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Abstract 

Title: Development of reading from a sociocultural perspective and a diverse cultural 

perspective 

 

Period: Autumn term 2012 
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The purpose of this investigation is to compare the teaching in reading of three pedagogues in 

form 2 in three different schools from a second language perspective. Among other things it 

implies to investigate how the pedagogues think of teaching in reading and the reading field    

to be compared with if these fields are adjusted to a diverse cultural perspective. This 

investigation is carried out through observations and interviews. To compare the schools they 

have been picked out from the number of pupils and the number of second language pupils, 

that is 15 %, 67 % and 95%. The investigation also includes how the pedagogues weigh the 

pros and cons within reading and working methods. 

     The further reading is built upon theories and previous research that have an attachment to 

the view of the sociocultural and the diverse cultural perspectives of teaching. From the 

sociocultural perspective the teaching is carried out in co-operation with people within a 

common culture. The diverse cultural perspective implies that teaching is carried out in 

interaction between people of different culture and background. 

     The result points out that the pedagogues relatively worked in the same way what concerns 

the reading fields. They were somewhat different when it came to how thorough they were in 

working with the understanding of texts. The reading fields were very carefully and close 

planned and had a place in all the subject fields of the schools and in a spirit of community 

between all people involved. The pedagogues worked with a variable literature and theme 

subjects built upon common experiences. 

     To sum up I have been positively surprised of all concern of the pedagogues, both of how 

they planned and how they carried out all the different reading fields. The subject reading was 

consequently of big importance in the schoolwork of the pupils. 

 

Key words: Pupils, teachers, reading, common experiences, interaction, culture, background, 

spirit of community 

 

Nyckelord: Elever, lärare, läsning, gemensamma erfarenheter, interaktion, kultur, bakgrund, 

gemenskap 
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1. Inledning och bakgrund 

Språkets betydelse för människans utveckling har poängterats av många teoretiker och i 

samband därmed uppväxtmiljöns betydelse för formandet av människans tanke och språk. 

Även i läroplanen för grundskolan poängteras språkets betydelse som varande människans 

främsta redskap vad gäller tänkande, kommunikation och lärande både i ämnena svenska och 

svenska som andraspråk (Lgr 11, 3.17 & 3.18).  Läroplanen i den svenska skolan föreskriver 

att undervisningen för både elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som 

andraspråk ”ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket” (s.222, 

239). Dessutom sägs i läroplanen vad gäller tillgången till sitt modersmål att det är 

utvecklande inte bara när det gäller lärande inom språkutveckling utan också inom andra 

ämnesområden. I syftemålen ska eleverna bland annat ges möjligheter att utveckla sig i tal 

och skrift, att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter samt att kunna använda sitt 

modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. (Lgr11, 3.7).     

     Under min utbildning har jag tagit del av en hel del litteratur avseende läsutveckling och 

språkets betydelse för läsutvecklingen både vad gäller elever med svenska som förstaspråk 

och elever med svenska som andraspråk. Utifrån läst litteratur och praktik inom området i min 

utbildning har jag fått kunskap och kännedom om att områden språk och läsning är komplexa. 

Med hänsyn till att områdena är omfattande ställer det krav på en genomtänkt läsundervisning. 

Tvåspråkiga elever blir allt vanligare i skolor i många länder, vilket ställer krav på att 

läsundervisningen i skolor tar hänsyn till detta för att utveckla läsningen hos alla elever på 

bästa sätt. I mitt blivande arbete som lärare anser jag det mycket betydelsefullt att jag har med 

mig många olika infallsvinklar in i språkets och läsningens värld för att på bästa sätt kunna 

utveckla eleverna inom området. Utifrån detta finner jag områdena språk- och läsaktiviteter ur 

ett mångkulturellt perspektiv givande att fördjupa mig i. Eftersom svenska skolor skiljer sig åt 

avseende antal andraspråkselever finner jag det intressant och utvecklande att utforska 

huruvida undervisningen skiljer sig åt mellan skolor avseende varierande antal elever med 

svenska som andraspråk. 

     I denna undersökning ligger fokus på läsutveckling, dock benämns ofta läs- och 

skrivutveckling som en gemensam aktivitet och därför behandlar vissa delar av 

undersökningen även skrivutveckling. Jag vill med detta arbete skildra hur undervisningen ser 

ut på tre skolor avseende läsutveckling för både elever med svenska som förstaspråk och 

elever med svenska som andraspråk och hoppas att arbetet ska upplevas som inspirerande och 

intressant för blivande och yrkesverksamma lärare ute i skolor.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att jämföra tre klassers läsaktiviteter på tre olika skolor samt 

respektive lärares erfarenheter av läsundervisning för att studera hur läsaktiviteterna ser ut. 

Området läsundervisning är komplext och läsning/språk går hand i hand och avsikten med 

denna undersökning är att göra en jämförelse utifrån ett andraspråksperspektiv. 

Undersökningen kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Vilka läsaktiviteter använder sig lärarna av och skiljer sig läsaktiviteterna åt mellan 

lärarna? 

