoderna är i många fall 

anpassade till svenska elever och förhållanden. Vi har haft vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) under utbildningens gång i klasser där nästan hälften av eleverna varit andraspråkselever. 

Vår uppfattning är att lärarna ägnade mycket tid åt att undervisa eleverna samtidigt som de uttryckte 

att de saknade kunskap och redskap för hur de skulle göra. I vårt kommande yrke kommer vi själva 

att möta elever med skiftande språklig bakgrund och då elever med svenska som andraspråk. I detta 

arbete har vår ambition varit att vi ska tillägna oss mer kunskap om vilka läsundervisningsmetoder 

som är lämpliga för elever med svenska som andraspråk. Vår förhoppning är att vi på så sätt kan 

inhämta kunskaper som gör oss lämpade att undervisa elever med svenska som andraspråk i läsning 

och skrivning.  

1.1 Bakgrund 

För att vi ska få kunskap om hur andraspråkselevers framgångar i skolan egentligen ser ut, kommer 

vi inledningsvis att granska ett antal rapporter och vad forskare drar för slutsatser kring resultaten i 

dessa.  
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Andraspråkselever och skolframgång 

Internationellt sett är Sveriges befolkning bra på att läsa men enligt Myrberg (2007) finns dessvärre 

negativa tecken på att läsförmågan försämrats. PISA (Programme for International Student 

Assessment) är en internationell studie som vart tredje år undersöker 15-åringars förmågor och 

attityder till matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Förutom att kartlägga elevernas förmågor 

har studien till syfte att generera kunskap kring de faktorer som orsakar och påverkar elevernas 

prestationer. År 2006 deltog 57 länder (Skolverket, 2007). Vi har studerat resultatet för elevers 

läsförståelse, som visar att i Sverige når 85 % av eleverna basnivån eller högre nivåer. Det innebär 

att 15 % inte har tillräckliga kunskaper när det gäller läsförståelse. Vid en närmare granskning av 

Sveriges resultat framgår att de svagaste eleverna har något sämre resultat och att de starkaste 

eleverna har förbättrat sitt resultat något, således har skillnaden mellan de starkaste och svagaste 

eleverna ökat trots att det sammanlagda resultatet i stort sett är detsamma (ibid.). Vilka är då de 

elever som tillhör de 15 % som inte har tillräckliga kunskaper? Resultatet visar att 

andraspråkselever har generellt sämre läsförmåga än svenska infödda elever. Dessutom visar det sig 

att de andraspråkselever som är födda utomlands har mycket sämre läsförmåga än övriga elever 

(ibid.). Hyltenstam och Lindberg (2004) reflekterar över resultatet från PISA och konstaterar att 

elever med andraspråksbakgrund är överrepresenterade bland de elever som inte uppnår målen i 

grundskolan.  

 

Skolverket (2008) redovisar varje år resultat från förskola och skola. Rapporten från 2008 visar att 

39.4 % av elever med utländsk bakgrund går ut grundskolan utan slutbetyg (ibid.). Utifrån 

Skolverkets rapportering tolkar Hyltenstam och Lindberg (2004) att variationen av prestationer hos 

elever med svenska som andraspråk är stor men, konstaterar författarna, generellt har flertalet 

andraspråkselever svårigheter att uppnå målen. Elever idag måste ha ett ordförråd anpassat till 

skolans undervisning. De språkliga kunskaperna är en förutsättning för att eleverna ska utveckla 

sina tankar och kunna kommunicera med andra inom ämnet. I samband med detta anser Hyltenstam 

och Lindberg (2004) att andraspråkselever behöver lärare med hög kompetens för att kunna bedöma 

deras kunskaper och på bästa sätt hjälpa dem att utveckla sina språkkunskaper. Myrberg (2007) ser 

med oro hur fler nyutbildade lärare saknar kompetens i läs- och skrivinlärning vilket kommer att 

behövas då många erfarna lärare kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Enligt Myrberg 

(2007) klarar var tredje invandrarungdom endast enklare läs- och skrivuppgifter och andelen 

ungdomar med invandrarbakgrund som fortsätter att studera på högre nivå är näst intill obefintlig. 

Elevernas läsförmåga är en grundläggande förutsättning för att de ska kunna tillägna sig andra 

skolämnen (ibid.). 
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Med anledning av dessa oroande fakta anser vi att det finns skäl till att granska vilka förutsättningar 

andraspråkseleverna har att tillägna sig kunskap i skolan. I kommande avsnitt avser vi att studera de 

styrdokument som reglerar ramarna kring undervisningen och anger vilka kunskaper eleverna ska 

tillägna sig under sin skolgång. 

 

Styrdokument 

I kursplanen för Svenska som andraspråk finns en betoning på att språket är ett viktigt verktyg för 

det fortsatta lärandet samt verkandet i dagens samhälle (Kursplanen i Svenska som andraspråk, 

2000). I kursplanen fokuseras det på att eleven vågar och vill använda språket innan han/hon 

behärskar språket korrekt. Dessutom läggs stor vikt vid att eleven tillägnar sig ett stort ordförråd 

(ibid.). Däremot är det i Kursplanen i svenska (2000) fokus på att eleverna ska lära sig använda 

språket korrekt. Inom skolan finns det olika föreskrifter som tydliggör vad skolan ska förhålla sig 

till. Elever ska behärska det svenska språket, i både tal och skrift, i samband med det att eleven 

slutar grundskolan (Lpo 94, 2006). Vidare går det att läsa att läraren ska se till varje elevs enskilda 

behov, förutsättningar och erfarenheter (ibid.). I Grundskoleförordningen (1994: 2 kap. 9, 15-16§) 

står det att det är rektorn som beslutar om en elev ska få undervisning i svenska som andraspråk. 

Undervisning ska om det behövs anordnas i detta ämne för elever som har ett annat modersmål än 

svenska eller för elever med invandrarbakgrund som har svenska som umgängesspråk med en eller 

båda vårdnadshavare. Sammanhanget och meningsfullheten i en text är något som eleverna lätt ska 

kunna ta till sig för att språket ska bli väl befäst (Kursplanen i Modersmål, 2000; Kursplanen i 

Svenska som andraspråk, 2000).  

 

I grundskoleförordningen (1994: 2 kap. 9, 13§) är det också angivet att om en elev har en eller två 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska eleven få möjlighet att läsa modersmålet som 

ett ämne. Detta gäller om eleven har grundläggande kunskaper i språket eller om han/hon önskar 

sådan undervisning och ska då ske inom eller utanför timplanebunden tid (ibid.). Kommunerna är 

endast skyldiga att ge modersmålsundervisning om antalet elever som vill läsa språket är fler än 

fem och om det finns en lämplig lärare (ibid.). Att arbeta med elevernas modersmål tas redan upp i 

förskolans läroplan där det framhålls att de barn som har ett annat modersmål än svenskan ska få 

möjlighet att kunna utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö, 2006). Ämnet 

Svenska som andraspråk ska vara ett verktyg för eleverna att tillägna sig kunskaper inom andra 

skolämnen (Kursplanen i Svenska som andraspråk, 2000). I kursplanen förespråkas en samverkan 

mellan ämnet och modersmål för att ge andraspråkseleverna förutsättning att utveckla sin 

tankeförmåga på en högre kognitiv nivå än vad eleven förmår kommunicera på andraspråket. Det 
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övergripande syftet i kursplanen är att andraspråkseleverna ska tillägna sig svenska språket på en 

förstaspråksnivå för att kunna tillägna sig fortsatt utbildning och utgöra en del i det svenska 

samhället (ibid.). 

 

I följande avsnitt summerar vi våra funderingar och frågor som väckts av föregående granskning av 

rapporter, litteratur och styrdokument. Ur resultaten av Skolverkets rapporter (2007; 2008) kan vi 

utläsa att läsinlärningen påverkar elevernas fortsatta skriftspråkliga utveckling. Dessutom är 

läsningen ytterst betydelsefull för all inlärning, vilket lyfts fram i Kursplanen i Svenska som 

andraspråk (2000). Detta medför att vi vill få mer kunskap om hur läsundervisningen av 

andraspråkseleverna går till. Vårt intresse riktar sig till vilka läsundervisningsmetoder som lärarna 

använder i sin undervisning. 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka lärares val av undervisningsmetoder för att lära elever med 

ett annat modersmål än svenska att läsa. Utifrån ovanstående syfte har vi formulerat följande 

frågeställningar; 

 Vilken eller vilka läsundervisningsmetoder använder lärare för elever med 

svenska som andraspråk? 

 Vad grundar lärarna sitt val av läsundervisningsmetod på? 

 

För att underlätta den fortsatta läsningen kommer vi nedan att kort presentera begrepp som är 

återkommande i vår studie.  

1.3 Begrepp 

Modersmål  

Begreppet modersmål syftar på det första språk som ett barn lär sig tala (www.ne.se). Modersmålet 

kan också benämnas som barnets förstaspråk (ibid.). I vår studie kommer vi att använda oss av 

begreppet modersmål.  

 

Svenska som andraspråk 

Med begreppet andraspråk avses det språk som lärs in efter att barnet har tillägnat sig ett 

modersmål. Andraspråket är detsamma som majoriteten talar i den miljö som omger barnet 

(www.ne.se). När vi använder oss av benämningen ”andraspråkselev” avser vi de elever som är 

födda i Sverige men har en utländsk bakgrund samt de elever som är födda utomlands och därefter 

kommit till Sverige. Gemensamt för eleverna är att de inte har svenska som sitt modersmål 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Tvåspråkighet 

Tvåspråkighet är ett begrepp som enligt Svenssons (1998) tolkning innebär att en individ kan eller 

varje dag använder två språk. När ett barn använder sig av eller förstår flera språk talar man om 

enligt Hyltenstam (2004) att barnet är flerspråkigt. Vi kommer inte att använda oss av begreppet 

flerspråkighet i vår studie men vi anser att det är ett begrepp som är av betydelse när man talar om 

andraspråkselevernas förutsättningar till läsinlärning. Tvåspråkighet är det begrepp som vi valt att 

använda eftersom det gäller majoriteten i gruppen av barn med utländsk härkomst.  

 

Fonologisk medvetenhet 

Ett begrepp som återfinns i vår studie är fonologisk medvetenhet. Begreppet syftar på elevens 

förmåga att förstå sambandet mellan bokstäverna (grafemen) och språkljuden (fonemen). Om 

eleven är fonologiskt medveten kan eleven uppmärksamma och urskilja enskilda ljud, stavelser och 

rimord, i ord. Denna förmåga är en förutsättning för att eleven ska kunna laborera med fonemen och 

på så sätt själv kunna åstadkomma ord (Häggström, 2007). 

 

Läsprocess 

När vi i vårt arbete talar om läsprocessen syftar vi på Elbros (2004) definition av läsning som en 

produkt av faktorerna avkodning och språkförståelse. Elbro (ibid.) framhåller också att elevens 

inställning och motivation till att lära sig läsa är betydelsefull för om läsinlärningen ska bli 

framgångsrik. I vår studie förhåller vi oss till ovanstående definition men vi kommer också att 

studera begreppen avkodning och språkförståelse samt deras funktion i läsinlärningen närmare 

under 2.3. Läsprocessen. 

 

Läsinlärningsmetod 

Läsinlärningsmetod syftar i vår studie på elevperspektivet, det vill säga hur eleverna lär sig att läsa. 

De olika uppfattningarna om hur elevers läsinlärning går till kommer vi att presentera under 

rubrikerna 2.5. Syntetiskt förhållningssätt respektive 2.6. Analytiskt förhållningssätt. 

 

Läsundervisningsmetod 

Vi vill här uppmärksamma läsaren på begreppet läsundervisningsmetod som är lätt att förväxla med 

begreppet läsinlärningsmetod. Med läsundervisningsmetoder avser vi här de metoder som lärarna 

väljer för att lära andraspråkselever att läsa. Exempel på läsundervisningsmetoder är Ljudmetoden 

och LTG. Metoderna grundar sig på olika synsätt om hur eleverna lär sig att läsa. 

Läsundervisningsmetoderna tar sin utgångspunkt ur ett syntetiskt förhållningssätt respektive 

analytiskt förhållningssätt. 
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2 Litteraturbakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa aktuell litteratur om andraspråkselevers läsinlärning och 

dess premisser. Vår ambition är att ge en bred bild av området. Inledningsvis har vi i vår 

litteraturbakgrund studerat barns språkinlärning och språkutveckling. Vidare kommer vi att granska 

andraspråkselever och deras förutsättningar vid inlärning av ett andraspråk, sedan övergår vi till en 

redovisning av läsprocessen. Efter detta redovisar vi de två övergripande 

läsundervisningsmodellerna och redogör därefter i tur och ordning för vad litteraturen lyfter fram 

om hur läsinlärning går till. Vidare har vi granskat läsundervisningsmetoder med syntetisk och 

analytisk utgångspunkt, samt studerat ett antal läsundervisningsmaterial. Avslutningsvis har vi 

skaffat oss kunskap om vad forskarna anser om olika läsundervisningsmetoder för 

andraspråkselever. 

2.1 Andraspråkselevers språkinlärning och språkutveckling 

I de familjer där föräldrarna talar olika språk med sina barn blir barnen tvåspråkiga och kan därmed 

ha två modersmål (www.ne.se). Svensson (1998) visar på att begreppet modersmål är mer komplext 

än så. Det första språk som individen talar kan definieras som modersmål. Modersmålet kan även 

beskrivas som det språk som individen behärskar bäst eller använder mest. Beroende på den 

omgivande språkliga miljön kan individen identifiera sig med andra språk och skifta modersmål 

(ibid.). Hyltenstam och Lindberg (2004) påpekar att det i dagens samhälle inte längre är så lätt att 

avgöra vilket modersmål barnet har. Många elever med utländsk bakgrund är födda i vårt land och 

har sedan tidig ålder tillägnat sig det svenska språket. Följden blir att de växer upp i en tvåspråkig 

miljö och blir tvåspråkiga (ibid.). Svensson (1998) förklarar att utvecklingen av tvåspråkighet kan 

ske framförallt på två sätt; simultan och successiv utveckling. När barnet lär sig två språk parallellt 

utvecklar barnet en simultan språkighet, vilket är vanligt då föräldrarna talar olika modersmål. Vid 

successiv språkutveckling lär sig barnet ytterligare språk efter att ha befäst sitt modersmål. Det är 

den situationen många invandrare och minoritetsgrupper befinner sig i. I början av den successiva 

andraspråkutvecklingen har individen stor användning av sitt modersmål (ibid.). 

 

Viberg (1994) framhåller att ett barn som tidigt påbörjar sin andraspråksinlärning i t.ex. förskolans 

verksamhet utvecklar två modersmål. Om inlärningen av ett andraspråk påbörjas när barnet närmar 

sig skolåldern ändras barnets förutsättningar att tillägna sig språket vilket innebär att barnet tillägnar 

sig ett andraspråk. Därmed blir det ännu viktigare för barnet att behärska det nya språket i syfte att 

kunna kommunicera med sin omgivning (ibid.). Genom språket utvecklar barnet sina tankar och sin 

förståelse för omvärlden (www.ne.se). Under barnets första år fram till skolstarten hävdar Viberg 

http://www.ne.se/
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(1994) att barnet tillägnar sig en bas av språkliga kunskaper för att kunna föra vardagliga samtal. 

Basnivån motsvarar ett ordförråd på 8 000-10 000 ord. Dessutom behärskar barnet grammatiska 

strukturer och kan dra enkla slutsatser, inferenser (ibid.). Enligt Viberg (ibid.) tillägnar sig barnet 

grunden för uttalet i sitt modersmål redan i två till fyra årsåldern. Tingbjörn och Andersson (1981) 

konstaterar att svenska enspråkiga barn anlägger grunden till sin språkinlärning under olika åldrar. 

Mellan åldrarna ett och fem år har barnet sin mest effektiva och intensiva inlärningsperiod inom 

uttal, talade grammatiska mönster, centralt ordförråd och begrepp för social samvaro med familj och 

kamrater samt begrepp relaterade till hemmet. De första åren i skolan när barnet är i sju till nio 

årsåldern sker en intensiv inlärning av grammatiska mönster i skrift och begrepp relaterade till 

skolans ämnen (ibid.). Svensson (1998) menar att språkutvecklingen sker både medvetet och 

omedvetet. Barnet lär sig omedvetet språket i ett konkret sammanhang och prövar medvetet utifrån 

erfarenheter att konstruera nya ord och meningar (ibid.).  

 

Viberg (1994) beskriver de faktorer som påverkar barns inlärning av ett andraspråk. Inledningsvis 

tar Viberg (ibid.) upp den sociala situationen barnen lever i som en viktig faktor för språkinlärning. 