 Är läsaktiviteterna på olika sätt anpassade till ett mångkulturellt perspektiv? 

  Vilka för- respektive nackdelar anser lärarna att området läsning har? 

 

3. Teorianknytning 

Teorin i den här undersökningen har en anknytning till det sociokulturella perspektivet.  Den 

sociokulturella synen på lärande utgår enligt Olga Dysthe i Dialog, samspel och lärande från 

att lärande sker i gemenskap och i samarbete med andra människor inom en gemensam kultur. 

Det sociokulturella perspektivet kännetecknas av att kunskap inte i första hand skapas 

individuellt, utan att det är viktigt att deltagande sker i en social praktik där lärande sker 

(Dysthe, 2003, s.34, s.41). Enligt Dysthe så är sociokulturell teori om kunskap och lärande 

ingen egen inlärningsteori. Det är först under senare delen av 1900-talet som det 

sociokulturella perspektivet blev ett begrepp genom att förklaras som en riktning inom 

psykologisk och pedagogisk forskning som ett alternativ till och vidareutveckling av 

kognitiva teorier (Greeno, Collings & Resnick 1996 i Dysthe, 2003, s.33). Enligt Säljö i 

Lärande i praktiken så var de tidigare dominerande teorierna inom vetenskapliga traditioner 

behaviorismen och kognitivismen och deras olika varianter. Säljö beskriver lärandeprocessen 

som att i ett sociokulturellt perspektiv lär barnet sitt språk genom kommunikation och språk 

kombinerad med interaktion med omgivningen i en viss kultur (Säljö, 2000, s.49, s.67).  

     I min undersökning kommer jag att koncentrera mig på lärande utifrån en undervisning 

som sker i en social miljö, där samarbete och interaktion med lärare, kamrater och anhöriga 

ingår som naturliga och absoluta förutsättningar för lärandet.  
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3.1 Barns språkliga utveckling och lärande 

Anna Forssell berättar i Boken om pedagogerna att Lev Vygotskij har gjort sig känd som en 

tongivande teoretiker om barns språkliga utveckling och lärande. Han levde åren 1896-1934 

men hans teorier uppmärksammades först på 1960-talet i västvärlden och man kan konstatera 

att intresset för hans tankar hela tiden ökar sedan dess. Vygotskijs bok, Tänkande och språk, 

används än i dag inom psykologin och pedagogiken och anses som hans mest betydande verk 

(Forssell, 2005, s.109). Vygotskij betonar omgivningens stora betydelse för barns 

språkutveckling, eftersom hans teori utgår ifrån att språket utvecklas genom barnets kontakter 

med personer i sin omgivning. Enligt Ann-Katrin Svensson i Barnet, språket och miljön ser 

Vygotskij barnets kommunikation med sin omgivning som en social relation, både vad gäller 

språk och icke- språkliga kontaktvägar (Svensson, 1998, s.36). 

     Forsell menar att när Vygotskij talar om utveckling och lärande utgår han från två olika 

redskap, som han kallar det fysiska och det psykologiska redskapet. Med fysiska redskap 

menar han föremål som finns i omgivningen som träd, hus, bilar, böcker osv. När det gäller 

psykologiska redskap så är det människans tankeförmåga han syftar till, som att exempelvis 

kunna använda sig av siffersystemet och alfabetet. Tanke och kommunikation kräver enligt 

Vygotskij dessa två olika typer av redskap och det viktigaste redskapet är språket, därför att 

det fungerar som kommunikation mellan människor och inom människor. Vygotskij beskriver 

det som att barnets kulturella utveckling uppträder först på den sociala nivån och senare på 

den individuella nivån. Konsekvensen av denna syn på utveckling och lärande är att barnet, 

genom interaktion med andra människor i sin omgivning, utvecklar en förmåga att ta till sig 

de sätt att tänka och agera som fungerar i samhället. Utifrån denna syn på utveckling och 

lärande så är människan alltid på väg att erövra och upptäcka nya vägar att förstå världen. Det 

är utifrån barnets beroende av social interaktion och stöd från omgivningen, som Vygotskijs 

mest kända begrepp om den närmaste utvecklingszonen har sitt ursprung, nämligen att det 

barnet kan klara av idag på egen hand, men med stöd av vuxna, det kan barnet klara av i 

morgon på egen hand. Med begreppet utvecklingszon menar Vygotskij att barnet är på väg att 

utvecklas med hjälp av det som barnet redan kan (Forsell, 2005, s.118-122). Svensson påtalar 

att det är viktigt att exempelvis lärare är medvetna om vilken nivå som är elevens närmaste 

utvecklingszon och att eleven ska ges möjlighet att ofta få övningsuppgifter på dess högsta 

möjliga utvecklingszon (Svensson, 1998, s.150).      
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3.2 Lärande genom interaktion, aktivitet och reflektion 

I boken Individ, skola och samhälle beskriver författarna John Deweys teorier om lärande i 

skolmiljön. Dewey är känd för att ha lagt grunden för den progressiva pedagogiken i USA. 

Han levde åren 1859-1952 och hade starkt inflytande på skolpolitik och samhällsliv i USA. 

Deweys inställning till lärande var att inlärning inte är en abstrakt process utan det är i 

interaktion mellan barnet och läromedlen som lärande och kunskap utvecklas i en aktiv 

process (Hartman, Lundgren & Hartman, 2007, s.107). Han var starkt kritisk till sin tids 

undervisningsmetoder i skolan, som i stort sätt endast bestod av mekanisk undervisning, och 

menade att barnens liv och deras erfarenhet inte respekterades i skolans sätt att undervisa. I 

stället utgick undervisningen ifrån abstrakta läroböcker med ett för barnen svårbegripligt 

innehåll, när det borde vara så att läromedlen skulle utgå från barnens kunskap och erfarenhet 

(Hartman, Lundgren & Hartman, 2007, s.110). 

    I Boken om pedagogerna beskriver Forsell den pedagogik som Deweys teori bygger på, 

nämligen begreppet ”Learning by doing”. Teorin går ut på att lära genom att göra, och med 

det menar han att barnet uppnår kunskap genom upplevelse och konkret handling. Det är inte 

en handling, vilken eller vad som helst, som Dewey avser, utan en medveten handling som i 

sin tur leder till eftertanke och erfarenhet. Just erfarenhet var ett annat begrepp som Dewey 

förde fram som viktig i ett barns utveckling och han menade då den reflekterande 

erfarenheten, dvs. de känslor och den kunskap som uppstår genom erfarenhet. Samspel och 

kommunikation kombinerad med känslor och erfarenhet samt instinkten att vilja tillverka, att 

göra saker, är viktiga i barnets uppväxtvillkor. Det är viktigt för både elever och lärare att vara 

aktiva och engagerade och att undervisningen utgår från ett tema eller kunskap som ligger 

nära barnets egen erfarenhet och utvecklingsnivå (Forsell, 2005, s.90-94). 

     I Böcker inom oss - Om boksamtal av Aidan Chambers beskriver författaren läsandet som 

ett drama med ett antal händelser som på olika sätt bildar en sammanhängande text. Läsandet 

är således inte bara ett läsande av ord och det gäller för läraren att få barnen att upptäcka detta 

och lära dem att prata om texter och att tolka dem tillsammans med sina kamrater i klassen. 

Chambers beskriver läsandet som en cirkel med vuxenstöd. I cirkeln ingår viktiga detaljer 

som att välja bok, att ha tid att läsa både högläsning och tyst läsning samt att reagera och ge 

respons på textinnehållet. Samtal om böcker spelar en viktig roll, inte bara för innehållets 

skull, utan för att samtalet också leder till lust och nyfikenhet att pröva nya genrer och inte 

bara hålla sig till en viss typ av böcker och författare, som exempelvis att som barn i en viss 

ålder bara läsa Enid Blytons böcker. Ett annat viktigt mål med boksamtalen är att få eleverna 
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att jämföra texter tillsammans och att hitta mönster, antingen i själva texten eller göra 

jämförelser med barnens situation utanför texten, det som författaren beskriver som ”världen-

till-texten” (Chambers, 1994, s.11-23). 

    

3.3 Läsinlärning och läsundervisning 

Caroline Liberg betonar i Hur barn lär sig läsa och skriva att läs- och skrivinlärning hänger 

nära samman med talspråket och det är därför viktigt för läs- och skrivutvecklingen att barn 

får tillfälle till samtal så mycket som möjligt. I samband därmed är boksamtal viktiga, 

eftersom de ger tillfälle till samtal om saker som inte berör barnet just här och nu. En 

kombination av boksamtal och att barnen får tillfälle till att berätta muntligt samt skriva och 

rita bilder om olika berättelser är ytterligare ett hjälpmedel i läs- och skrivinlärningen, liksom 

att leka med språket och exempelvis sjunga rim och ramsor (Liberg, 2006, s.12). 

     Under de första skolåren så är högläsning i kombination med boksamtal viktiga med syftet 

att lära sig lyssna och förstå olika texttyper. En pedagogik som nämns i samband därmed är 

bokbadsprogram, som går ut på att läraren lånar en större mängd böcker från biblioteken, 

gärna med ett speciellt tema eller ämnesområde. Denna pedagogik ingår som ett led i det som 

Liberg kallar för ”Läsande i språkrum”, där syftet är att formligen bada i böcker och därmed 

väcka elevernas intresse för både läsning och skrivning. Det är viktigt att läraren före 

högläsningen diskuterar med barnen om vad texterna kommer att handla om för att bygga upp 

en förförståelse till innehållet. Lämpligt är att läraren vid högläsningen stannar upp emellanåt 

med syftet att låta barnen gissa vad som sedan kommer att hända i berättelsen. Slutligen så 

diskuterar man om de förutsägelser eleverna hade till textinnehållet stämde med den verkliga 

texten (Liberg, 2006, s.155-156). Metoden med högläsning och tipsen om att stanna upp och 

försöka förutsäga vad som kommer att hända rekommenderas också av Pauline Gibbons i 

Stärk språket Stärk lärandet vad gäller andraspråkselevers läsinlärning (Gibbons, 2009, s.128). 