Beroende på bostadsområde, den egna kulturen och hur stor kontakt barnet har med infödda talare 

påverkas barnets inlärning. Det språkliga sammanhang som omger barnet benämner Viberg (ibid.) 

som inflöde (input). Den andra faktorn enligt Viberg (ibid.) är om barnet får undervisning i 

andraspråket och hur undervisningen är utformad. I vilken utsträckning eleven får träna sin 

kommunikativa kompetens och hur mycket av undervisningen som fokuseras på språkets form är 

faktorer som påverkar barnets språkutveckling. Andra faktorer som påverkar språkinlärningen är 

barnets ålder, motivation, individuella skillnader i förmågan att lära sig samt barnets 

kommunikativa kompetens. Vid inlärning av ett andraspråk drar en vuxen person paralleller till sitt 

modersmål men den strategin kräver abstrakt tänkande vilket barn utvecklar först i tolvårsåldern 

(ibid.). För tvåspråkiga barn är det enligt Svensson (1998) det sociala sammanhanget och 

meningsfullheten i aktiviteterna som leder till språkinlärning. Eftersom barnet utvecklar två språk, 

sitt modersmål och sitt andraspråk, lär sig barnet ord i båda språken i olika sammanhang. Följden 

blir att barnets ordförråd i de olika språken kan se olika ut beroende på den sociala miljö som barnet 

vistas i och kommer i kontakt med (ibid.). Axelsson (2003) påminner om att det är på modersmålet 

som eleven är på sin rätta kognitiva nivå. Svensson (1998) anser att utvecklingen av modersmålet är 

starkt knutet till individens känslor. Vid inlärning av ett andraspråk lär individen först in ord och 

uttryck som är användbara som ett mentalt verktyg, därefter får språket en emotionell nyans (ibid.). 

Svensson (1998) påvisar utifrån flera studier att tvåspråkiga elever är mer intellektuellt utvecklade 

än sina enspråkiga kamrater. Barnen är mer medvetna om språket som en symbol och är mer 
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uppmärksamma på icke-verbal kommunikation. Dessutom är barnen mer flexibla i tänkandet vilket 

skapar kreativitet och originalitet. Tvåspråkiga elever tycks således ha ett försprång i den 

intellektuella utvecklingen och begreppsuppfattningen. Tvåspråkighet är för de flesta barn en fördel 

och bör ses som en livslång resurs för barnet (ibid.).  

 

Hyltenstam (1994) varnar för det faktum att många andraspråkselever snabbt lär sig inlärda fraser i 

sitt nya språk och tidigt får ett flyt i sitt tal. Omgivningen upplever att eleverna behärskar språket i 

alla avseenden och på samma nivå som sina jämnåriga infödda kamrater, men så är sällan fallet. 

Svensson (1998) ser liksom Hyltenstam (2007) risken med elevers ytliga tal och förklarar att 

barnens aktiva ordförråd (de ord som barnet aktivt använder men inte alltid förstår) i sådana fall är 

större än barnets passiva ordförråd (de ord som barnet förstår men inte använder). Enligt 

Hyltenstam (ibid.) kan andraspråkseleverna ha stora luckor i sina baskunskaper beroende på att de 

gått miste om den ”normala” språkinlärningen av andraspråket som sker innan skolan börjar. Med 

baskunskaper avser Hyltenstam (ibid.) de ord och begrepp som eleverna använder i sitt vardagliga 

liv till skillnad från utbyggnadskunskaperna som syftar på de skolrelaterade faktaord och begrepp 

eleverna tillägnar sig i skolan. Andraspråkseleverna tillägnar sig till viss del de skolrelaterade 

begreppen men har fortfarande luckor i basen. Utvecklingen av utbyggnadskunskaperna förutsätter 

att eleven har baskunskaper att bygga på (ibid.). Hyltenstam (ibid.) påpekar att andraspråkseleverna 

måste få ägna tid till att lära sig baskunskaperna och därmed få förutsättningar för att förstå språkets 

mer kognitiva funktion som språkets utbyggnad kräver. Viberg (1994) konstaterar att 

andraspråkselever riskerar att inte få tillräckliga kunskaper om de bara tillägnar sig de 

skolrelaterade begreppen eller påbyggnadskunskaperna i skolan eftersom det inte finns någon bas 

att bygga på. Hyltenstam (2007) anser att på grund av elevens luckor i språkets bas i förhållande till 

sin ålder, kommer eleven när den kommer upp i fjärde, femte klass att få ännu större luckor i 

utbyggnaden av språket. Viberg (1994) bekräftar Hyltenstams (2007) uppfattning och tillägger att 

andraspråkselever måste tillägna sig baskunskaper parallellt som de förvärvar utbyggnadskunskaper 

på adekvat åldersnivå. Undervisningen för andraspråkselever bör, enligt den kände 

tvåspråkighetsforskaren Cummins (i Axelsson, 2003), vara situationsbunden på en kognitivt 

utmanande nivå för att eleverna ska få full förståelse för innehållet och på så sätt kunna utveckla 

nya kunskaper. 

2.2 Läsprocessen 

När ett barn ska lära sig att läsa finns det två komponenter som samverkar för att barnet ska få 

läsförståelse. Gough och Tunmer (1986) utformade en formel för att tydliggöra läsprocessen. De 

menar att reading comprehension är produkten av word recognition gånger linguistic 
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comprehension. Elbro (2004) benämner en av termerna som avkodning, vilket innebär att eleven 

översätter bokstäver till språkljud vilket i sin tur leder till att eleven identifierar ett ord. 

Språkförståelsen, den andra termen, avser förståelse för ordets betydelse och sammanhang i en text 

(ibid.). Elbros (2004) tolkning av denna formel är Läsning = Avkodning x Språkförståelse och 

poängterar att ingen av faktorerna kan fristående skapa läsförmåga utan de måste samverka. Saknas 

någon av faktorerna blir produkten noll och läsförmågan uteblir. Ytterligare faktorer som påverkar 

läsningen är elevens motivation och textens utseende (ibid.). Taube (2007b) visar på motivationens 

roll i läsprocessen. Det är avgörande hur eleven uppfattar sig själv som läsare. Misslyckanden och 

tillkortakommanden i läsprocessen har en direkt påverkan på elevens självbild. Följden blir att 

eleven inte vill läsa eftersom självbilden ytterligare riskerar att försämras. Motivation för att läsa 

saknas och framsteg i läsningen uteblir. De sammanlagda faktorerna att arbeta med i undervisningen 

av läsinlärning, är enligt Taube;  

”Läsförståelse = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation” (Taube, 2007b, s. 15) 

2.3 Syntetiskt och analytiskt förhållningssätt i undervisningen 

I formell läsundervisning kan i huvudsak två olika förhållningssätt användas, ett syntetiskt eller ett 

analytiskt förhållningssätt. I internationella sammanhang används Phonics eller Bottom-up som 

begrepp inom den syntetiska läsinlärningen (Fast, 2007). Begreppen Whole language eller Top-

down används globalt i ett analytiskt läsinlärningssammanhang (ibid.). Längsjö och Nilsson (2005) 

konstaterar att begreppen syntetisk och analytisk har skapat förvirring inom läsinlärningsdebatten 

och förståelsen av hur läsundervisningsmetoderna är uppbyggda. Anledningen är att de 

bakomliggande grundsynerna uppfattas olika och därför tolkas begreppen olika (ibid.). De olika 

synsätten på läsinlärning är motpoler till varandra och enligt Frost (2002) är det bakomliggande 

uppfattningar som skiljer mer än själva valet av läsundervisningsmetod. Särskillnaden handlar om 

att förespråkarna har olika sätt att se på barns språkutveckling, lärande och på forskning (ibid.). 

Fahlén (2002) konstaterar utifrån den amerikanska debatten om begreppen phonics och whole 

language och undervisning av elever med lässvårigheter, att lärare med tyngdpunkt på den fonetiska 

metoden använder sig av delar som brukligt ingår i undervisningen av whole language. Likaså 

använder sig anhängarna av whole language undervisningsmoment från syntetiska metoder (ibid.).  

 

Ejeman och Molloy (1997) hävdar att all läsinlärning, oavsett syn på läsning, förutsätter att eleven 

måste förstå relationen mellan skrivtecken och ljud samt ha förståelse för att det talade språket går 

att dela upp och omvandla till tecken. Frost (2002) anser att det syntetiska förhållningssättet lägger 

störst vikt vid avkodningen i läsprocessen medan det analytiska förhållningssättet anser att elevens 

läsinlärning måste starta med förståelsen, den andra faktorn i läsprocessen. 
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Vi är medvetna om att ovanstående begrepp som används inom läsinlärningen och 

läsundervisningen inte är kompatibla med varandra men för att underlätta för läsaren har vi i vår 

studie valt att använda oss av analytiskt och syntetiskt förhållningssätt. I följande avsnitt kommer vi 

att utveckla förhållandena kring det syntetiska sättet att se på elevers läsinlärning. 

2.4 Syntetiskt förhållningssätt 

En förutsättning för att kunna lära sig läsa är att barnet når en viss nivå av språklig medvetenhet 

(Lundberg, 1984). Lundberg (1984) använder sig av begreppet lingvistisk medvetenhet vilket 

innebär att barnet ändrar sitt synsätt på språket. Från att ha sett till innehåll kan barnet skifta till att 

se språkets form. Som ett exempel på lingvistisk medvetenhet är när barnet klarar av att rimma, hatt 

– katt istället för att se samhörighet mellan hatt och mössa (Lundberg, 1984). Även Frost (2002) 

beskriver vikten av att barnet måste ha en metaspråklig kompetens dvs. att distansera sig från 

språket och kunna betrakta det utifrån, för att kunna lära sig läsa. Eleverna ska presenteras för 

skriftspråket och dess system (ibid.). När barnet är språkligt medvetet menar Hagtvet (2004) att 

barnet har förståelse för att språket är en konstruktion och kan prata om språket. Den språkliga 

medvetenheten kan enligt Hagtvet (ibid.) delas in i olika utvecklingsområden. Vi har här valt att 

beakta den fonologiska medvetenheten med tanke på de uppfattningar som finns t.ex. Lundberg, 

1984; Häggström, 2007; Fridolfsson, 2008, om att den fonologiska medvetenheten är en avgörande 

förutsättning för barnets fortsatta läsutveckling. Fonologi handlar om ljuden i språket. Fonem kallas 

de minsta betydelseskiljande enheterna i språket. Häggström (2007) som är en förespråkare för 

Bornholmsmodellen anser att den viktigaste insikten för att knäcka läskoden är den fonologiska 

medvetenheten. Begreppet innefattar att barnet kan urskilja fonemen (bokstavsljuden) i ord och 

uppmärksammar delar i tal t.ex. i form av stavelser och ord som rimmar (ibid.).  

 

För att knyta an till Gough och Tunmers (1986) definition, enligt vilken läsförmågan är en produkt 

av faktorerna avkodning och språkförståelse, krävs att barnet kan skifta perspektiv mellan språkets 

form och innehåll för att lära sig att läsa (Frost, 2002). Fridolfsson (2008) framhåller att barnet 

måste förstå den alfabetiska principen, förhållandet mellan ljud och bokstav, för att kunna lära sig 

att läsa. Att eleven tillägnar sig en korrekt avkodningsförmåga är enligt Frost (2002) avgörande för 

att eleven ska få en god läsning. Vidare menar Frost (2002) att först när avkodningen är 

automatiserad kan eleven läsa med flyt och kan då fokusera på innehåll och förståelse av texten.  

 

Fridolfsson (2008) framhåller att inom det syntetiska arbetssättet är lektionerna strukturerade och 

språkets beståndsdelar tränas moment för moment. En stor del av undervisningen är koncentrerad 
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kring arbetet med bokstäverna. Eleverna måste bli säkra på bokstävernas ljud och form (ibid.). 

Taube (2007b) framhåller att eftersom arbetsminnet är begränsat, måste eleven automatisera 

bokstav – ljudkombinationen för att kunna läsa med förståelse. Fridolfsson (2002) skriver att 

eleverna tränar efter hand att ljuda samman bokstäver som de behandlat i undervisningen. I början 

av läsinlärningen har innehållet i texterna en underordnad betydelse i undervisningen (ibid.). I detta 

håller Frost (2002) med och tillägger att texterna måste vara anpassade till den kunskap om 

bokstäverna eleven tillägnat sig, vilket är en förklaring till att texterna skiljer sig mot skönlitterära 

texter. Elbro (2004) lägger stor vikt vid att läraren har kunskap om läsprocessen för att kunna hjälpa 

den enskilda eleven på ett korrekt och effektivt sätt. Läraren har då lättare att anpassa 

undervisningen, val av material och arbetsuppgifter efter elevens förmåga och behov (ibid.). 

Avslutningsvis har vi valt att citera Frosts (2002) sammanfattning av de väsentligaste 

huvudpunkterna inom ett syntetiskt förhållningssätt till läsinlärningen. 

 Att lära sig läsa innebär att introduceras i skriftspråkets principer. 

 Medvetenhet om fonem har avgörande betydelse för att man ska kunna bygga 

upp säkra korrespondenser mellan bokstav och ljud, vilket är förutsättningen för 

att kunna lära sig läsa. 

 Att kunna läsa förutsätter att man på ett automatiskt sätt kan avkoda ord.  

 För att man ska tillägna sig innehållet måste det finnas en säker avkodning av 

ord. 

 Nybörjarläsningen skiljer sig principiellt från den rutinerade läsningen. (Frost, 

2002 s. 12) 

 

I nästa avsnitt granskas det analytiska förhållningssättet till läsningen och vad förespråkarna har för 

uppfattningar. 

2.5 Analytiskt förhållningssätt 

Enligt Frost (2002) ser företrädarna för det analytiska förhållningssättet, läsningen som en 

kommunikativ process där förmågan att lära sig läsa är lika naturlig som att lära sig tala. I grunden 

finns en helhetssyn på människan där hon anses ha en fri vilja och kan göra fria val (ibid.). Det 

analytiska förhållningssättet tar vara på elevernas medfödda kompetens och förmåga att utveckla sin 

läsning (Pressley, 2002). Fridolfsson (2008) menar att det analytiska förhållningssättet tar sin 

utgångspunkt från elevernas egna erfarenheter och kontext. Texterna skapar på så vis mening och ett 

sammanhang för eleven. För att få förståelse för texten bör eleven ha förförståelse och kunna 

utnyttja ledtrådar utifrån kontexten i form av bilder. Under lektionerna får eleverna läsa mycket. 

Frost (2002) skriver att det analytiska förhållningssättet bygger på teorin att eleverna inte ska 

undervisas i läsning utan de lär sig genom att läsa många texter av olika genrer. Genom att eleverna 

får arbeta med texter som de upplever som meningsfulla, lär de sig läsa på egen hand (ibid.). 

Gibbons (2006) påpekar att val av bok till eleverna är mycket viktigt. Det finns en mängd kriterier 
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att ta hänsyn till, såsom ett innehåll som utökar elevens läsförmåga, det vill säga inte ett konstgjort 

språk, illustrationer som förtydligar textens innehåll och ett universellt tema (ibid.). Lika viktigt är 

det att eleverna får arbeta med eget skrivande för att få förståelse för texters uppbyggnad och för att 

utveckla sin läsning (Fridolfsson, 2008). Alla läsaktiviteter i undervisningen har enligt Frost (2002) 

sin utgångspunkt i kommunikation. Taube (2007b) sätter fokus på att eleven använder sig av visuell 

information för att läsa vidare. Utifrån kontexten och genom att studera orden, kan eleven gissa vad 

som ska komma härnäst i texten. Nybörjarna och de elever som har problem med ordavkodningen 

använder sig av ledtrådarna för att kompensera sin brist på avkodningsförmåga. De duktiga läsarna 

känner snabbt igen orden och använder sig inte av ledtrådarna i någon större utsträckning (ibid.). 

Arvidsson (1994) anser att språkets funktion blir tydlig för eleverna när helheterna sedan delas upp i 

mindre delar till fonem. Frost (2002) summerar det analytiska förhållningssättet att se på 

läsinlärning med följande punkter vilka vi valt att citera; 

 Att lära sig läsa är i princip detsamma som att lära sig tala. 

 Att lära sig att läsa är en naturlig del av den språkliga utvecklingen. 

Läsfärdighet uppstår genom att man läser meningsfulla texter. 

 Medvetenhet om fonem spelar en underordnad roll vid läsning. De 

väsentliga aktiviteterna handlar om att förutsäga innebörden eller meningen 

och att kontrollera dess riktighet, framför allt genom att iaktta första 

bokstaven i orden. 