     I boken Läsning betonar författaren Frank Smith att det är intressanta texter som känns 

meningsfulla för eleven och lärarens engagemang i undervisningen som är grundläggande 

förutsättningar för barns läsinlärning. Det finns ingen metod som är bättre än någon annan, 

utan det är lärarens kunskap om hur den enskilda eleven ska undervisas som är avgörande för 

läsinlärningen. Författaren uttrycker det så här: ”alla metoder för läsundervisning kan ge 

vissa positiva resultat för vissa barn vid vissa tillfällen” (s.12). Författaren påstår att elever 

som misslyckas i sin läsning gör det för att de inte kan förstå varför man ska lära sig att läsa. 

Ett misslyckande i läsinlärning beror inte på någon lättare hjärnskada, dyslexi eller bristande 
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intelligens, utan alla elever som kan se och som kan tala kan lära sig att läsa (Smith, 2000, 

s.10-20). 

     Enligt författaren Barbro Westlund i boken Att undervisa i läsförståelse så bör läraren läsa 

högt för eleverna varje dag och det bör pågå under hela skoltiden. Högläsning utvecklar 

elevernas ordförråd och kunskap om omvärlden och är särskilt nyttig för elever med dålig 

läsförståelse. Författaren hänvisar till de amerikanska forskarna Linnea Ehri och Julie 

Rosenthal (2007, 2008), som har påvisat att elevernas ordkunskap vad gäller såväl uttal som 

betydelse samt stavning ökar, om läraren tar för vana att alltid skriva upp orden på tavlan eller 

på annat synligt sätt vid förklaringar av nya ord. För att bli en bra läsare måste man läsa 

mycket och det gäller att eleverna får tillfälle till att läsa texter som ligger ovanför deras 

komfortnivå. Duktiga läsare läser mer och svaga läsare tappar fort intresset och blir mindre 

motiverade till att läsa (Westlund, 2009, s.107f). 

     Westlund hänvisar till National Reading Panel (2000) som påstår att tyst läsning som enda 

metod inte utvecklar läsförståelsen hos svaga läsare. För att hjälpa svaga läsare till att 

utvecklas så är det bra om den svage läsaren läser texter högt, enskilt och tillsammans med 

läraren, texter som läraren har anpassat till elevens förmåga och komfortnivå. Läraren måste 

därför anpassa sin undervisning till flera nivåer, d v s både individuell lästräning med 

anpassade texter för att träna upp läsflyt och ämnesinriktade texter för att utveckla elevens 

lärande och förståelse (Westlund, 2009, s.108f). 

     Enligt Westlund så behöver elever under de första åren i skolan en upprepad och av läraren 

vägledd högläsning för att de senare ska uppnå flyt i läsningen och bli goda läsare. Dessutom 

bör eleverna få tillfälle till att diskutera texter de läser, både enskilt och i grupper eller i 

samband med att läraren läser högt för eleverna, samt träna avkodning på för dem 

åldersanpassade texter. Texterna ska vara både skönlitterära texter och faktatexter och 

tyngdpunkten bör ligga på att elevernas ordförråd och begreppskunskap utvecklas (Westlund, 

2009, s.195). 

 

3.4 Andraspråkselever  

I boken Stärk språket Stärk lärandet av Pauline Gibbons behandlas undervisningsmetoder i 

klassrummet för och med andraspråkselever. Undervisningsmetoder för elever med svenska 

som andraspråk blir mer och mer aktuella i de svenska skolorna i och med att antalet elever 

med svenska som andraspråk ökar. För att en andraspråkselev ska få möjlighet till att utveckla 

det svenska språket, utöver det mer vardagsbetonade språket, och ta till sig den kunskap som 
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lärs ut i skolan är det nödvändigt med en undervisning som fokuserar på skolans 

ämnesspecifika språk. Det är då viktigt att språk och innehåll integreras i undervisningen på 

så sätt att elevens andraspråk utvecklas samtidigt med ämneskunskaperna, en undervisning 

som ställer stora krav på lärarna (Gibbons, 2009, s.22-24). 

     Inlärningsteorin i Stärk språket Stärk lärandet bygger på samarbete och interaktion mellan 

elever i skolan och mellan lärare och elever. Som grund ligger Vygotskijs teori om den 

närmaste utvecklingszonen, dvs. avståndet mellan det barnet kan göra själv utan hjälp och det 

barnet kan göra tillsammans med en annan mer erfaren person. Barnets kognitiva utveckling 

sker på så sätt genom interaktion med andra i en målinriktad aktivitet där barnet genom en 

annan persons stöd och erfarenhet själv lär sig att tänka och agera utifrån den erfarenhet som 

barnet själv uppnår (Gibbons, 2009, s.26). Det här sättet att ge tillfällig hjälp till ett barn i dess 

utveckling kallas för stöttning (scaffolding). Med stöttning menar man inte hjälp i största 

allmänhet, utan stöttning ska vara en tillfällig hjälp som ska leda till ny kunskap. Det är 

lärarens ansvar att kunna avgöra elevens mottaglighet, dvs. nästa utvecklingszon enligt 

Vygotskij, och se till att undervisningen förs framåt och att elevens kunskaper byggs på. Vad 

gäller andraspråkselever så gäller det att inte förenkla uppgifterna, utan det är pedagogens 

ansvar att fundera över vilken typ av stöttning som eleven behöver (Gibbons, 2009, s.29). 

     Bråten skriver i Läsförståelse i teori och praktik att forskning har visat att talspråket och 

ordförrådet i förskoleåldern lägger grunden för senare läsförståelse för enspråkiga barn. 

Talspråket har också betydelse för de tvåspråkiga barnens läsförståelse, men eftersom de 

måste lära sig att tala två språk så ställts de inför vissa svårigheter. Både enspråkiga och 

tvåspråkiga barn som har svårigheter med talspråket bör därför få särskild undervisning där 

ordförrådet bör få högsta prioritet (Bråten, 2008, s.55f).  

 

3.4.1 Talspråkets och grupparbetens betydelse för andraspråkselever  

En viktig del för särskilt andraspråkselever är enligt Gibbons att de får övning i att tala. I det 

sammanhanget är grupparbeten viktiga inkörsportar till utvecklingen av det svenska talspråket. 

Grupparbeten förekommer inom de flesta ämnesområden och för andraspråkselever blir det, 

utöver själva värdet i att i en grupp lära sig att lösa eller utforska ett fenomen, tillfälle till 

diskussioner och samarbete med övriga elever. Det är det som är själva värdet med idén att 

språk och innehåll integreras i undervisningen. En annan fördel med grupparbeten är att de 

ger eleverna en större självkänsla och att de lär sig att ta initiativ. Lärande i grupparbeten är 

värdefullt ur flera synpunkter, dels genom att eleverna lär språket medan de agerar i olika 
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situationer, enligt Deweys teori ”Learning by doing”, dels genom diskussioner och interaktion 

med kamrater och lärare (Gibbons, 2009, s.43, 77). 

 

3.4.2 Att läsa på ett andraspråk 

För att läsa och kunna förstå det man läser är det enligt Gibbons viktigt med en viss 

förförståelse av det innehåll som ska läsas. Gibbons hänvisar till Cummins (1996) som påstår 

att för andraspråkselever som lär sig att läsa på svenska och inte kan läsa på sitt förstaspråk är 

det viktigt med stöttning. Det är viktigt att läsningen berör ett område som eleverna redan 

känner igen eller som de kan förstå utifrån deras förförståelse. Det betyder inte att läraren ska 

undvika texter som kan anses för svåra, men lärarens introduktion av en text innan läsningen 

påbörjas har stor betydelse (Gibbons 2009, s.118).  

     Forskning har visat att läsning är ett stöd för språkutvecklingen, eftersom man lär sig 

språket medan man läser (Wallace 1988, 1992 i Gibbons, 2009, s.136). Språket är således inte 

en förutsättning för att kunna lära sig att läsa. En förutsättning är att böckernas innehåll ska ha 

en språkligt god miljö. Läsningen måste vara mer än enbart avkodning eller ljudning, utan 

texterna ska bidra till att eleverna vill fortsätta att läsa fler böcker (Gibbons 2009, s.118-139).  

    Wallace påpekar (1988 i Gibbons, 2009, s.137) att läraren ska se till att ”ge 

nybörjarläsarna en anledning att vända blad”. Här har läraren en viktig roll när det gäller att 

välja välskriven barnlitteratur och relevanta faktatexter. Några aspekter som är viktiga att 

tänka på när det gäller andraspråkselever är att språket ska vara upprepande på så sätt att 

eleverna blir bekanta med innehållet och så småningom kan läsa själva eller tillsammans i 

grupper eller med läraren. Sagor sägs kanske ha den bästa typen av texter. De är oftast 

universella till sin uppbyggnad och anses kunna vara lätta för barn av alla kulturer att referera 

till. Vidare bör böckerna vara illustrerade på ett sådant sätt att de underlättar till att förstå 

texten och sist men inte minst ha ett innehåll som är intressant och lockar till läsning (Gibbons, 

2009, s.138). 

     Av barns förmåga att tidigt klara av rim och ramsor långt innan de kan läsa, så kan man 

utgå ifrån att de också är fonologiskt medvetna. Övningar i att hitta likheter i ord och räkna ut 

hur ord kan stavas är utmärkta hjälpmedel vid utvecklandet av barns språkförståelse. Som 

exempel ges att om ett barn kan läsa och uttala ordet korg så kan de kanske klara av att stava 

till ordet sorg. Lek med rim och ramsor är ett annat exempel på hur man framgångsrikt kan 

arbeta i samband med barns läsinlärning (Gibbons, 2009, s.178-184).  
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4. Tidigare forskning  

I avsnittet om tidigare forskning har jag tagit upp skrifter som belyser läsutvecklingens 

mångsidiga områden ur såväl ett förstaspråks- som ett andraspråksalternativ samt också olika 

författares synpunkter på betydelsen av interaktion och lärarens engagemang i undervisningen. 