 Det är bara riktiga böcker som skapar läsare, dvs. man ska inte använda 

tillrättalagda läseböcker. (Frost 2002 s. 11) 

2.6 Motivation 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva motivationens funktion och betydelse för elevers läsinlärning 

och skolframgång. Vid läsinlärning är elevens motivation och självbild viktig att uppmärksamma 

till. Elbro (2004) skriver att om en elev inte är intresserad av att läsa så blir därmed också 

behållningen av läsningen sämre. Elevens motivation påverkas av dess tro på den egna förmågan 

(Taube, 2007b). Myrberg (2007) har som åsikt att elevens uppväxtmiljö påverkar elevens inställning 

och motivation till skolan. Därmed är det av stor vikt att skolan samarbetar med föräldrarna för att 

skapa en positiv inställning till läsningen (ibid.). Elevens språk är nära sammankopplat med dess 

identitet. En elev med låg motivation och dålig självbild har sannolikt lättare för att utveckla 

problem vid läsinlärningen (Taube, 2007a). Om eleven uppfattar att det tar ”lång” tid att läsa eller 

har andra svårigheter med läsningen uppfattar han/hon ganska snart skillnaden i läsinlärningen 

mellan eleven i fråga och klasskamraterna (ibid.). Taube (ibid.) påpekar att elever med dåligt 

självförtroende lättare tillgriper olämpliga strategier, så som memorering av hela textstycken som 

ska läsas högt, då han/hon känner att de krav som ställs är för stora och svåra att uppnå. Genom att 

använda sig av felaktiga strategier får eleven ännu svårare med den fortsatta inlärningen i övriga 

ämnen (Taube, 2007b). För att stärka elevens självförtroende är det viktigt att eleven får uppgifter 
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som är utmanande, men inte omöjliga för eleven att klara av. Nauclér (2004) ser en fara i att 

andraspråkselever förlorar sin motivation till skolarbete om de får träna på förenklade uppgifter som 

inte tillför någon egentlig kunskap. Istället bör eleverna få verktyg för att klara av uppgifterna som 

de lär sig något av (ibid.). Taube (2007b) framhåller att för att läsinlärningen ska utvecklas 

framgångsrikt måste eleven känna lust till att läsa. För att få fart på elevens självförtroende är det 

viktigt att eleven ser mening med läsinlärningen (ibid.). Cummins (2002) påvisar att de texter som 

eleven kan relatera till sin bakgrund och världsuppfattning motiverar dem till fortsatt läsning. Det 

gör att elevens motivation är viktig för förståelsen av texten (ibid.).  

 

Vi går nu över till läsundervisningsmetoderna och vi kommer kort att redogöra för olika 

uppfattningar som finns kring läsundervisningsmetoder. 

2.7 Läsundervisningsmetoder och förhållningssätt 

Ejeman och Molloy (1997) påpekar att läsforskningen är oense om metodernas nytta i 

läsundervisningen. Däremot är forskarna enligt Ejeman och Molloy (ibid.) ense om att mängden tid 

som använts till läsaktiviteter är utslagsgivande för barnets läsutveckling. Chall (1996) hävdar att 

elever som fått undervisning genom en metod grundad på ett syntetiskt förhållningssätt blir bättre 

läsare än de elever som fått undervisning genom en metod som har en analytisk förhållningsätt. 

Men Chall (ibid.) frågar sig också om olika metoder passar olika barn och i så fall står orsaken till 

skillnader i läsförmågan att finna i elevernas olika begåvningsnivåer och socioekonomiska 

bakgrund. Myrberg (2007) menar att val av läsundervisningsmetod endast påverkar mellan tre till 

tjugo procent av elevernas läsutveckling. Istället är lärarens kompetens och förmåga att läsa av 

vilken inlärningsstrategi eleven begagnar sig av viktigare för att barnet ska utveckla god 

läsförmåga. Att läraren kan bedöma elevens läsutveckling är en central del i läsundervisningen 

(ibid.). Elbro (2004) markerar tydligt hur viktigt det är att läraren är kunnig och insatt i 

läsprocessen. På så vis har läraren en vetenskaplig grund för att värdera de läsundervisningsmetoder 

som finns och som utvecklas framgent (ibid.).  

 

Med anledning av de skilda uppfattningar som finns när det gäller läsundervisningsmetoder och 

deras pedagogiska vinster vill vi granska ett antal metoder. Vi har gjort ett urval av de vanligaste 

läsundervisningsmetoderna som vi kort kommer att redovisa. Anledningen till att vi endast kort 

redovisar metoderna är att vi i vår studie har valt att fokusera på de förhållningssätt, analytisk och 

syntetisk, som är en utgångspunkt för de olika läsundervisningsmetoderna.  
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2.8 Metoder med syntetisk utgångspunkt 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa läsundervisningsmetoderna Ljudmetoden och 

Wittingmetoden som har en syntetisk utgångspunkt. I samband med ljudmetoden presenteras 

läsundervisningsmaterial som har en syntetisk utgångspunkt. 

2.8.1 Ljudmetoden 

Ursprungligen kom ljudmetoden från Tyskland och under mitten av 1800-talet kom den till Sverige. 

Metoden var syntetisk (Svensson, 1998). Idag innebär ljudmetoden att den förberedande 

läsinlärningen bereds mycket tid i undervisning. Stor vikt läggs vid att eleven blir fonologiskt 

medvetet och när eleven lärt sig sammankoppla ljud med bokstav tränas färdigheten så att den blir 

automatiserad och energin kan istället ägnas åt innehållet (Längsjö & Nilsson, 2005). Arbetsgången 

är strukturerad och fortfarande idag enligt Längsjö och Nilsson (2005) startar inlärningen med ljud 

som anses var lätta att fonologiskt bemästra. Oftast är det vokalerna a, o och i samt konsonanterna l, 

v, s eller r som har hålljud vilket innebär att ljudet kan hållas kvar tills nästa bokstavsljud tar vid. En 

åsikt som råder är att liknande fonem lärs in med mellanrum för att inte eleven ska förväxla ljud och 

bokstäver (ibid.). I samband med att ett nytt fonem och tillhörande bokstav introduceras är det 

vanligt att läraren kopplar samman bokstaven med en bild som har samma begynnelsebokstav. 

Eleverna arbetar grundligt med bokstavens form och ljud i diverse övningar för att befästa den nya 

kunskapen. När ett antal bokstäver behandlats tränar eleven på att ljuda samman dem till ord 

(Fridolfsson, 2008). I och med det begränsade urvalet av bearbetade fonem blir det få 

ordkombinationer som, anser Längsjö och Nilsson (2005), ofta inte används av eleverna i deras 

vardagsspråk. Svårighetsgraden är till en början enkel för att senare bli mer komplicerad och 

innefatta längre texter (Fridolfsson, 2008). Skrivinlärningen sker parallellt med läsinlärningen för 

att enligt Fridolfsson (ibid.) stärka kopplingen mellan bokstav och ljud. Även fonologiska övningar 

som att lyssna efter ljud i ord, ingår i metoden (ibid.). Fridolfsson (2008) hävdar bestämt att med 

ljudmetodens systematiska arbetsgång tillägnar sig eleverna en säker avkodningsförmåga.  

 

Språkbiten 

Språkbiten är ett läsundervisningsmaterial som arbetats fram av Susanne Weiner Ahlström. Enligt 

Weiner Ahlström (2001) lär sig eleverna att läsa och skriva med stavelsen som grund. Det talade 

språket är utgångspunkten för övningarna och samspelet mellan lärare och elever framhålls som en 

viktig del. Till skillnad från ljudmetoden som betonar relationen ljud och bokstav, fokuserar 

Språkbiten på stavelser. Materialet utgår från fyra områden; stavelsen, det talade ordet, intuitiv 

inlärning och läsning via skrivandet. Materialet innehåller fonologiska, auditiva, verbala men 

framförallt skriftliga övningsmoment (Weiner Ahlström, 2001). 
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FonoMix 

FonoMix är ett läsundervisningsmaterial som har utarbetats med utgångspunkt på senare års 

forskning om läsinlärning av Gullan Löwenbrand Jansson (www.gullow.se, 2007). Det utgår från ett 

syntetiskt förhållningssätt till läsprocessen. Materialet är strukturerat, multisensoriskt och lägger 

stor vikt vid fonemen (ibid.). Syftet med materialet är att eleverna ska få en konkret undervisning i 

kopplingen mellan bokstav och dess ljud. Materialet är uppbyggt utifrån munbilder som konkret 

visar hur munnen ser ut då man gör ljuden, namn till munbilderna för att kunna associera till de 

olika ljuden och bokstavskort som gör att man kan bygga ord tillsammans med munbilderna. Dessa 

ska göra att man tillsammans med eleverna lättare ska kunna analysera ord och att eleverna ska få 

förståelse för det alfabetiska systemet (ibid.).  

2.8.2 Wittingmetoden  

Wittingmetoden har sitt ursprung ur Maja Wittings egen tid som verksam lärare (Swärd, 2008). 

Swärd (2008) drar i sin avhandling om Wittingmetoden, paralleller med Pragmatismen där 

handling, observationer och erfarenhet samspelar. Swärd (ibid.) menar att metoden också kan 

knytas till en sociokulturell syn på lärandet där interaktionen och Vygotskijs hypotes om den 

proximala utvecklingszonen
1
 har betydelse. Hjälme (1999) anser dock att metoden utgår från 

läsprocessens båda delar, avkodning och språkförståelse. Witting (1985) benämner dem som 

symbolfunktion och förståelse. Swärd (2008) beskriver läsundervisningsmetoden som konkret och 

uppdelad i två områden: symbolfunktion som innebär att eleverna går från ljud till ord och text samt 

förståelse för textens innehåll. Witting (1985) lägger stor vikt vid den förberedande undervisningen 

med språkljud, avlyssningsövningar och begreppsutveckling. Swärd (2008) lyfter fram elevens 

metakognition samt dennes delaktighet och ansvar över sitt eget lärande, som ett grundelement i 

metoden. Metoden har ett mycket systematiskt och strukturerat arbetssätt och är diagnostiserande 

vilket innebär att läraren hela tiden reflekterar, kontrollerar och dokumenterar elevens läs- och 

skrivutveckling (ibid.). 

 

Witting (2001) har också anpassat sin metod till elever med svenska som andraspråk. Till skillnad 

från svensktalande elever måste mycket tid läggas på andraspråkselevers grundläggande 

språkträning då skriftspråksinlärningen bygger på det talade språket. Elevens tidigare språkliga 

erfarenheter ligger till grund för den fortsatta språkutvecklingen och hänsyn måste tas till hur 

                                                 
1 Lev Vygotskij 1896–1934,var en rysk psykolog. Han ansåg att språket och kommunikationen var betydelsefull för 

människans kognitiva utveckling. Vygotskijs syn att människan utvecklas genom att tillsammans med andra utföra 

handlingar för att därefter kunna utföra handlingarna själv, ligger till grund för det sociokulturella synsättet på lärande.  

Det område som uppstår mellan skillnaden av vad individen klarar av att utföra själv och det individen klarar av att 

utföra tillsammans med andra, benämner Vygotskij som den proximala utvecklingszonen (www.ne.se). 
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elevens modersmål är uppbyggt i tal och skrift. Likaså anser Witting att det är viktigt att eleven har 

eller tillägnar sig genom undervisning, goda kunskaper i sitt modersmål. Interaktionen mellan lärare 

och elev samt mellan elev och elev är viktig då talspråket är en grund till språklig medvetenhet. 

Witting är noga med att inte använda sig av illustrationer och bilder med anledning av att de kan 

skapa felaktiga associationer. Wittingmetoden innehåller alltså inga bilder utan de ska användas 

med försiktighet och endast som ett komplement (ibid.). Enligt Witting (2001) är det samtal och 

upplevelser som skapar inre tankestrukturer.  

2.9 Metoder med analytisk utgångspunkt 

Vi går nu över till läsundervisningsmetoder som tar sin utgångspunkt ur ett analytiskt 

förhållningssätt. De metoder som presenteras är LTG och Kiwimetoden. 

2.9.1 Läsning på talets grund, LTG 

LTG, Läsning på talets grund, är en läsundervisningsmetod som läraren Ulrika Leimar utarbetade i 

början av 1970-talet. I LTG-metoden utgår man från helheten för att sedan bearbeta textens delar, 

språkljuden, och därefter återgå till helheten (Leimar, 1974). Metoden anses ha en analytisk 

utgångspunkt. Leimar har tagit intryck från Vygotskijs och Piagets syn att se på sambandet mellan 

språkutveckling och begreppsbildning (Längsjö & Nilsson, 2005). Leimar (1974) menar att den 

traditionella läsundervisningen inte är tillräckligt motiverande och verklighetsanknuten. Det som 

framhålls som viktigt i denna läsundervisningsmetod är elevernas arbetslust och positiva reaktioner 

(Hjälme, 1999). Lärare som använder LTG-metoden behöver ha god insikt i den traditionella 

läsinlärningen för att kunna ge eleverna individuella övningar som de behöver i läsprocessen 

(Ejeman & Molloy, 1997). Vidare hävdar Leimar (1974) att det är lättare för eleverna att knäcka 

den alfabetiska koden om de texter de läser utgår från ett för dem känt sammanhang vilket innebär 

att man bör utgå från meningsfulla texter där kontexten utnyttjas, vilket i denna mening är elevernas 

egna dikterade texter som utgår från deras erfarenheter. Elbro (2004) samt Björk och Liberg (2006) 

ställer sig frågande till om LTG-metodens läsning kan vara en del av en kommunikationsprocess då 

textens sändare och mottagare är samma.  

 

Metoden består av fem olika faser vilka är samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, 

återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen (Leimar, 1974). I samtalsfasen bearbetas en gemensam 

händelse som gruppen har varit med om och utifrån elevernas gemensamma ordförråd skrivs detta 

ner i dikteringsfasen (ibid.). När texten skrivs ner ljudar läraren tillsammans med eleverna för att de 

ska få insikt i koppling mellan bokstav-ljud (grafem-fonem) (ibid.). Efter det kommer 

laborationsfasen där syftet är att eleverna ska läsa texten tillsammans för att sedan gå vidare och 
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arbeta med en mening, ord eller bokstav som de själva valt (ibid.). Nästa steg i processen är 

återläsningsfasen där varje elev får texten på ett arbetsblad som de sedan läser tillsammans med 

läraren. De ord som eleven klarar av att läsa får eleven nedskrivna på ordkort som samlas i en 

individuell ordsamlingslåda vilka eleven arbetar vidare med i den sista fasen, efterbehandlingsfasen 

(ibid.). Genom dessa faser går eleven från textens helhet, bryter ner till delarna för att sedan gå upp 

till helheten igen. Leimar poängterar även att LTG-metoden gör att läraren som använder metoden 

kan individualisera undervisningen lättare genom att innehållet går att anpassa till varje enskilt 

barns utvecklingsnivå (Längsjö & Nilsson, 2005).  

2.9.2 Kiwimetoden  

Kiwimetoden kommer från början från Nya Zeeland. Det är en läsundervisningsmetod som går från 

ett analysiskt förhållningssätt, det vill säga från ett helhetsperspektiv där man börjar med större 

enheter och går ner till de mindre delarna (Ejeman & Molloy, 1997). Körling (2006) menar att 

Kiwimetoden är nära kopplad till både Vygotskijs och Deweys teorier om lärande, språk och 

tänkande. Den här metoden berör flera aspekter av språket, det vill säga det lästa, det muntliga och 

det egna skrivandet. Kiwimetoden ger alla elever förutsättningar för att kunna delta i 

läsundervisningen på deras egna villkor (Körling, 2006) alla elever kan vara med i undervisningen 

oberoende av läsförmåga och tidigare förkunskaper (Längsjö & Nilsson, 2005). Körling (2006) 

klargör att Kiwimetoden hjälper elever att få förståelse för text, form och bild samt utvecklar inre 

strukturer för hur vi går tillväga för att förstå det vi läser. Kiwimetoden ses som en 

helhetsundervisning där de fyra bärande delarna är gemensam läsning, vägledd läsning, självständig 

läsning samt högläsning (ibid.). Det första arbetssättet är gemensam läsning där hela klassen 

samtalar tillsammans med läraren kring den bok man läser, bilderna i boken samt ord som kan vara 

svåra för eleverna, detta för att eleverna lättare ska få förståelse för texten (ibid.). Därefter kommer 

vägledd läsning vilket innebär att eleverna delas in i smågrupper av läraren. Litteraturen som 

läraren väljer ut beror på elevernas läsförmåga. De börjar med att samtala kring texten de ska 

komma att arbeta med för att skapa förförståelse och därefter läser läraren igenom texten 

tillsammans med eleverna (ibid.). Texten bearbetas sedan vidare utifrån dess innehåll och formalia. 

Den tredje delen är självständig läsning och innebär att eleven själv bestämmer bok, lästakt med 

mera (ibid.). Utifrån detta sätt att arbeta får eleverna träna upp både läsförståelse och 

avkodningsförmåga. Det sista arbetssättet med läsning är högläsning där läraren läser. Den kan te 

sig på lite olika sätt exempelvis genom att läsaren själv väljer högläsningsbok, att en elev väljer ett 

kapitel ur sin bok och berättar vad som hänt tidigare i boken för de andra eller på liknande sätt 

(ibid.).  
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Vi lämnar nu läsundervisningsmetoderna för att redovisa vilka förutsättningar som har betydelse vid 

andraspråkselevers läsinlärning och vilka förhållanden som är viktiga att uppmärksamma i 

undervisningen i detta sammanhang. 

2.10 Läsinlärning och andraspråkselever 

Det finns många likheter mellan andraspråksläsare och förstaspråksläsare enligt Aukrust Grøver och 

Rydland (2008). För båda läsarna är det viktigt att förstå relationen mellan bokstav och ljud samt att 

använda sig av kunskap de tillägnat sig genom att tala sitt språk. Det innebär emellertid en skillnad 

för andraspråkselever. De får inte nytta av sina fonologiska kunskaper vid läsinlärning på 

andraspråket eftersom de är mest fonologiskt medvetna i det språk de bäst behärskar, vanligtvis sitt 

modersmål (ibid.). Aukrust Grøver och Rydland (2008) menar således att elevens modermål är det 

språk som eleven har grundläggande kunskaper i, såsom talspråk och språkljud. Det är därmed en 

fördel om läsinlärningen sker på elevens modersmål (ibid.). Läsningen bygger på det talade språket 

och därför anser även Arvidsson (1994) att läsningen bör utgå från elevens modersmål där de har 

sin förståelse. Det har då inte någon betydelse om modersmålet är ett språk som har stora varianter i 

tal och skrift som t.ex. arabiskans vardagsspråk och klassiska skriftspråk. Däremot för de elever 

som lär sig läsa på ett modersmål som har ett annat alfabet eller om skriften har en annan läsriktning 

kan det vålla problem när de lästränar på svenska och de behöver då mycket stöd (Håkansson, 

2003).  

 

Hyltenstam (2007) varnar för att eleven får svårighet att lära sig att läsa och skriva om eleven inte 

utvecklat sitt fonologiska system fullt ut och har svårt att uppfatta skillnader mellan vissa fonem, 

men om undervisningen sker på elevens modersmål är det troligt att eleven har tillräckliga 

kunskaper i språkets uttal och grammatiska system. Hyltenstam (ibid.) hävdar att de språkliga 

kunskaperna är nödvändiga för att eleven ska förstå principen för hur tal och skrift hänger samman, 

den alfabetiska koden, samt förstå principen för avkodning. Likaså är kunskaperna en förutsättning 

för att eleven ska kunna läsa med flyt. Eleven måste ha tillägnat sig en automatiserad avkodning för 

att förstå texten (ibid.). Förutom att eleven måste knäcka den alfabetiska koden anser Myrberg 

(2007) att en överinlärning av bokstävernas form är ett villkor för att utveckla god läsförmåga. 

Likaså bör eleven vara medveten om hur en skrift är uppbyggd, till exempel, ord står med 

mellanrum och texten går från vänster till höger (ibid.).  

 

Hyltenstam (2007) konstaterar att utvecklingen av läsförmågan och möjligheten att lära sig läsa är 

problematisk om eleven har svaga kunskaper i sitt förstaspråk. Axelsson (2003) lyfter också fram 

betydelsen av modersmålsundervisning kopplat till elevens framgång i skolan. Om eleven får dra 
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paralleller till sitt modersmål under läsinlärningen och använda sig av blandade lässtrategier är det 

till stor fördel för andraspråkselevens läsutveckling, enligt Aukrust Grøver och Rydland (2008). 

Arvidsson (1994) anser att flera olika faktorer samverkar i läsinlärningsprocessen. Beroende av 

vilka kunskaper och erfarenheter eleven har sedan tidigare uppfattar och förstår eleven innehållet i 

undervisningen. Elevens förförståelse påverkar förmågan till avläsning och graden av 

tankeverksamhet samt uppmärksamhet till innehållet (ibid.). Aukrust Grøver och Rydland (2008) 

hävdar även att elevens avkodningsförmåga försämras av att eleven inte har förståelse för ordens 

innebörd. Hur stort elevens ordförråd är, har en direkt koppling till hur elevens läsning utvecklas 

(Hyltenstam, 2007). Myrberg (2007) påpekar att ordförrådets omfång är en av de viktigaste 

faktorerna för att få läsförståelse samt att ordförrådet främst utvecklas genom läsning och genom 

språkutvecklande samtal mellan barn och vuxna.  

 

När andraspråkselever läser stöter de på ord de inte känner igen samt att innehållet kan behandla ett 

tema som för dem är obekant, det får till följd att förståelsen försämras (Aukrust Grøver & Rydland, 

2008). Gibbons (2006) relaterar elevers förståelse inför innehållet i en text till schemateorin. Teorin 

innebär enligt Gibbons (ibid.) att vi förstår världen omkring oss genom de erfarenheter och insikter 

vi tidigare tillägnat oss. Varje kultur har olika sätt att tolka begrepp och händelser (ibid.). Som ett 

beskrivande exempel nämner Gibbons (ibid.) restaurangbesök och hur olika våra förväntningar är 

beroende på tidigare erfarenheter av sådana besök. Med andra ord innebär läsning att vi uppfattar 

texter utifrån de sammanhang vi har erfarenhet av (ibid.). Liberg (1993) visar på att läsare utvecklar 

sin läsning genom att bearbeta text ur två riktningar avkodning och förståelse. Arvidsson (1994) 

menar att eleverna måste få en förberedande undervisning som har till syfte att utveckla deras 

ordförråd, uttal och förmåga att kommunicera på det nya språket för att kunna arbeta med texten ur 

de båda perspektiven på läsprocessen. I och med att förståelsen inte finns riskerar barnet att tappa 

motivation till att träna avkodning (Aukrust Grøver & Rydland, 2008).  

 

Fast (2007) konstaterar i sin avhandling att barn kommer i kontakt med skriftspråket genom media 

och leksaker men barnens kunskap utnyttjas sällan i skolan. Tvärtom är pedagogerna negativa till 

datorer och leksaker och ser dem som bortkastade tidsfördriv (ibid.). Fast (2007) anser att det 

sammanhang eleverna befinner sig i och har förståelse samt kunskaper i, bör tillvaratas och 

användas i undervisningen. Det skulle även öka elevernas motivation hävdar Fast (2007). Myrberg 

(2007) hävdar bestämt att lärarens kompetens är en utslagsgivande faktor för om elever kommer att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. Ytterligare faktorer är språklig bakgrund samt i vilken 

utsträckning språklig interaktion och skriftspråklig närvaro brukas inom familjen. Dessutom kan 

ärftlighet för lässvårigheter finnas inom familjen (ibid.).  
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Vi avslutar vår litteraturgenomgång med att lyfta fram vad forskare och författare anser om 

läsundervisningsmetoder för andraspråkselever och vilket förhållningssätt de förespråkar. 

2.11 Läsundervisningsmetoder och andraspråkselever 

De läsläror som används mest i den svenska skolan grundar sig på vårt ljudsystem och på den 

syntetiska metoden. De ljud som läslärorna utgår från är lätta för barn med svenska som sitt 

förstaspråk att säga och att höra. För elever med svenska som andraspråk kan vissa fonem ställa till 

svårigheter. Fonemen /l/ och /r/ kommer tidigt i de flesta syntetiska läsläror och de vållar problem 

för framför allt elever från Asien (Arvidsson, 1994). Texten i en syntetisk läslära är uppbyggd kring 

de fonem som eleverna behandlat. Följden blir att meningarna inte alltid är lätta att förstå då de 

innehåller så få nya fonem som möjligt (ibid.). Arvidsson (ibid.) visar på en text som kan vara svår 

för en andraspråkselev att få förståelse för: 

Vi ser mamma  

Vi ser mor-mor 

Vi ser mer 

Vi ser (Arvidsson, 1994 s. 201) 

Arvidsson (ibid.) ifrågasätter om syntetiska läsläror passar elever med svenska som andraspråk. 

Språket är avlägset det talspråk eleverna använder till vardags och som de har förståelse för. 

Eleverna riskerar att förlora förståelsen för läsningens funktion, när de inte kan relatera innehållet i 

texten till sina egna erfarenheter. Eleverna blir då mekaniska läsare vilket innebär att de avkodar 

orden utan förståelse för innehållet. Om eleverna upplever texterna som meningslösa kan en negativ 

konsekvens vara att elevernas motivation avtar (ibid.). Ett annat problem som kan uppstå, enligt 

Håkansson (2003), är när elevens modersmål skiljer sig mycket jämfört med andraspråket. Då 

kräver läsinlärningen olika metoder. Som ett exempel nämner Håkansson (2003) arabiskan. Vid 

läsinlärning använder arabiska elever en analytisk utgångspunkt eftersom i det arabiska språket 

skrivs orden med konsonanter som ändrar utseende, dessutom skrivs inte alltid vokalerna ut. 

Eleverna kan inte ljuda ut ordet utan de behöver med andra ord avkoda hela ordet innan de kan 

avgöra vad det står. Om läsinlärningen sker samtidigt på båda språken kan därför inte en syntetisk 

metod användas menar Håkansson (ibid.).  

 

Gibbons (2006) har forskat kring andraspråkselevers situation i skolan och hon grundar sitt arbete 

på ett sociokulturellt synsätt på lärandet. En elevs utveckling är enligt Gibbons (2006) ett resultat av 

vilka erfarenheter denne har fått inom sociala, historiska och kulturella områden. Barnet behöver 

stöd i början av en mer erfaren person för att sedan klara av aktiviteten på egen hand. Det är på det 
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sättet barnet utvecklas (ibid.). Gibbons (2006) har som mål med sin undervisning att inte bara hjälpa 

eleven med den specifika uppgiften utan också stödja eleven hur den kan tänka för att klara 

liknande uppgifter. I detta sammanhang nämner Gibbons (ibid.) även Bruner och begreppet 

Scaffolding, som innebär att läraren ger tillfällig hjälp som leder till att eleven får större förståelse 

och färdigheter och så småningom kan klara av uppgiften utan stöttning. Gibbons (2006) förkastar 

de läsläror som bygger på ett syntetiskt förhållningssätt och använder sig istället av ett arbetssätt 

som hon anser utvecklar andraspråkseleven. Arbetssättet bygger på fyra olika perspektiv på texten. 

Arbetet med de fyra perspektiven sker parallellt och indelas i; Läsaren som kodknäckare, som avser 

den tekniska sidan av läsningen, Läsaren som textdeltagare vilket innebär att läsaren kopplar till 

sina förkunskaper, dvs. kunskaper om omvärlden, den egna kulturen och olika slags textstrukturer, 

samt Läsaren som textanvändare vilket syftar till den interaktion som kan vara kring läsning av en 

text där föräldrar och lärare kan visa på modeller eller ställa frågor om texten. Det fjärde 

perspektivet är Läsaren som textanalytiker, som tränar eleverna att upptäcka textens budskap. Det 

innebär att läsaren måste läsa texten kritiskt, göra inferenser och vara medveten om att alla läser en 

text från sitt eget perspektiv. I sin undervisning har Gibbons (2006) arbetat fram en mängd 

läsaktiviteter i syfte att elever ska utvecklas till fullgoda läsare. Aktiviteterna har till syfte att hjälpa 

eleven att förstå text och att utveckla lässtrategier. Aktiviteter före läsningen syftar till att utveckla 

elevernas förförståelse och aktiviteterna under läsningen ska ge eleverna strategier för att bli 

duktiga läsare. För att göra eleverna uppmärksamma på innehållet och språkets uppbyggnad i 

texterna använder sig Gibbons (2006) av aktiviteterna efter läsningen. Hyltenstam (2004) är av den 

åsikten att lärare inte kan arbeta efter en metod utan de måste variera undervisningen och anpassa 

den efter andraspråkselevernas behov och förutsättningar. 

3 Ansats samt val av metod 

Syftet med vår studie är att uppmärksamma de läsundervisningsmetoder som verksamma lärare 

använder för att lära elever med svenska som andraspråk att läsa. För att kunna undersöka vårt syfte 

med studien behöver vi ett lämpligt verktyg vilket presenteras nedan. Därefter redogörs för den 

metod vi valt att använda i den forskning vi gjort. Vidare beskrivs även hur vi gjort vårt val av 

undersökningsgrupp och hur vi tagit ställning till den forskningsetik som finns. Efter det presenteras 

hur vi gått tillväga då vi genomfört datainsamlingen samt hur det insamlade forskningsmaterialet 

har bearbetats. Vi har valt kvalitativ ansats för att spegla informanternas uppfattning om lämpliga 

läsundervisningsmetoder för andraspråkselever.  
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3.1 Val av metod 

Vi har som metod valt semistrukturerad intervju för att undersöka svaren på de våra 

frågeställningar. Bryman (2002) menar att semistrukturerade intervjuer är ett bra alternativ då man 

som forskare inriktar sig på ett visst område. I semistrukturerade intervjuer använder man sig av en 

intervjuguide. Vi har gjort en intervjuguide att förhålla oss till då intervjufrågorna ställs (bilaga 1). 

Vår intervjuguide är indelad i tre delar, Lärarens bakgrund, Allmänt och Metoder och arbetssätt. Då 

forskaren utformar en intervjuguide kan han/hon skriva ned specifika teman som ska tas upp under 

intervjun eller frågeställningar som ska beröras under intervjun (Bryman, 2002). Det är dock viktigt 

att frågorna gör det möjligt att intervjupersonen kan svara på sitt eget sätt. De frågor som ingår i 

intervjuguiden är till viss del styrda men då man som forskare använder sig av en så kallad 

intervjuguide kan man välja i vilken ordning man vill ställa frågorna (ibid.). Genom att använda sig 

av denna intervjuform är det lättare att vara flexibel som forskare, man har en större möjlighet till 

följdfrågor kring något man anser är av stor vikt som informanterna säger (Bell, 2006). Vid 

intervjutillfället har vi som avsikt att observera läraren i pågående läsundervisning av 

andraspråkselever. Våra observationer är semistrukturerade vilket innebär att forskaren utgår från 

ett observationsschema (Bryman, 2002).  

3.2 Urval och avgränsning 

Till urvalet i vår studie togs i första hand hänsyn till vad vi ville undersöka och hur vi skulle kunna 

få svar på vår frågeställning. Holme och Solvang (1997) tar upp att då man utför en kvalitativ 

undersökning utgår man från förutbestämda kriterier och det betyder här att informanterna i 

urvalsgruppen valdes utifrån det syfte som undersökningen har. Därmed valde vi att använda oss av 

ett strategiskt urval, vilket innebär att man utgår från informanternas lämplighet (Trost, 2005). För 

att få ut så mycket information till vår studie som möjligt var vårt viktigaste kriterium att de vi 

valde att intervjua skulle vara lärare som arbetar med elever som har svenska som andraspråk och 

att de har erfarenhet av läsundervisning. För att kunna få ett tillförlitligt resultat skickades förfrågan 

till ett antal skolor som har ett stort antal andraspråkselever. Gensvaret från lärarna var positivt och 

vi valde att intervjua tolv stycken lärare som är verksamma i sju olika skolor inom fyra olika 

kommuner. Informanternas verksamhetsområde har sträckt sig från år ett i grundskolan till 

vuxenutbildning. Det är stor spridning i informanternas ålder, från 31 år till 62 år. Det medför att 

informanterna har varit verksamma olika länge samt att de har olika examensår inom 

lärarutbildningen, från år 1969 till år 2008. Det här är något vi ser som en stor fördel då många 

lärares olika kunskaper inom området med läsinlärning för elever med svenska som andraspråk, 

men även att utbildningen till lärare har sett olika ut under årens gång. Vi har även lagt vikt vid att 
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titta på om lärarna har utbildning inom ämnet Svenska som andraspråk med tanke på att de 

undervisar andraspråkselever. För att kunna behålla lärarnas anonymitet kommer vi att benämna 

dem med fingerade namn.  

3.3 Undersökningens genomförande 

I början av vår studie kontaktades rektorer och lärare på ett antal skolor med mail eller ett brev per 

post (bilaga 2) med information om vår studie. Då informanterna svarade mailade vi information 

kring vad intervjun skulle komma att behandla, för att intervjupersonerna skulle kunna känna sig 

tryggare och förberedda inför intervjun (bilaga 3). Under studiens början gjordes även varsin 

provobservation i syfte att vi skulle få ett så likvärdigt och tillförlitligt resultat som möjligt. Våra 

provobservationer jämfördes och utvärderades vilket utföll i ett negativt resultat. Vi tog då beslutet 

att avstå från observationer och istället koncentrera oss på intervjuerna. För att säkerställa att 

intervjufrågorna formulerats på ett sådant sätt att lärarna skulle förstå dem genomförde vi varsin 

pilotintervju. Efter dessa diskuterade vi hur det gått samt kom fram till frågor som skulle behövas 

formuleras om eller läggas till. När detta gjorts bestämdes tider med de lärare som skulle komma att 

intervjuas. Varje intervju genomfördes på respektive lärares arbetsplats där intervjun kunde 

genomföras ostört. Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss samt att syftet med studien 

tydliggjordes ännu en gång. Vi frågade även om intervjupersonerna tillät att intervjun spelades in på 

bandspelare för att kunna återge lärarnas svar korrekt. Att spela in intervjuer är mycket vanligt inom 

kvalitativ forskning för att kunna göra en detaljerad analys av materialet (Bryman, 2002). Dessutom 

är det av stor vikt att kunna spela in intervjuerna för att kunna ställa följdfrågor (ibid.). Det visade 

sig vara något som vi har haft stor nytta av för att kunna vara lyhörda för intervjupersonens svar och 

kunde ställa följdfrågor på sådant som ansågs som intressant för studien, enligt oss. Innan intervjun 

började påpekade vi ännu en gång att intervjun enbart kommer att användas till studien samt att 

informanterna kommer att avidentifieras. Efter varje intervju transkriberads dessa, det vill säga att 

vi skrev ner allt som sades i intervjun. Detta gjordes för att lättare kunna beskriva och analysera 

resultaten (ibid.).  