 

4.1 Det första levnadsårets betydelse för språkutveckling 

Carina Fast beskriver i Literacy – i familj, förskola och skola den engelske forskarens David 

Bartons (1994) syn på barns socialisering in i språkets värld. Enligt honom så har forskning 

påvisat att barns inskolning i läsande och skrivande påbörjas redan vid födseln och lärande 

sker sedan kontinuerligt i interaktion med barnens föräldrar och den kulturella värld som 

barnet befinner sig i. Under tre år studerade Fast sju barn från 4 års ålder. Syftet var att ta reda 

på vilka texter och i vilka sammanhang som barn mötte text och bild och vilken typ av 

skriftlig och muntlig information som de intresserade sig för. Det visade sig att barnen redan 

från tidig ålder var engagerade i både bilder, symboler och skrivna texter, som de mötte både i 

bokform och genom media och då ingick både populärmusik och dataspel. Barnen övade 

tidigt upp både läsning och skrivning genom att i lekens form skriva önskelistor och att 

muntligt berätta vad de hört och läst genom de olika utbud som stod dem till buds (Fast, 2008, 

s.8).  

     I Fasts studier ingick också att studera barnen i förskolan och i skolan och tyvärr så 

konstaterar Fast att vare sig förskolan eller skolan tog till vara barnens kunskaper. I stället 

arbetade pedagogerna med traditionella läs- och skrivövningar och som inte hade någon som 

helst koppling till de kunskaper som barnen hade med sig från sin hemmiljö. Fast konstaterar 

att pedagogerna bör ställa sig frågor om vad som intresserar barn att läsa och vad det är som 

gör att de känner sig motiverade till att läsa och framför allt att ta hänsyn till för vilka 

ändamål barn behöver kunskap i läsning (Fast, 2008, s.7f). 

     Mem Fox i Läsa högt – en bok om högläsningens förtrollande verkan hänvisar till 

forskning som påvisat att barns språkutveckling påbörjas redan vid födseln och att grunden till 

läsinlärningen läggs redan under det första levnadsåret. Därför är det viktigt att både läsa högt 

för barnet och sjunga sånger samt leka med rim och ramsor redan under det första levnadsåret 

och fortsätta med detta så länge som möjligt, gärna ända upp i tonåren om intresse finns hos 

barnet. Författaren går så långt som att påstå att barn som får språklig stimulans i form av 

högläsning och lekar och sånger i tidig ålder lyckas bättre i skolåldern än barn som inte har 

fått denna möjlighet. (Fox, 2003, s.20-33). 
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4.2 Läsutveckling – läsningens betydelse för språkutveckling 

I Vägar till läsförståelse ger Monica Reichenberg lärarna praktiska råd till att utveckla sina 

elever till att förstå de texter man läser. Syftet är att eleverna med behållning ska lära sig att 

läsa olika slags texter (Reichenberg, 2008, s.5). Det är viktigt för lärarna att förstå att en god 

utvecklad läsförmåga i de första skolåren har stor betydelse för hur eleverna lyckas i deras 

fortsatta skolgång. Författaren hänvisar till flera undersökningar som har visat en i stort sett 

försämrad läsförståelse i den svenska skolan (Reichenberg, 2008, s.8). Enligt skolverkets 

rapport (2004) så har läsförmågan hos svenska elever sjunkit under perioden 1992-2003. 

Mellan åren 2001 och 2006 har det skett en tillbakagång hos svenska tioåringars läsning och 

färre antal elever klarar mer avancerade läsuppgifter. Dessutom så är det ett lägre antal elever 

som har en mycket positiv syn på läsning och läser för att det är roligt (PIRLS 2006, 

Skolverket 2007). 

     Enligt Reichenberg är det en konst att läsa faktatexter eftersom de ställer helt andra krav på 

läsförmågan än berättande texter, som exempelvis Astrid Lindgrens texter om Emil i 

Lönneberga. För elever som har svårt att förstå texter kan det resultera i alltför många 

misslyckanden och att de helt tappar intresset för läsning. Enligt Taube (2000 i Reichenberg, 

2008, s.12) kan elever som drar sig undan läsningen prestera mindre än de egentligen har 

förutsättningar för. Ett stort ansvar ligger hos lärarna när det gäller att aktivera eleverna och 

lära dem bland annat att tolka texter och utveckla läsförståelse och lässtrategier (Reichenberg, 

2008, s.13). 

     Rådet Reichenberg ger till lärare när det gäller att välja texter är att de ska ha en hög grad 

av läsbarhet och väcka läsarens nyfikenhet. Bokens framsida har stor betydelse. Ser den tråkig 

ut kan man räkna med att eleverna väljer bort den. Bokens förord har också stor betydelse. Ett 

råd till lärarna är att kontrollera om författaren har skrivit på ett sätt att boken väcker 

elevernas läslust och också har ett förord med förslag på hur eleverna ska läsa boken. Ett 

intressant förord kan vara inspirerande, liksom om boken genomsyras av författarens röst. 