3.4 Forskningsetik 

Inför undersökningen såg vi till de etiska regler som finns då man utför forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man som forskare har skyldighet att informera de berörda personerna 

om undersökningens syfte samt vad deras insats innebär (Bryman, 2002). Vidare ska de få 

information om att det är ett frivilligt deltagande och att de har rätt att avbryta när de vill (ibid.). För 

att tillgodose denna regel har vi informerat berörda parter brevledes (bilaga 2). Utifrån det 
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samtyckeskrav som finns ska personerna i undersökningen själva få bestämma om de vill vara med 

i studien eller inte (ibid.). Konfidentialitetskravet är ett skydd för de berörda parter som ingår i 

studien. Det innebär att vi fingerat namn på pedagoger samt de skolor de arbetar på för att dessa 

uppgifter ska hållas hemliga i enlighet med den sekretesslag som finns (ibid.). Detta gör att den 

insamlade datan förvaras otillgängliga för obehöriga. Det nyttjandekrav som finns innebär att man 

enbart får använda insamlade data till den undersökning man gör (ibid.). 

3.5 Reliabilitet och Validitet 

Bell (2006) skriver att reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet. I vårt fall handlar det om att 

intervjufrågorna kommer att ge samma svar vid olika tillfällen men dock under liknande 

omständigheter. Vidare skriver Bell (ibid.) att frågor som handlar om informanternas åsikter kan 

påverkas av exempelvis händelser som han/hon varit med om. I vår studie kan informanterna 

påverkas av händelser som är okända för oss men även av det att vi i förväg skickat ut de olika 

teman som skulle komma att tas upp under intervjun. Även det val som gjorts med att vi är två som 

intervjuar och därmed kan ha ställt olika följdfrågor till intervjupersonerna kan ha gjort att 

reliabiliteten sjunkit i vår studie. Trots detta anser vi att detta undkommits då vi gjort pilotintervjuer, 

jämfört dessa samt diskuterat resultaten från intervjuerna under arbetets gång. Vi har även sett till 

studiens giltighet, det vill säga om resultatet som framkommer är det vi säger oss undersöka, vilket 

har benämningen validitet (Bryman, 2002). Då intervjuguiden formulerade utgick vi från vårt syfte 

med studien för att se till att det vi frågade om stämde överens med det syfte vi har att undersöka 

(Trost, 2005).  

3.6 Bearbetning av resultat 

I vår intervjuguide har vi med frågor som tar upp olika områden, Lärarens bakgrund och Allmänt 

(bilaga 1) för att få en bild av lärarnas yrkesbakgrund och deras vardag i skolan. Syftet med 

frågorna var att vi därmed skulle kunna dra slutsatser om vilken/vilka läsundervisningsmetoder 

lärarna använder jämfört med vilken bakgrund och arbetssituation de har. Då vi bearbetat resultatet 

från intervjufrågorna har vi ställt samman lärarnas bakgrund vilket innefattar deras utbildning, 

ålder, år i yrket samt nuvarande tjänstförhållande i en matris (bilaga 4; bilaga 5). Av utrymmesskäl i 

matrisen använde vi oss av förkortningar som SVAS för svenska som andraspråk och SPEC för 

lärare som arbetar med specialundervisning. Vidare nämns de läsundervisningsmetoder som lärarna 

lyfter fram i intervjuerna. Med tanke på våra frågeställningar var vi särskilt intresserade av lärarnas 

kompetens inom området. Därför har lärarnas utbildning fått en särskild kolumn i matrisen.  
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Den tredje delen av frågorna i vår intervjuguide, Metod och arbetssätt, berör vårt syfte och våra 

frågeställningar. Detta får till följd att det främst är dessa intervjufrågor som redovisas i 

resultatdelen. Utifrån matrisen och våra transkriberingar av intervjuerna har vi kunnat utkristallisera 

fyra olika teman som återkommer i lärarnas svar. Materialet vi fått fram i studien beskrivs utifrån 

dessa teman. Vi använder oss även av citat från intervjuerna för att tydliggöra det lärarna sagt.  

 

För att underlätta vidare läsning har vi sammanställt en kortfattad presentation av lärarnas 

arbetsplats, uppgift och andelen andraspråkselever i de grupper lärarna undervisar i. Andelen 

andraspråkselever anges i procent. 

1. – Eva,  Förberedelseklass år 3-6 samt gymnasium år 1-3, 100 %. 

2. – Leena,  Grundskola år 1, 80 %. 

3. – Svea,  Grundskola år 2-3, 75-80 %. 

4. – Pia,  Grundskola år 1, 50 %. 

5. – Alva,  Grundskola år F-3, Svenska som andraspråkslärare, 100 %. 

6. – Siv,  Grundskola år 1-2, 25 %. 

7. – Berit,  SFI Grupp B, Svenska som andraspråkslärare, 100 %. 

8. – Emma,  Grundskola år 3-4, Svenska som andraspråkslärare, 100 %. 

9. – Maj,  Grundskola F-6, Svenska som andraspråkslärare och Speciallärare, 100 %. 

10. – Karin,  Grundskola år 7-9, Svenska som andraspråkslärare, 100 %. 

11. – Tora,  Grundskola år 1, Svenska som andraspråkslärare och Speciallärare, 25 %. 

12. – Lotta,  Förberedelseklass år F-9, 100 %. 

 

Innan vi beskriver vårt resultat vill vi påminna läsaren om de frågeställningar studien utgår från.  

 Vilken eller vilka läsundervisningsmetoder använder lärare för elever med 

svenska som andraspråk? 

 Vad grundar lärarna sitt val av läsundervisningsmetod på?  

4 Resultat 
Som beskrivits i 3.6. ”Bearbetning av resultat” har vi utgångspunkt i intervjuguidens sektion 

”Metod och arbetssätt” sammanställt svaren på frågorna var för sig. I intervjusvaren har fyra 

återkommande teman kunnat urskiljas, vilka beskriver hur lärarna motiverar sitt val av metod och 

vilka metoder de väljer att använda i läsundervisningen för andraspråkselever. Dessa är elevens 

bakgrund, elevens språkliga och skriftspråkliga förutsättningar, lärarens val av arbetssätt och 

material samt lärarens uppfattningar och kunskaper. Varje tema är indelat i områden som beskriver 

huvudtemat. Nedan framställs det resultat som faller in under varje tema. Först följer en kort 
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redogörelse för det aktuella temat därefter följer de beskrivande områdena där citat återges från de 

intervjuade lärarna.  

4.1 Elevens bakgrund 

En majoritet av lärarna lyfter fram elevernas bakgrund som en viktig aspekt att ta hänsyn till i 

läsundervisningen och i elevernas språkinlärning. De framhåller då; elevens kulturella härkomst, 

elevens sociala bakgrund, elevens motivation och elevens kognitiva förmåga som angelägna 

faktorer att ta hänsyn till. 

 

Elevens kulturella härkomst 

Några av lärarna betonar elevens kulturella härkomst som en omständighet att beakta i 

undervisningen. Elevens kulturella bakgrund påverkar elevens omvärldsuppfattning och förståelse 

för den svenska kulturen och den svenska skolkulturen, anser lärarna. Det lärarna lyfter fram är att 

de kulturella skillnaderna kan orsaka missförstånd vilket begränsar elevernas förståelse för 

innehållet i texter. Läraren Leena har uppmärksammat att innehållet i läseböckerna kan te sig 

obegripligt för andraspråkselever. Hon säger, ”Läseböckerna är ju kulturellt färgade så läser du om 

en kossa på en sommaräng så är det inte säkert att det är något som dom har någon känsla för”. 

Lärarna poängterar även att elevens kulturella syn och inställning till skolan har inverkan på 

elevernas skolgång. Som ett exempel nämner en lärare att kulturella synsätt på att passa tider kan 

skilja sig från den svenska normen.  

 

Elevens sociala bakgrund 

En lärare poängterar bestämt att elevens sociala situation och livserfarenhet påverkar elevens 

förmåga till lärande. Läraren Alva anser att varje elev måste bemötas individuellt utifrån deras 

personliga erfarenheter. Hon uttrycker att man måste ”… titta på bagaget som dom har. Kommer 

dom från ett land med krig, dom kanske inte orkar just nu. Svåra separationer …”.  

 

Elevens motivation 

Något som också påverkar lärandet är elevernas motivation och vilja att lära sig läsa anser 

några av lärarna. Skillnaden mot svenska elever är enligt läraren Alva att andraspråkseleverna 

oftast är mer motiverade eftersom de är medvetna om att det är en nödvändig kunskap att 

behärska det svenska språket för att klara sig i det nya landet.  

 

Elevens kognitiva förmåga 

Lärarna nämner särskilt hur viktigt det är att lägga undervisningen på elevens kognitiva nivå. 
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Läraren Emma menar att eleven behöver stöd i stället för att lägga undervisningen på för låg 

nivå för att elevens kognition ska utvecklas. ”Det är då som dom utvecklas. Att få komma ett 

litet steg högre… ” säger Emma. Läraren Svea påtalar att hon mot sin vilja sänker nivån inom 

svenskämnet för att, som hon anser, alla andraspråkselever ska ha möjlighet att tillgodogöra 

sig undervisningen. Anledningen enligt Svea är klassens sammansättning där majoriteten av 

eleverna har andraspråksbakgrund. 

4.2 Elevens språkliga och skriftspråkliga förutsättningar 

Samtliga lärare är ense om att elevens språkliga förutsättningar är viktiga att beakta i 

läsundervisningen. Lärarnas resonemang behandlar olika områden som faller in under elevens 

språkliga och skriftspråkliga förutsättningar. Flertalet lärare påtalar att elevens språkliga bakgrund, 

vilka kunskaper eleven har i modersmålet och dess kunskaper i svenska språket är faktorer som 

påverkar lärarnas val av undervisningsmetod. Likaså är elevens språkliga medvetenhet och tidigare 

färdigheter i läsning viktiga aspekter att uppmärksamma i val av läsundervisningsmetod. 

Kategorierna redovisas under följande beteckningar; språklig bakgrund, kunskaper i modersmålet, 

kunskaper i svenska språket samt språklig medvetenhet och tidigare färdigheter i läsning.  

 

Språklig bakgrund 

Flera utav lärarna uttrycker vikten av att se till vilken språklig bakgrund eleven har. Vilket land 

eleven kommer ifrån, vilket språk eleven talar samt hur språket är uppbyggt och skiljer sig 

gentemot det svenska språket är viktigt att ta i beaktande i undervisningen, anser lärarna. Läraren 

Leena framhåller att man måste se till elevernas individuella språkliga bakgrund och arbeta med de 

förutsättningar just de eleverna har. Hon ser en stor vikt i att eleverna kan uttala ljuden men att 

hänsyn måste tas till vilket modersmål eleven talar. Leena säger ”Det beror ju på vilket språk man 

har. Så att de somaliska barnen som har svårt med /i/ och /y/. De arabiska barnen har ju massor 

med, de har ju bara fyra vokaler själva, så att de har ju jättesvårt”.  

 

Kunskaper i modersmålet 

Enligt alla lärare erbjuds eleverna modersmålsundervisning under förutsättning att det finns 

modersmålslärare att tillgå. Lärarna uppmärksammar problemet att hitta behöriga modersmålslärare 

som även behärskar det svenska språket. Modersmålslärarnas kunskaper i det svenska språket är 

särskilt viktiga i studiehandledningssyfte, menar lärarna. Flera av lärarna framhåller elevens 

kunskaper i modersmålet som en fördel för elevens läsinlärning. Läraren Alva framhåller vikten av 

att eleven utvecklar sitt modersmål ”Men all forskning visar att kan man modersmålet bra, så har 

man lättare att tillägna sig det nya språket”. Läraren Svea anser även hon att 
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modersmålsundervisningen har betydelse för elevernas språkutveckling och visar på 

modersmålslärarnas viktiga uppgift i undervisningen ”… att dom ska förstärka eleverna genom att 

få det på sitt modersmål …”. 

 

Kunskaper i svenska språket 

Många utav lärarna hävdar att elevens begreppsuppfattning och ordförråd i svenska språket är av 

stor betydelse för hur de kan tillägna sig undervisningen och det i sin tur påverkar elevens 

läsinlärning. Om eleverna inte har förståelse för begreppens och ordens innebörd försvårar det 

elevens möjlighet till inlärning. Som exempel nämner läraren Svea att ”Du måste också ta hänsyn 

till vilka begrepp dom kan, vet dom vad en sil är? Till exempel när dom ska lyssna efter ljudet /s/…” 

Elevernas brister ger konsekvenser för undervisningen. Eftersom eleverna inte kan arbeta 

självständigt med ord de inte känner till krävs det att läraren ägnar mer av sin undervisningstid åt 

enskild undervisning av andraspråkseleverna framhåller lärarna. 

 

Språklig medvetenhet och tidigare färdigheter i läsning 

Några lärare påvisar att elevernas tidigare skolgång påverkar mötet med den svenska skolan. 

Elevens förväntningar på skolan och tidigare erfarenheter från läs- och skrivinlärning är områden 

som åskådliggörs. Läraren Eva förklarar att i en klass kan eleverna ha olika förutsättningar, 

beroende på skolbakgrund, att ta till sig innehållet i undervisningen. Hon berättar att i hennes klass 

finns elever med skiftande bakgrund. Några har gått många år i skolan i sitt hemland men det finns 

även äldre elever som aldrig varit i kontakt med skolan och därför räknas som analfabeter. Läraren 

Eva anser att det ur undervisningssynpunkt är en fördel om eleven tidigare kommit i kontakt med 

skolan och därmed någon läsundervisningsmetod. Hon menar att ”Har man lärt sig läsa på sitt eget 

språk /…/ då är ju de lättare än om man någon gång inte har kommit i kontakt med någon 

läsinlärningsmetod”.  

 

Samtliga lärare poängterar att eleverna måste ha kunskap om bokstävernas ljud och att ljuden i 

talspråket kan skrivas med en bokstav för att eleverna sedan ska kunna ljuda ihop till ord. Läraren 

Lotta menar att i synnerhet andraspråkseleverna ”… måste lära sig alfabetet å även ljuden… för 

dom har ju inte ljuden till bokstäverna… ”. Lärarna ser den kunskapen som en grund för den 

fortsatta läsinlärningen och ser det som angeläget att fortsätta att träna på medvetenheten om 

språkets olika delar. Läraren Alva berättar om en elev som ännu inte kommit igång med läsningen 

”Där jobbar vi väldigt mycket med det som är före läsinlärningen för det är inte färdigt för 

läsinlärningen än där”. Detta gör lärarna genom att arbeta med rim, ramsor och diskussioner kring 

språket. Ett fåtal av lärarna nämner att eleverna tränar sin fonologiska utveckling explicit i 
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förskoleklassen. När eleverna sedan börjar första klass är de flesta fonologiskt medvetna. De elever 

som visar svagheter på fonologiska tester följs noga upp enligt läraren Tora.  

4.3 Lärarens val av arbetssätt och material 

Lärarna använder sig av många olika arbetssätt och material för att lära andraspråkselever att läsa. 

Undervisningsinnehållet varierar betydligt men kan inordnas under följande områden som lärarna 

använder sig av; konkretisering, interaktivt arbetssätt, skönlitteratur samt läsläror/undervisnings-

material. Dessa områden kommer vi nu att presentera mer utförligt. 

 

Konkretisering 

Flera lärare betonar vikten av elevernas förståelse då de undervisar i läsning. Det medför att lärarna 

anpassar undervisningen efter elevens individuella behov. Det sätt som lärarna väjer att lägga upp 

sin undervisning på skiljer sig mycket åt men några områden som till exempel bilder, kroppsspråk 

och användningen av media förenar lärarna. För att eleverna ska förstå innehållet i undervisningen 

använder flertalet av lärarna bilder som representerar ordet. Bilderna tillhör olika 

läsundervisningsmaterial eller är fristående och används i individuellt syfte för att förklara ord eller 

förtydliga sammanhang för eleverna. Läraren Svea ser många vinster med att använda förtydligande 

bilder i undervisningen eftersom andraspråkseleverna oftast har ett mindre ordförråd. Hon förklarar 

att eleverna behöver tillägna sig de vardagliga orden och att de får en annan förståelse om de 

samtidigt ser en bild ”… så att de hela tiden får fler och fler ord i sitt ordförråd”. Genom att 

använda sig av bilder och kroppsspråk samt repetition skapas enligt lärarna förståelse för 

undervisningsinnehållet. Ett fåtal lärare använder sig av den autentiska miljön i undervisningen, till 

exempel går de och handlar i affären och gör studiebesök inom olika företag. Erfarenheterna 

bearbetas sedan i undervisningen. Majoriteten av lärarna anser att de måste ge eleverna förförståelse 

för att de ska kunna genomföra arbetsuppgifter.  