Författarrösten var vanlig i äldre tiders barnlitteratur men försvann i slutet av 1900-talet med 

undantag för läro- och läseböcker för de yngre barnen. Ett bra exempel på en bok med 

berättarröst är enligt författaren Pojken och Tigern (Westman, 2002), avsedd för elever i 

årskurs 3. Dialoger förekommer flitigt i boken liksom att huvudpersonen tänker högt om olika 

händelser i boken. Avsikten med berättarröster i böckerna är att de ska inspirera eleverna till 

att leva sig in i texten och därmed locka till mer läsning.  Glädjande nog så konstaterar 

författaren att en förändring är på gång i och med att flera svenska läroböcker som utkommit 
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under 2000-talet återigen börjat att genomsyras av berättarröster. Som exempel uppges 

Historia 1 – Då, nu och sedan (2009) och Fysik (2006) (Reichenberg, 2008, s.20f). 

 

4.3 Högläsningens positiva inverkan på språkutveckling  

Högläsningens positiva inverkan på barns språkutveckling framgår i Mem Fox bok Läsa högt 

– en bok om högläsningens förtrollande verkan. I boken redovisar hon till tidigare forskning 

och egna studier av barns språkutveckling (Fox, 2003. s.20). Hon hänvisar bland andra till Dr 

Sue Hill, University of Southern Australia och expert på den tidiga barndomen, som har 

kommit fram till att anknytning sker mellan den vuxne och barnet vid högläsning för barnen 

och även genom samtal om vardagliga händelser (Fox, 2003, s.25). Vidare hänvisar Fox till 

den amerikanske barnpsykologen Bruno Bettelheim, född i Österrike, som menar att 

interaktion mellan barn och föräldrar genom högläsning och samtal inte bara är ett stöd i 

språkutveckling utan också ett bra sätt för föräldrar att visa kärlek till barnen (Fox, 2003, s.27).    

      Att just högläsningen har så stor inverkan på läsinlärningen beror på den kommunikation 

som uppstår mellan den som läser högt och lyssnaren. Det är när den vuxne läser för barnet 

med inlevelse och diskuterar och byter idéer om textens innehåll som läsinlärningen påverkas 

positivt. Det är det som kan läsas mellan raderna samt kommunikation och diskussioner 

mellan läsare och lyssnare som har denna positiva inverkan. Högläsning är enligt författaren 

lika med undervisning. Meningsfulla samtal redan före 3-årsåldern påverkar inte bara barnets 

språkutveckling utan också barnets intelligens i positiv riktning. Det är således genom ett 

aktivt samarbete med andra som språket utvecklas. Däremot anser författaren att passivt TV-

tittande, där barnet inte är delaktigt i en kommunikation, är helt förkastligt när det gäller 

språkutvecklingen (Fox, 2003, s.9-131).       

 

4.4 Boksamtal 

I Vägar till läsförståelse hänvisar Monica Reichenberg till Vygotskij när det gäller samtalets 

betydelse för språkinlärningen och kopplar därmed den sociala interaktionen mellan lärare 

och elever, och mellan elever, som viktiga faktorer för språk- och kunskapsutveckling. Hon 

menar att samtalet har betydelse mellan lärare och elev på så sett att läraren kan bidra med 

sina kunskaper och stötta eleverna genom att arbeta med problem som är inriktade mot 

elevernas ”närmaste utvecklingszon”. Stödet kan vara både språkligt och praktiskt. Det som är 

intressant med tanken på den närmaste utvecklingszonen är att kunskapen inte är definitiv 

utan något som man kan erhålla med hjälp av någon annan och så småningom själv klara av. 
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För den enskilde eleven är gemensam läsning med samtal om innehållet i texten ett 

nödvändigt arbetssätt för att uppnå en självständig läsning på egen hand. Författaren hänvisar 

också till Dysthe (1996), som ser klassrummet som ett dialogiskt rum där lärandet växer fram 

i dialoger med läraren och mellan eleverna (Reichenberg, 2008, s.66f). 

     När det gäller samtal om texter i grupp så är det enligt Reichenberg viktigt att läraren sätter 

samman gruppen så att alla elever känner sig trygga. En fördel med textsamtal i grupp är att 

läraren kan sätta samman lässvaga och lässtarka elever i samma grupp. En annan fördel är att 

svaga elever lättare kan komma till tals i mindre grupper. Svaga elever har ofta en tendens till 

att vilja undvika läsning, men i den lilla gruppen har de mindre chans att komma undan. 

Ytterligare en fördel är att elever som är tysta i helklass har oftast lättare för att göra sig 

gällande i mindre grupper. Viktigt för läraren att tänka på är att placera eleverna så att de har 

ögonkontakt med varandra (Reichenberg, 2008, s.98). Avslutningsvis konstaterar författaren 

att bra läromedel och goda kunskaper hos lärarna om vad som är bra läromedel är nödvändiga 

förutsättningar för ett livslångt lärande (Reichenberg, 2008, s.33). 