 

Interaktivt arbetssätt 

Alla lärare konstaterar att interaktionen är nödvändig och utvecklande för andraspråkseleverna. Den 

interaktion de nämner sker mellan lärare-elev, elev-elev och smågrupper av elever. Läraren Siv 

beskriver hur hon arbetar och förklarar att förutom elevens enskilda arbete är samtal centralt i 

undervisningen ”… att vi pratar mycket, att vi diskuterar mycket…”. Ytterligare ett moment där 

interaktionen mellan elever är i centrum är rollspel. Läraren Tora ser språkliga vinster med rollspel 

för andraspråkseleverna. Hon framhåller ”… att gå in i ett rollspel å dom får träna på sitt språk…”. 

Vidare lyfter läraren Eva fram media som ett interaktivt arbetssätt. Eleverna får gruppvis bearbeta 

en gemensam upplevelse genom skriftliga arbeten, filmarbeten och digitala bilder för att sedan 
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redovisa för övriga klasskamrater, berättar Eva och förklarar att eleverna använder sig av media 

som ett verktyg i läs- och skrivinlärningen.  

 

Skönlitteratur 

Majoriteten av lärarna använder sig av skönlitteratur som en del av undervisningen. Med hänsyn till 

andraspråkseleverna går lärarna djupare in i texter och förklarar begrepp och sammanhang när de 

använder sig av skönlitteratur. Lärarna läser för eleverna och ser då möjlighet att samtidigt utveckla 

elevernas språk. Läraren Siv talar om vikten att diskutera kring högläsningen ”Ja frågor om 

innehållet om de förstår, och de får berätta, så småningom mellan raderna när man läser en 

högläsningsbok. Vad som menas, varför den och den säger så…”. Hon poängterar att det är särskilt 

viktigt för andraspråkseleverna. I den åsikten håller läraren Emma med och tillägger att ”… vi läser 

inte en text som är helt lätt för en… invandrarbarn och lämnar den, utan vi går vidare och 

förklarar… ”.  

 

Läsläror/undervisningsmaterial 

Lärarna använder sig av olika läsläror och undervisningsmaterial. Några lärare namnger Språkbiten 

som ett användbart undervisningsmaterial eftersom de anser att eleven därigenom skriver sig till 

läsning. Läraren Pia menar att stavelseskrivning underlättar läsinlärningen för eleverna ”… när 

barnen härmar mig när ja, när vi pratar, och vi delar och vi skriver då tycker inte dom att det är 

svårt. De har inte samma prestationsångest att de måste göra rätt…”. Ytterligare en lärare 

använder sig av skrivning som ett komplement till språkinlärning. Ett fåtal lärare använder ett 

material som heter FonoMix i läsundervisningen. Läraren Tora är positiv till materialet och anser att 

det är till fördel för andraspråkseleverna ”De är ju väldigt bra tycker jag för de blir väldigt tydligt 

även för SVA-barnen man använder de här munbilderna och man får träna på att ljuda ihop ord… 

”. Några lärare använder sig av Kiwi-böcker i läsundervisningen. Läraren Siv förklarar att hon ser 

fördelar med läsläran eftersom ”… man tittar på bilderna och pratar om dem innan, så man kan 

sätta texten och få hjälp av bilden…”. 

4.4 Lärarens uppfattningar och kunskaper 

I resultatet av vår studie har lärarens uppfattningar och kunskaper om läsundervisningen av 

andraspråkselever utkristalliserats. Lärarna beskriver sin läsundervisning och val av metoder vilket 

redovisas under läsundervisning och metoder. Därefter åskådliggörs lärarnas uppfattningar och 

kunskaper om svenska som andraspråk och de aktuella styrdokumenten under rubrikerna svenska 

som andraspråk och om styrdokument. 
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Läsundervisning och metoder 

Lärarna arbetar i olika grad med ljudning men alla anser att det är en primär kunskap som inte går 

att frångå i läsundervisningen. Läraren Tora påpekar att ”… man måste komma ner till dom enskilda 

ljuden, hur eller hur, det kommer man aldrig ifrån. Men sen beror det ju på vilken väg du vill ta… 

om du ska ta det från helheten eller från delarna till helheten… ”. Alla lärare lägger tyngdpunkten 

på ljudmetoden. Vidare anser läraren Tora att en blandning av metoder är att föredra men ”… som 

grund så använder vi ju ljudmetoden, syntetisk metod…”. Dessutom hävdar Tora att det är säkrare 

att använda en ljudningsbaserad metod för att lättare kunna ha kontroll över elevens kunskaper och 

framsteg. Hälften av lärarna har, efter erfarenhet av läsundervisning, vidareutbildning och 

fortbildning, ändrat åsikt om vilken metod som är bäst lämpad för andraspråkselever. De lärare som 

ändrat sig, har tidigare arbetat med ljudmetoden men valt att komplettera med flera metoder. 

Lärarna ser till det positiva utfall som vissa metoder anses ha enligt deras mening. Läraren Lotta ser 

fördelarna med de olika läsundervisningsmetoderna ”… den gamla läsinlärningen gav trygghet till 

eleverna… den nya gör dem mer nyfikna och de blir kreativa… ”. Då Lotta talar om den gamla 

läsundervisningsmetoden avser hon ljudmetoden och med den nya syftar hon på LTG. Även läraren 

Alva har ändrat åsikt. Efter att ha utbildat sig inom många läsundervisningsmetoder som till 

exempel Witting metoden och LTG konstaterar hon att ”… ja har nog ändrat mig så att jag känner 

att det är inte bara en enda saliggörande utan det är väldigt många olika bitar och beroende på 

hur, var barnet är och hur den tar emot och kan göra det till sina egna kunskaper”.  

 

Alla lärare anser att det inte räcker med en läsundervisningsmetod utan att det krävs en blandning 

för att tillgodose alla elevers behov. Läraren Pia ger uttryck för att metoderna kompletterar 

varandra. I detta instämmer läraren Maj, hon använder sig av ett flertal läsundervisningsmetoder 

och hon säger; ”… alla… analys, syntes, helord, diktering… LTG då…”. Dessutom använder sig 

Maj av ordbilder men har uppfattningen att det inte ska läras ut ”… ordbilder å de vet jag att man ej 

ska lära ut men för dom som har de mycke svårt att komma igång med läsningen kan de vara bra 

för självförtroendet…”. Hälften av lärarna menar att det inte har någon större betydelse vilken 

läsundervisningsmetod som används utan att varje metod kräver att läraren är engagerad. Ett flertal 

av lärarna är osäkra och talar om att de har svårt att uttrycka sina tankar och kunskaper i ord. När 

lärarna ombeds att förklara vilken teoretiska grund deras val av undervisningsmetod har, relaterar 

hälften av lärarna till sin tidigare utbildning. Några lärare anser att de utvecklat sina kunskaper när 

det gäller läsundervisning för andraspråkselever genom egen erfarenhet. Läraren Leena framhåller 

att samarbete med kollegor är utvecklande och genererar ny kunskap. Hälften av lärarna har 

utbildning i ämnet Svenska som andraspråk. Ytterligare en av lärarna utbildar sig inom ämnet. 
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Svenska som andraspråk 

Näst intill alla elever på de skolor vi varit erbjuds undervisning i ämnet Svenska som andraspråk. 

Lärarna uttrycker att eleverna skulle behöva mer undervisningstid i Svenska som andraspråk. 

Läraren Svea har länge påtalat att eleverna behöver en längre tids undervisning i Svenska som 

andraspråk. Som nu är fallet får andraspråkseleverna undervisning tills de når en måttlig nivå i att 

behärska det svenska språket och det beror på, enligt Svea, att det är många andraspråkselever som 

är i större behov av undervisningen. Några av lärarna påpekar att ämnet svenska som andraspråk är 

ett eget ämne men att många inom skolan ser ämnet som ett stödämne. Läraren Maj anser att ämnet 

svenska som andraspråk innehåller så mycket mer än ämnet svenska. ”Å jag menar när man säger 

svenska som andraspråk så tror ju en del att de är bara svenska men jag menar de är de kan ju 

likaväl va matte de finns ju massor mä begrepp å mycke läsförståelse i matte… åå… ja i alla 

ämnen…”. 

 

Om styrdokument 

Läraren Eva nämner kursplanen i svenska som andraspråk. Hon berättar att de på skolan arbetar 

fram en lokal arbetsplan utifrån kursplanens strävansmål och uppnåendemål. På den skolan där 

läraren Alva arbetar håller de på att förändra synen på ämnet svenska som andraspråk och hon 

kämpar för att de andra kollegorna ska bli insatta i den kursplanen. Själv är hon mycket insatt i 

kursplanen och konstaterar ”… de är ett eget ämne med en egen kursplan, däremot är målen lika 

förutom ett strävansmål. Uppnåendemålen är lika. Men i ett strävansmål som det står att; vill vågar 

och kan, i svenska står det; kan vill och vågar”. Läraren Alva anser att de olika kursplanerna lägger 

vikt vid olika förmågor och för andraspråkseleverna är det viktigt att de tror på sig själva och vågar 

använda språket även om de ännu inte behärskar det fullt ut. 

5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi kring den metod vi använt oss. Vi kommer även att reflektera över det 

restultat vi beskrivit ovan i relation till litteratur och tidigare forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Att göra observationer visade sig inte ge något svar på våra frågeställningar. Vi upplevde att 

resultatet av våra provobservationer hade för stor variation för att det skulle kunna ge ett tillförlitligt 

resultat. Beroende på lektionsinnehållet och det faktum att de flesta eleverna vid den tidpunkten då 

våra observationer ägde rum redan kunde läsa, valde vi att enbart genomföra intervjuer med lärarna. 

Den metod som vi sedermera valde till insamling av data anser vi har fungerat bra. Lärarna har varit 

positiva till vår studie och vi har observerat deras engagemang i arbetsuppgiften att undervisa elever 
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med svenska som andraspråk. Det har varit utvecklande för oss som studenter att ta del av deras 

kunskap och erfarenhet. Vid intervjutillfällena visade det sig att två utav lärarna inte arbetade med 

läsundervisning vilket gjorde att de intervjuerna inte tillförde något till vår studie som fokuserar på 

metoder för läsinlärning. Detta har gjort att resultatet blir missvisande eftersom två av de tolv 

lärarna inte kunnat svara på våra intervjufrågor. Dessa båda lärare hade utbildning i svenska som 

andraspråk och hade mycket kunskap inom ämnet att delge men inte om läsundervisningsmetoder. 

När vi i vår studie skriver samtliga lärare bortser vi från dessa. I intervjun valde vi att ha med frågor 

om modersmålsundervisning samt frågor om svenska som andraspråksundervisning. Dessa frågor 

har gjort att vi fått information och större förståelse för elever och lärares verksamhet. Det är 

ingenting som vi gått djupare in på i resultatdiskussionen utan ser det som en bakgrundskunskap.  

 

Den kvalitativa metoden har gett oss möjlighet att ställa följdfrågor under intervjun vilket har gjort 

att intervjusvaren kunnat förtydligas av informanterna. Vi har även uppmärksammat att 

intervjusituationen som spelades in kan ha påverkat några av lärarnas svar som var mycket 

kortfattade vilket även Bryman (2002) tar upp som en nackdel vid inspelning av intervjuer. Tre av 

lärarna uttryckte att de var svårt att muntligt beskriva läsundervisningsmetoderna. De hade hellre 

visat konkret hur de arbetade. Eftersom intervjuerna gjordes på lärarnas arbetsplatser var vår 

förhoppning att de kände sig bekväma och trygga i den skolmiljö de verkar inom. En fördel var 

också att lärarna efter intervjun visade material som tillhör läsundervisningsmetoder samt övrigt 

lärandematerial. Vi anser att vår studie, i den mening att vi har många lärares tankar och 

erfarenheter om läsundervisningsmetoder, är tillförlitlig och ger en bild av de metoder som används 

i verksamheten. Intervjuerna gav mycket mer information än vad vi förväntat oss, därmed bedömer 

vi att metoden uppfyllt våra krav. 

5.2 Resultatdiskussion 

I vårt kommande yrke har vi som mål att arbeta med andraspråkselever. Därmed anser vi det som 

viktigt och lärorikt att vi fördjupar oss i ämnet. Drivkraften i vår studie har varit att tillägna oss så 

mycket kunskap som möjligt inom läsinlärning och läsundervisning för andraspråkselever och vår 

ambition har varit att få ta del av lärarnas erfarenheter och kunskaper. Med anledning av de 

nedslående rapporter som redovisats bland annat från PISA (Skolverket, 2007) och Skolverket 

(2008) ser vi att en god läsförmåga är en förutsättning för andraspråkselevernas fortsatta 

skolframgång. Myrberg (2007) konstaterar att allt fler invandrarungdomar misslyckas i skolan. En 

stor anledning till detta är att de har brister i sin läs- och skrivförmåga. För att de ska kunna nå 

framgång i skolan och därmed delta i samhället på lika villkor som infödda svenskar krävs goda 

kunskaper i det svenska språket (ibid.). Att ge elever en god läs- och skrivförmåga ser vi som en 
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viktig uppgift i vårt kommande yrke. Syftet med studien har varit att se vilken eller vilka 

läsundervisningsmetoder som verksamma lärare använder för andraspråkselever och vad de grundar 

sina val på. I vår tidigare erfarenhet av undervisning av svenska elever har vi upplevt att man 

traditionellt använder sig av ljudmetoden som har en syntetisk utgångspunkt. Nu förväntade vi oss 

att lärare och litteratur skulle förespråka metoder med analytisk utgångspunkt för andraspråkselever 

eftersom de bygger på förståelse. I vår granskning av litteraturen har vi uppmärksammat att de 

begrepp som används inom läsinlärning och läsundervisning inte är samstämda. Längsjö och 

Nilsson (2005) påpekar att de olika uppfattningarna skapat förvirring inom litteraturen. Vi har även 

upplevt att lärarna i vår studie har haft svårt att definiera och sätta ord på sin kunskap. 

 

Vi kommer nu att titta närmare på de teman som framkommit i vårt resultat. Lärarnas svar kommer 

vi att analysera i förhållande till litteraturen och vi redovisar vår analys samt våra slutsatser som 

grundar sig på ovan nämnda teman.  

5.2.1 Elevens bakgrund – en utgångspunkt för val av metod 

Elevens kulturella erfarenheter kan enligt lärarna skilja sig gentemot kulturen i Sverige och det kan 

medföra att eleven inte förstår texter som är kulturellt färgade. Gibbons (2006) lyfter fram 

schemateorin och förklarar innebörden; hur vi förstår omvärlden utifrån egna tidigare erfarenheter 

och insikter. Hon menar att vår kulturella kunskap i olika sammanhang inverkar på våra 

förväntningar och därmed vår uppfattning av texter (ibid.). Lärarna är kritiska till läsläror som är 

kulturellt bundna vilket de menar försämrar andraspråkselevernas möjlighet att förstå texterna. Vi 

ser det som viktigt att i undervisningen behandla kulturella frågor för att på så vis underlätta 

elevernas läsinlärning. Elevernas sociala situation och tidigare livserfarenheter kan enligt lärarna 

påverka deras nuvarande skolgång. Beroende på elevens bostadsmiljö, sociala situation och 

möjlighet att tala med infödda svenskar har eleven olika förutsättningar att utveckla det svenska 

språket (Viberg, 1994). Som en följd av den situation eleverna lever i anser lärarna att eleverna 

måste få ett individuellt bemötande. Med anledning av diskussionen kring elevernas sociala 

situation konstaterar vi att när allt kommer omkring är det människor vi arbetar med. För att 

eleverna ska finna ro och energi att arbeta med läsning anser vi att lärarna måste bemöta eleverna 

individuellt för att i möjligaste mån kunna tillgodose deras olika behov. Lärarna tar även upp att 

elevernas kulturella härkomst och sociala situation kan påverka deras inställning till skolan. En 

negativ inställning kan enligt vår uppfattning således även påverka elevernas inställning till läsning, 

vilket i sin tur sannolikt påverkar elevernas motivation. 
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Taube (2007b) och Myrberg (2007) framhåller motivationens betydelse för läsinlärning. Till 

skillnad från svenska elever upplever lärarna att andraspråkselever är mer motiverade till 

undervisningen i skolan. Att eleven är motiverad till läsinlärningen är en framgångsfaktor enligt 

Taube (2007b). Cummins (2002) framhåller att elevens förståelse för texten motiverar till fortsatt 

läsinlärning. I fråga om elevernas motivation drar vi slutsatsen att en positiv utveckling, där eleven 

är motiverad till läsinlärningen, genererar ytterligare motivation då eleven förstår innehållet i 

texterna. Nauclér (2004) varnar för att andraspråkselevernas motivation påverkas negativt av 

uppgifter som ligger på för låg kognitiv nivå jämfört med elevens egentliga kapacitet. Detta är något 

som även lärarna uppmärksammat. I stället menar lärarna att uppgifterna ska vara utmanande och 

eleverna ska få det stöd de behöver för att klara uppgifterna. Detta ser vi som en självklarhet men vi 

har också förståelse för att det i undervisningssammanhang finns faktorer som förhindrar en mer 

individuell undervisning. Vi ser det som beklagligt att en lärare tvingas sänka nivån på 

svenskundervisningen. På sikt anser vi att det kan leda till att eleverna inte tillägnar sig tillräckligt 

med kunskaper och att deras inställning till skolan påverkas samt att motivationen till lärande 

utvecklas i en negativ riktning. 

5.2.2 Elevens språkliga och skriftspråkliga kunskaper – en förutsättning för läsinlärning 

I resultatet lyfter majoriteten av lärarna fram elevens bakgrund som en utgångspunkt och 

förutsättning för undervisningen. En bakomliggande omständighet att ta hänsyn till är vilket språk 

eleven talar, det vill säga hur modersmålet är uppbyggt i jämförelse med det svenska språket. 

Arvidsson (1994) och Håkansson (2003) framhåller att om elevens modersmål skiljer sig markant 

från det svenska språket i struktur kan detta vålla problem för eleven. Lärarna ser 

modersmålsundervisningen som en fördel för elevernas läsinlärning och språkutveckling men de 

upplever att det är brist på behöriga modersmålslärare. I modersmålet har eleven enligt Svensson 

(1998) möjlighet att uttrycka sig emotionellt, vilket är svårt i början vid inlärning av ett andraspråk. 

Ytterligare ett problem för andraspråkselever är enligt Aukrust Grøver och Rydland (2008) att de 

oftast inte har fonologiska kunskaper i det svenska språket utan det har eleverna i sitt modersmål. 

Av detta skäl drar vi slutsatsen att andraspråkseleverna har svårt att koppla bokstav till ljud i det 

svenska alfabetet. Vidare menar Aukrust Grøver och Rydland (2008) att det är en fördel om 

läsinlärningen sker på elevens modersmål med tanke på att elevernas fonologiska kunskaper är 

större i modersmålet. Detta ser vi som särskilt viktigt för att de andraspråkselever som är födda 

utomlands ska lyckas med sin läsinlärning. Utifrån vårt resultat kan vi se att lärarna inte lyfter fram 

läsinlärning på elevernas modersmål som ett alternativ. Vi frågar oss om orsaken till detta kan vara 

lärarnas brist på samarbete med modersmålslärarna. Ännu en orsak kan vara att kommunerna inte är 

skyldiga att anordna modersmålsundervisning om det är färre än fem elever 
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(Grundskoleförordningen, 1994). Det vore önskvärt om alla elever fick undervisning oavsett hur 

många de är. Vi ställer oss frågande till vilken kvalitet det är på den modersmålsundervisning som 

eleverna erbjuds eftersom modersmålslärare kan anställas utan att vara behöriga. I 

Grundskoleförordningen (1994) benämns kriteriet för modersmålslärare att han eller hon ska vara 

lämplig som lärare. Man kan spekulera om det inte borde ha stått behörig lärare istället. Vår 

tveksamhet beror på att vi under vår VFU-tid mött modersmålslärare som inte varit behöriga i 

ämnet och vid ett flertal tillfällen har lärarna helt saknat pedagogisk utbildning. Vi ser denna 

utveckling som mycket olycklig då läsinlärningen är en komplicerad process som enligt Elbro 

(2004) kräver en kompetent lärare. Vi menar att lagstiftningen som finns kring 

modersmålsundervisningen försämrar elevernas möjlighet att tillägna sig kvalitativa kunskaper i sitt 

modersmål.  

 

Elevernas kunskaper inom det svenska språket är enligt lärarna en faktor att ta hänsyn till vid 

läsundervisningen. Lärarna beskriver hur de parallellt med läsundervisningen fokuserar på att 

utveckla elevernas ordförråd. Myrberg (2007) anser att ordförrådet är av stor betydelse för elevens 

läsförståelse. Avkodningen underlättas av att eleven har ett rikt ordförråd, enligt Aukrust Grøver och 

Rydland (2008). Vi delar lärarnas och författarnas åsikt att det är angeläget att utveckla elevernas 

ordförråd, begreppsuppfattning och att skapa förståelse för språket är en viktig del i undervisningen. 

Hyltenstam (2007) betonar att tiden innan skolan är grundläggande för elevens språkutveckling. En 

rimlig slutsats enligt oss bör vara att förskoleverksamheten är värdefull för barns språkutveckling då 

de får möjlighet att träna sitt språk med infödda svenskar. Samtliga lärare lägger en stor tyngd vid 

att eleven är medveten om att det talade språket är kopplat till skriftspråket. De nämner kopplingen 

mellan ljud och bokstav som central inför läsinlärningen. Även i litteraturen har vi kunnat läsa om 

kopplingen mellan bokstav och ljud samt elevens fonologiska medvetenhet som en förutsättning för 

läsinlärning (Aukrust Grøver & Rydland, 2008; Elbro, 2004; Hyltenstam, 2007; Häggström, 2007). 

Det är uppenbart att elevernas fonologiska medvetenhet är betydelsefull för läsinlärningen och vi 

anser att undervisningen bör innehålla moment där fonologiska övningar såsom rim och ramsor 

finns med som naturliga inslag. Vårt resultat visar att det arbetssätt lärarna använder sig av 

innehåller ovan nämnda fonologiska övningar. Hyltenstam (2007) påpekar faran med att 

andraspråkselever inte utvecklar sitt fonologiska system och därmed riskerar att få svårigheter med 

läsinlärningen. Vi drar således slutsatsen att det även är viktigt att andraspråkselever får träna sitt 

uttal eftersom eleverna kan ha svårighet att uppfatta skillnader mellan svenska språkets olika fonem. 

Vi anser liksom lärarna att det är av stor vikt att bedöma och noga följa upp elevernas fonologiska 

utveckling.  
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5.2.3 Lärarnas val av arbetssätt och material 

För att eleverna ska få förståelse för språket använder sig lärarna av bilder och kroppsspråk. Syftet 

är att konkretisera innebörden av ord och därmed skapa gynnsammare förutsättningar för elevernas 

läsning. Lärarna lägger stor vikt vid att eleverna utvecklar sitt ordförråd och att eleverna har 

förförståelse inför innehållet i undervisningen. Det förhållningssätt lärarna ger uttryck för, anser vi, 

stämmer väl in med ett analytiskt förhållningssätt att närma sig läsningen. Genom att eleven 

utnyttjar ledtrådar i form av bilder och har förförståelse för det aktuella området tar sig denne an 

texten ur ett analytiskt perspektiv (Fridolfsson, 2008). Den visuella informationen gör att eleven kan 

gissa sig till innehållet i texten. Att eleverna får förståelse för innehållet är naturligtvis viktigt och 

att använda sig av bilder är således ett användbart verktyg i undervisningen enligt vår uppfattning. 

Med anledning av Wittings (2001) påstående att man i undervisningen inte ska använda bilder på 

grund av att de kan leda till missförstånd anser vi att bilderna skall vara väl valda. Som en följd av 

vår tidigare diskussion om kulturens betydelse för förståelsen bör bilderna även granskas ur ett 

kulturellt perspektiv.  

 

I undervisningen använder sig samtliga lärare i vår studie av interaktionen som ett naturligt inslag. 

Det tar sig uttryck i samtal i grupp mellan lärare och elever, rollspel och grupparbeten. Gibbons 

(2006) förespråkar en undervisning som bygger på interaktionen mellan lärare-elev och elev-elev 

när de arbetar med texter för att samtidigt utveckla elevernas språk. Enligt Frost (2002) är 

interaktion en central del i den läsundervisning som tar sin utgångspunkt i ett analytiskt 

förhållningssätt. En undervisning där interaktionen får utrymme ser vi kan bidra till en lustfylld 

undervisning och därmed öka elevernas motivation.  

 

Vidare lyfter lärarna fram media som ett verktyg i elevernas lärande. Användningen av media i 

undervisningen skapar möjlighet för eleverna att samarbeta, diskutera och bearbeta gemensamma 

upplevelser. Vinsten av arbetssättet är att eleverna tränar sitt språk, anser lärarna. Detta är ett 

område som inte uppmärksammas i den litteratur vi har läst. Vi ser dock stora fördelar med att 

integrera media i undervisningen för andraspråkslever då det enligt vår erfarenhet är ett område som 

många elever uppskattar. Återigen vill vi anknyta till hur viktig elevernas motivation till lärandet är 

och vi ser att användningen av media i undervisningen kan bidra till detta. I sin undervisning 

använder lärarna sig av skönlitteratur. Lärarna anser att eleverna utvecklar sitt språk genom att de 

tillsammans bearbetar de skönlitterära texterna. Ännu en gång kopplar vi arbetssättet till ett 

analytiskt förhållningssätt till läsinlärning. Gibbons (2006) framhåller att eleverna ska arbeta med 

meningsfulla texter och att de ska läsa böcker inom olika genrer. Frost (2002) poängterar att endast 
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riktiga böcker utvecklar läsaren. Att arbeta med skönlitterära böcker ser vi som en möjlighet att 

individanpassa innehållet i undervisningen. Vi menar att val av litteratur med hänsyn till elevens 

bakgrund kan vidga elevens förståelse och kunskap om olika kulturer och sammanhang.  

 

De läsmaterial som lärarna nämner är Språkbiten och FonoMix. Vi anser att båda läslärorna har en 

syntetisk utgångspunkt i och med att de kopplar ljud till skrivtecken. En stor skillnad är att i 

Språkbiten lär sig eleverna koppla ljud till stavelser. Weiner Ahlström (2001) som är författare till 

Språkbiten och Löwenbrand Jansson (2007), författare till FonoMix, hävdar att deras metoder har 

sin utgångspunkt i läsforskning. Det är dock viktigt att påpeka att det inte har forskats på själva 

metoderna och dess effekter på barns läsinlärning. Trots det upplever vi att lärarna ser Språkbiten 

som en forskningsbaserad metod. Lärarna anser att de båda arbetssätten är till fördel för 

andraspråkseleverna, då munbilder och stavelser förtydligar språkljuden. Kiwi-böckerna, som utgår 

från ett analytiskt förhållningssätt till läsinlärningen, framhåller lärarna är språkutvecklande då de 

har interaktionen som en central utgångspunkt. Vår bestämda åsikt är att vi som lärare behöver vara 

pålästa och kunniga om vad forskningen anser om barns läs- och skrivutveckling för att kunna 

hjälpa varje enskild elev, detta är även något som Elbro (2004) lägger stor vikt vid. 

5.2.4 Lärarens uppfattningar och kunskaper 

Som vi tidigare redovisat nämner alla lärarna kopplingen bokstav-ljud som en central kunskap i 

läsinlärningen. Lärarnas uttalande sätter vi i relation till Gough och Tunmers (1986) förklaring av 

hur elevernas läsprocess går till. Enligt författarna uppstår läsning genom att eleven känner igen ord 

(avkodning) och har språklig förståelse.”L = A x S” (Elbro, 2004 s. 27). Elbro (2004) förklarar att 

avkodning innebär att eleven kan översätta bokstäver till språkljud. Likaså är det nödvändigt att 

eleven har språkförståelse för att kunna läsa med förståelse. Som vi tidigare har nämnt anser lärarna 

att elevens förståelse för språket är viktig för läsningen. Vi drar således slutsatsen att lärarna arbetar 

med läsprocessen enligt vad forskarna förespråkar för att eleven ska utveckla sin läsförmåga. Så 

som vi tolkat det resultat vi fått om val av läsundervisningsmetoder arbetar lärarna i stor 

utsträckning utifrån ett syntetiskt förhållningssätt. Frost (2002) förklarar att arbete utifrån ett 

syntetiskt förhållningssätt innebär att en stor del av undervisningen tränar eleverna sin förmåga att 

avkoda, dvs. att ljuda bokstäver och att sätta samman dessa till ord. Målet med undervisningen är att 

eleverna ska nå en automatiserad avkodning för att kunna läsa med flyt och ägna energin åt att 

förstå innehållet i texten (Frost, 2002). De metoder som lärarna lyfter fram är ljudmetoden som 

innebär att eleverna tränar bokstäverna i en bestämd ordning för att därefter ljuda ihop ord av de 

behandlade bokstäverna (Längsjö & Nilsson, 2005). Enligt Fridolfsson (2008) innebär ljudmetoden 

att inlärningsordningen är baserad på om bokstäverna är lätta att uttala. De texter eleverna arbetar 
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med är konstruerade utifrån de bokstäver eleverna lärt sig och innehållet i texterna är underordnat 

formen vilket är signifikativt för ett syntetiskt förhållningssätt till läsundervisning. I ljudmetoden 

används skrivinlärningen parallellt med läsinlärningen (ibid.). Sammanfattningsvis utifrån analysen 

ovan drar vi slutsatsen att lärarna använder sig av ljudmetoden för att eleverna ska lära sig 

kopplingen bokstav-ljud men samtidigt visar lärarna i sitt sätt att arbeta att metoden inte är 

tillräcklig för att lära andraspråkselever att läsa. Vi har uppmärksammat att samtliga lärare använder 

sig av flera metoder för att komplettera ljudmetoden. Lärarna grundar sitt val av metod på vilken 

bakgrund eleven har och på elevens språkliga förutsättningar. De metoder som lärarna använder sig 

av är LTG och Kiwimetoden vilka utgår från ett analytiskt förhållningssätt. Enligt Frost (2002) 

innebär ett analytiskt förhållningssätt bland annat att läsningen är en naturlig del av 

språkutvecklingen. Elevernas erfarenheter och kontext, där de har sin förståelse, utgör 

utgångspunkten för undervisningen. Texterna ska vara innehållsrika och meningsfulla för eleverna 

(Frost, 2002; Kursplanen för Svenska som andraspråk, 2000). Avkodningsförmågan kommer i 

andrahand och istället uppmuntras barnet att ta ledtrådar utifrån kontexten (Frost, 2002). 

 

I vår studie motiverar några av lärarna sitt val av att använda analytiska metoder med att eleverna 

måste ha förståelse för att kunna läsa. Aukrust Grøver och Rydland (2008) framhåller att elevens 

språkförståelse är viktig för att kunna avkoda. Flera av lärarna har börjat använda flera metoder då 

de ser de olika läsundervisningsmetodernas fördelar. Lärarnas syn och litteraturens budskap är, 

enligt vår uppfattning, att det analytiska förhållningssättet och det syntetiska förhållningssättet är 

avhängiga varandra och lika viktiga för andraspråkselevers läsinlärning, vilket återfinns i 

läsprocessens båda delar, avkodning och språkförståelse.  

 

Hälften av lärarna i vår studie har som åsikt att metodvalet inte har lika stor betydelse som vikten av 

att vara en engagerad pedagog. Myrberg (2007) menar att metodvalet inte är lika viktigt som att 

läraren är kompetent och kunnig inom många olika metoder. Vidare menar Myrberg (ibid.) att 

lärarens kompetens är en utslagsgivande faktor för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Av 

detta skäl drar vi slutsatsen att andraspråkselever behöver lärare som är kompetenta och har 

kunskap om olika läsundervisningsmetoder för att kunna möta deras individuella behov. Likaså är 

det viktigt att pedagogen är engagerad för att kunna skapa en lustfylld och motiverande 

lärandemiljö. Vid närmare granskning av vår matris som har sammanställts utifrån vår intervjuguide 

där lärarnas bakgrund och arbetssituation samt sammanställning av deras metodval åskådliggörs 

kan vi dra följande slutsats; oavsett utbildning, ålder, antal år i yrket och klassförutsättningar 

använder sig alla lärare av ljudmetoden. Lärarnas utbildningar skiljer sig markant åt vilket 

antagligen medför att deras kompetenser ser helt olika ut. Det gör att vi inte kan jämföra 
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utbildningens betydelse för val av läsundervisningsmetod. Under intervjutillfällena uttrycker lärarna 

att de finner det svårt att formulera och sätta ord på sin kunskap. Med undantag av en lärare 

upplever även vi att lärarna är något svävande när de talar om läsundervisningsmetoderna. De 

vetenskapliga begreppen återfinns inte i lärarnas vokabulär vilket gör det svårt för oss att värdera 

deras kunskap inom området. Hälften av lärarna relaterar till de kunskaper som de förvärvat i sin 

utbildning men flera av lärarna menar att de igenom erfarenhet utvecklar sina kunskaper. Likaså 

relaterar lärarna till pedagogiska diskussioner med kollegor. Vi ser ett samband mellan lärarnas 

svårighet att uttrycka sig i vetenskapliga termer och deras syn på sin egen kunskapsutveckling.  

 

Lärarna efterfrågar mer undervisningstid i svenska som andraspråk för andraspråkseleverna. De 

menar att eleverna inte får tillräckligt med tid för att utveckla en förstaspråksnivå i svenska. 

Hyltenstam (2007) hävdar att andraspråkseleverna måste få tid till att parallellt utveckla sina 

baskunskaper med de skolrelaterade påbyggnadskunskaperna som eleverna tillägnar sig i 

undervisningen. Viberg (1994) anser att om eleven saknar basen i språket kan eleven heller inte 

tillägna sig påbyggnadskunskaperna. Mot bakgrund av forskarnas resultat påstår vi att ämnet 

Svenska som andraspråk är nödvändigt och en förutsättning för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper i skolan. De lärare som arbetar inom ämnet, Svenska som andraspråk upplever att de får 

kämpa för dess status. De menar att kollegorna ser Svenska som andraspråk som ett stödämne. I en 

jämförelse av Kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk kan vi se många likheter men i 

Kursplanen för Svenska som andraspråk lyfts elevens vilja att använda språket före kravet att det 

ska vara korrekt använt. Vi ser det som angeläget att lärarna i arbetslagen sätter sig in i och 

diskuterar kursplanerna för att på så sätt öka förståelsen och statusen på ämnet Svenska som 

andraspråk. På sikt anser vi att diskussionerna skulle gagna elevernas språkutveckling och 

läsinlärning vilket därmed skulle få positiva effekter på deras fortsatta skolgång. 

5.3 Slutord 

Vi har sökt svar på följande frågeställningar; Vilken eller vilka läsundervisningsmetoder använder 

lärarna för elever med svenska som andraspråk? och Vad grundar lärarna sitt val av 

läsundervisningsmetod på? Resultatet av vår studie visar att lärarna väljer både syntetiska och 

analytiska metoder för att eleverna ska få fullgod läsförmåga. En trolig förklaring till lärarnas 

metodval är att elevernas bakgrund är avgörande för vilken metod lärarna anser lämplig. 

Ljudmetoden som baseras på ett syntetiskt förhållningssätt visade sig vara en grund som samtliga 

lärare använder sig av för att eleven ska förstå hur man avkodar och för att avkodningen ska 

automatiseras. Men lärarna anser att ljudmetoden inte är tillräcklig utan väljer att komplettera med 

läsundervisningsmetoder som utgår från ett för eleverna känt sammanhang. Beroende på vilka 



41 

 

språkliga förutsättningar eleverna har väljer lärarna läsundervisningsmetoder och arbetssätt. För att 

eleverna samtidigt ska utveckla sitt språk och få förståelse för kulturellt betingade texter använder 

sig lärarna av interaktion mellan elever, media och läsning av skönlitteratur. Lärarna använder sig 

parallellt av arbetssätt som inkluderar skrivning.  

 

Vi har åskådliggjort vårt resultat i en modell. Den visar att elevens bakgrund och språkliga 

färdigheter ses som ett underlag som lärarna tar hänsyn till vid val av läsundervisningsmetod. 

Därefter arbetar lärarna parallellt med ljudmetoden och språkinlärning som utgår från elevernas 

sammanhang. Läsundervisningen kompletteras med andra analytiska metoder så som LTG och 

Kiwi-metoden för att öka elevernas förståelse kring texterna, samtidigt som lärarna tränar eleverna 

att avkoda och skriva med hjälp av syntetiska läsläror. 

 

Innehållet i lärarnas läsundervisning av andraspråkselever 

              

 

Litteraturstudien är omfattande och vår ambition har varit att ge en bred bild av läsinlärningens och 

läsundervisningens alla beståndsdelar. Mängden litteratur inom ämnet läsinlärning och 

läsundervisning är stort och vi har haft en utmaning i att sovra bland relevant litteratur. Samtidigt 

bör påpekas att det har varit svårt att hitta litteratur som specifikt berör andraspråkselever och 

läsundervisning. Det har varit intressant att läsa och fördjupa sig inom ämnet. Vi har fått insikt om 

hur stort området är och hur begreppen kan tolkas samt vad de innebär. Läsinlärningen är enligt oss 

en komplex process som kräver kompetenta och kunniga lärare. Vi har fått förståelse för att det är 

många faktorer, inte bara val av läsundervisningsmetod, som påverkar elevernas läsinlärning. Som 

vi tidigare nämnt var anledningen till vårt val av studieområde att en stor andel andraspråkselever 

inte når de uppställda målen i kursplanerna och därmed misslyckas i skolan. Vi har nu fått klarhet i 

vilka läsundervisningsmetoder som lärarna väljer att arbeta med och vi kan konstatera att 

Elevens bakgrund och 
språkliga färdigheter

Språkinlärning i ett 
sammanhang

Interaktion

Analytisk utgångspunkt

Kiwimetoden

Analytisk utgångspunkt

LTG

Syntetisk utgångspunkt
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Läsläror baserade på 
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litteraturen stödjer lärarnas metodval. Med anledning av andraspråkselevernas studieresultat är 

lärarnas undervisning uppenbarligen inte tillräcklig för att eleverna ska få god läsförmåga. Förvisso 

är det flera faktorer som påverkar elevernas skolgång så som elevernas bostadsmiljö och sociala 

situation. Dessvärre är det områden som inte lärare har inverkan på utan förändringar måste där ske 

inom andra instanser.  

 

Vad kan då skolan göra för att förbättra andraspråkselevernas läsförmåga? Vi anser att skolan på 

allvar måste prioritera och förlägga resurser på elever med svenska som andraspråk för att de ska ha 

en möjlighet att klara skolan. Utifrån de fakta som framkommit i vår studie drar vi slutsatsen att 

eleverna måste framförallt få tid på sig att utveckla sitt språk och därmed sin läsförmåga. Om 

eleverna är positiva till läsning har det visat sig vara en stor fördel för deras lärande. Vi ser det 

därför som mycket angeläget att på olika sätt arbeta med elevernas motivation. Vidare behöver 

eleverna fler lärare som är utbildade i Svenska som andraspråk eftersom eleverna behöver mer 

individuell undervisning anpassad efter deras behov. Tilläggas bör att vi utifrån vårt resultat ser som 

angeläget att klarlägga modersmålets betydelse för elevernas språkinlärning och läsinlärning. Hur 

kan vi i vårt kommande yrke samarbeta med modersmålslärarna för att underlätta 

andraspråkselevernas lärande? Avslutningsvis vill vi understryka hur viktigt det är att 

andraspråkselever får utveckla sin läsning eftersom de annars riskerar att hamna i ett utanförskap 

och inte får möjlighet att aktivt delta i vårt samhälle.  

5.4 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har väckt många tankar och frågor hos oss. Det har varit mycket givande att ta del av 

lärarnas erfarenheter och kunskap inom ämnet. Vi anser att studien skulle kunna utvecklas genom 

att vi skulle kunna närvara på lektioner och observera lärarna i undervisningen för att se vilka 

metoder de väljer och på vilket sätt lärarna använder sig av de olika läsundervisningsmetoderna. En 

önskan är sedan att vi skulle följa upp undervisningen med att studera elevernas läsutveckling och 

deras resultat för att kunna utvärdera vilka komponenter det är som utvecklar deras läsning samt 

vilken metod som genererar ny kunskap. Det vore intressant att utifrån läsprocessen olika delar 

jämföra elevernas läsutveckling med de effekter läsundervisningsmetoderna sägs ha. Det var dock 

inte möjligt inom ramarna för denna studie.  
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       Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Lärarens bakgrund 

 Hur gammal är du? 

 Hur många år har du arbetat inom yrket? 

 Vad har du för grundutbildning? Examensår? 

 Har du någon vidareutbildning? Examensår? 

 Hur många år har du arbetat med andraspråkselever? 

Allmänt 

 Var arbetar du någonstans (vilken typ av klass)? 

 Vilken årskurs undervisar du i? 

 Hur många elever undervisar du? 

 Hur stor del av elever med andraspråksbakgrund finns i klasserna på skolan? 

 Får eleverna med andraspråk någon särskild undervisning? SVAS? 

 Har eleverna modersmålsundervisning?  

 Har eleverna undervisning under skoltid? 

 Hur ser samarbetet ut med modersmålslärarna? 

Metod och arbetssätt 

 Vilken läsundervisningsmetod anser du vara bäst för elever med svenska som andraspråk? 

Varför? 

 Har du någon teoretisk grund till detta? 

 Vilken läsundervisningsmetod använder du? Vad innebär metoden för dig? Hur lägger du 

upp din undervisning? Vad använder du för läsundervisningsmaterial? 

 Kan du se skillnad på effekten av olika metoder? I så fall, hur ser du det? 

 Har du ändrat åsikt om vad den bästa metoden är utifrån erfarenhet? I så fall, hur kommer 

det sig? 

Avslutande kommentar 

 Är det något du vill tillägga? 

 

 

  



 

 

       Bilaga 2 

 

 

Linköpings Universitet  2009-04-02 

Lärarprogrammet 

Examensarbete 

Handledare: Christina Wiklund 

 

Hej,  

 

Vi heter Anna-Karin Moberg Norman och Maria Carlsson. Vi studerar till lärare för de tidigare 

åldrarna vid Linköpings universitet. Under våren 2009 skriver vi vårt examensarbete. Vi har valt att 

undersöka vilka läsundervisningsmetoder som används i verksamheten för elever med svenska som 

andraspråk.  

 

Vår förhoppning är att vi ska få komma till er och observera en lärare som arbetar med läsinlärning 

samt göra en uppföljande intervju. Observationen avser en eller ett par undervisningstillfällen och 

tyngdpunkten i undersökningen ligger på intervjun med pedagogen. Ett flertal skolor på olika orter 

kommer att ingå i studien. I studien har vi tagit hänsyn till etiska överväganden. Vi är införstådda i 

att vi har tystnadsplikt, därför kommer vi att ha fingerade namn på pedagoger, orter och skolor för 

att inte någon eller något ska kunna identifieras.  

Resultatet från undersökningarna kommer vi att analysera och sätta i relation till aktuella teorier och 

ståndpunkter gällande läsundervisningsmetoder. 

 

Vår önskan med undersökningen är att få en bredare kunskap om vilka läsundervisningsmetoder 

som används i undervisningen av andraspråkselever. Vi ser en möjlighet att ta del av pedagogernas 

erfarenheter och kunskaper, inte att värdera deras val av läsundervisningsmetod. 

 

Vi vill gärna informera föräldrarna om vår studie och kommande observation, därför bifogar vi ett 

informationsbrev riktat till föräldrar. I brevet finns information om var de kan vända sig om de har 

frågor. Föräldrarna har också möjlighet att frånsäga sig deltagandet i studien. Vi vill emellertid 

återigen poängtera att syftet med studien är att se vilken läsundervisningsmetod som används i 

andraspråksundervisningen. 

 

Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande. Har ni några frågor är ni välkomna att ringa eller maila 

oss. 

 

Anna-Karin Moberg Norman   Maria Carlsson 

xxx@student.liu.se   xxx@student.liu.se 

Mobilnummer: xxx                        Mobilnummer: xxx 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

 

Anna-Karin Moberg Norman   Maria Carlsson 

  

mailto:annno208@student.liu.se
mailto:xxx@student.liu.se
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Linköpings Universitet  2009-04-02 

Lärarprogrammet 

Examensarbete 

Handledare: Christina Wiklund 

 

 

Information inför intervju 
 

 

Här kommer en kort information om vilka ämnen vi kommer att ta upp under intervjun. Detta för att 

Du/intervjupersonen ska kunna känna dig förberedd och för att vi ska få ett så rikt material som 

möjligt.  

 

De ämnen vi berör under intervjun är: 

 

 Intervjupersonens bakgrund, då i form av utbildning och antal år inom yrket. 

 

 Allmänna frågor så som antal elever i klassen med svenska som andraspråk. Vi kommer 

även fråga om de elever som har svenska som sitt andraspråk får någon speciell 

undervisning samt hur samarbete med modersmålsläraren/lärarna ser ut/finns. 

 

 Vilken/vilka läsundervisningsmetod/er intervjupersonen använder, vi kommer även fråga om 

hur han/hon kontrollerar elevernas utveckling. 

 

 Vidare kommer vi fråga om samverkan med elevens/elevernas vårdnadshavare. 

 

 

Vi räknar med att intervjun max kommer att ta 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in i syfte att 

vi ska återge de svar vi får så korrekt som möjligt.  

 

När vi analyserar materialet vi observerat samt intervjun som gjorts kommer vi att avidentifiera 

både ditt namn och skolans namn, eftersom studien senare kommer att publiceras på Internet. 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss på: 

 

Anna-Karin Moberg Norman   Maria Carlsson 

xxx@student.liu.se   xxx@student.liu.se 

Mobilnummer: xxx   Mobilnummer: xxx 

  

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

______________________________  ______________________________ 

 

Anna-Karin Moberg Norman   Maria Carlsson 

 

mailto:xxx@student.liu.se
mailto:xxx@student.liu.se


 

 

 

  Lärare 4 - Pia Lärare 5 - Alva Lärare 6 - Siv 

Ålder 44 år 55 år 51 år 

År i yrket 10 år 34 år 8 år 
Utbildning Grundskolelärare 1-7 sv, so, idrott Mellanstadielärare med svenska som 

främmandespråk 
Förskolelärare, Grundskolelärare 1-5 

SÄL 

Examen år 1998 år 1975 år 2000 
Vidare utbildning Fortbildning i Språkbiten Behörighet till 1-7, Läsinlärning, 

Engelska, Hemkunskap, Ledarskap, 

Auktionsforskning, SVAS, Matematik 

 --- 

Utbildning i SVAS Nej Ja Nej 

Antal år med SVAS elever 10 år 3 år 29 år 

Typ av klass Grundskola Grundskola, tjänst som SVAS lärare Grundskola 

Årskurs år 1 år F-3 år 1-2 

Antal elever i klassen 20 34 16 

Andel SVAS elever 50 % 100 % 25 % 
Läsundervisningsmetod Ljudmetoden, Stavelsen som grund, LTG Ljudmetoden, LTG, Kiwimetoden, 

Wittingmetoden 
Ljudmetoden, Kiwimetoden 

  Lärare 1 - Eva Lärare 2 - Leena Lärare 3 - Svea 

Ålder 38 år 56 år 59 år 

År i yrket 15 år 10 år 35 år 

Utbildning Grundskolelärare, 1-7 sv, so, bild Förskolelärare, Montessorilärare Småskolelärare, 1-3 

    Grundskolelärare 1-3 SÄL   

Examen år 1994 år 1999 år 1974 

Vidare utbildning IT-pedagog 20p, Genuspedagog 15p, 

SVAS pågår 
SVAS, Fortbildning i Språkbiten Behörighet att undervisa år 4-5, 

Fortbildning i process-skrivning och 

språkbiten 
Utbildning i SVAS Nyligen påbörjad Ja Nej 

Antal år med SVAS elever 4 år 35 år 22 år 

Typ av klass Förberedelseklass Grundskola Grundskola 

Årskurs år 3-6 + gymn. 1-3 år 1 år 2-3 

Antal elever i klassen 10 + 4 18 18 

Andel SVAS elever 100 % 80 % 75-80 % 

Läsundervisningsmetod Ljudmetoden, Skriva sig till läsning, LTG, 

ordbilder 
Ljudmetoden, Helordsmetoden 

Stavelsen som grund 
Ljudmetoden, LTG,  
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  Lärare 7 - Berit Lärare 8 - Emma Lärare 9 - Maj 

Ålder 31 år 35 år 62 år 

År i yrket 12 år 7 år 40 år 

Utbildning Gymnasielärare Grundskolelärare 4-9 sv och SVAS Lågstadielärare 

Examen år 2002 år 2002 år 1969 

Vidare utbildning  ---  ---  SVAS 

Utbildning i SVAS Ja Ja Ja 

Antal år med SVAS elever 12 år 3 år 15 år 

Typ av klass Vuxenutbildning Grundskola, tjänst som SVAS lärare Grundskola, SPEC + SVAS lärare 

Årskurs Sfi B-grupp år 3-4 år F-6 

Antal elever i klassen 12 40 5 

Andel SVAS elever 100 % 100 % 100 % 

Läsundervisningsmetod  ---  Ljudmetoden, Alfapedagogik Ljudmetoden, LTG, Fonomix, Ordbilder, 

      Helordsmetoden 

 

  Lärare 10 - Karin Lärare 11 - Tora Lärare 12 - Lotta 

Ålder 35 år 45 år 62 år 

År i yrket 3 år 6 år 38 år 

Utbildning Tidigarelärare sv, SVAS Tidigarelärare ma, sv Småskolelärare, 1-3 

Examen år 2008 år 2003 år 1970 

Vidare utbildning  ---  Specialpedagogik, ma, no Fortbildning 

Utbildning i SVAS Ja Nej Nej 

Antal år med SVAS elever 3 år 1 år 4 år +  

Typ av klass Grundskola, tjänst som SVAS lärare Grundskola, tjänst som SVAS +  Förberedelseklass 

    SPEC lärare   

Årskurs år 7-9 år 1 år F-9 

Antal elever i klassen Varierar 40 5 

Andel SVAS elever 100 % 25 % 100 % 

Läsundervisningsmetod  ---  Ljudmetoden, Fonomix, LTG, 

Storbok 
Ljudmetoden, LTG 
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