 

4.5 Tvåspråkiga barn och läsning  

När det gäller läsinlärning så beskriver Grover Aukrut & Rydland i Minoritetsspråkiga barn 

och läsning att barn med ett minoritetsspråk har det mycket svårt med läsförståelsen i 

grundskolans högstadium. Vad detta beror på finns det inte så mycket kunskap om, men 

forskning har konstaterat att förförståelse av en text är betydelsefull för tvåspråkiga barn om 

deras ordförråd är begränsat. Man har konstaterat att andraspråksläsare, oftare än 

förstaspråksläsare, stöter på ord i en text som de inte känner igen. Det konstaterades bland 

annat i en nederländsk forskning av barn i andra och tredje klass, som skulle lära sig 

nederländska som andraspråk, att de visade på stora brister på ordförståelse och läskunskap 

(Grover Aukrust & Rydland i Bråten, 2008, s.103-106). Beträffande fonologisk medvetenhet 

konstaterar författarna att det visat sig att det är svårt att motivera andraspråkselever för 

avkodning, om de inte förstår texten som ska läsas. I internationell forskning har man kommit 

fram till att det är en fördel om barn lär sig läsa på sitt modersmål med anledning av att de 

flesta barn har en bättre fonologisk medvetenhet på sitt modersmål än på sitt andraspråk. 

Anledningen är att de hört sitt modersmål sedan födseln och därigenom utvecklat en 

fonologisk medvetenhet som i sin tur ger stöd åt läsning senare på det egna modersmålet. 

Dessutom anser man att det är viktigt att barns första läsupplevelser upplevs som 

meningsfulla och att barn känner igen sig i textinnehållet. Visserligen kan många elever läsa 
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flytande på sitt andraspråk, men det finns en viss risk för vissa elever att få lässvårigheter 

(Grover Aukrust & Rydland i Bråten, 2008, s.108). 

     Läsinlärningens betydelse för elevens modersmål poängteras av Hyltenstam i Att läsa och 

skriva – forskning och beprövad erfarenhet. Utan undervisning i modersmålet så kan det gå så 

långt som att barnet inte lär sig vare sig sitt förstaspråk eller sitt andraspråk så pass att det kan 

utveckla sitt tänkande till en tillfredsställande och kvalificerad nivå. För att kunna utveckla 

tvåspråkighet hävdar Hyltenstam därför att det är viktigt med undervisning både på 

förstaspråket och andraspråket. Den särskilda modersmålsundervisningen verkar dessutom 

som ett stöd för hela familjens socialisation. Om en elev inte får undervisning i sitt 

minoritetsspråk, finns det en fara i att eleven så småningom övergår till att tala endast 

majoritetsspråket, vilket i sin tur innebär att kommunikationen med föräldrar och övrig släkt 

blir lidande (Hyltenstam, 2007, s.55-57). 

     I boken Tvåspråkighet hos barn i Sverige, skiljer författaren Gisela Håkansson på två typer 

av tvåspråkighet: simultan tvåspråkighet och successiv tvåspråkighet. Med simultan 

tvåspråkighet avses barn som lär sig två språk samtidigt och barn som först lär sig ett språk 

och sedan lär sig ytterligare ett språk. Med andraspråksinlärning avses det språk som barnet 

lär sig efter det att barnet redan lärt sig ett språk och gränsen dras ungefär vid 3 års ålder. 

Många gånger är det svårt att skilja på de två språktyperna. Många barn pratar bara sitt 

förstaspråk hemma och andraspråk utanför hemmet, d v s barnen har en successiv 

tvåspråkighet, medan andra barn redan i tidig ålder har tillfälle till båda sina språk vid en 

mängd olika tillfällen och därför kan karaktäriseras som att ha en simultan tvåspråkighet. En 

viktig skillnad i språkutvecklingen mellan de två grupperna är att de successivt tvåspråkiga 

många gånger inte uppnår lika höga språkliga nivåer. I boken redovisar författaren till flera 

undersökningar med jämförelser mellan barn med svenska som förstaspråk och svenska som 

andraspråk. Intressant för den här undersökningen är att den visar att de flesta barn, om de får 

tillgång till svenska språket redan i förskolan, uppvisar redan efter ett år i förskolan på goda 

resultat i svenska språket. Barn som hade börjat i förskolan så sent som vid drygt fyra och ett 

halvt års ålder visade på lika god resultat som barn som börjat redan vid tvåårsåldern. Svårare 

var det för barn som börjar sin andraspråksinlärning i svenska först när de kommer till skolan 

(Håkansson, 2003, s.165).  
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4.6 Talspråkets och ordförrådets roll i läsutvecklingen  

I Läsförståelse i teori och praktik påpekar Ivar Bråten att det är fler komponenter än ljud och 

bokstäver som har betydelse i läsinlärningen, som exempelvis förståelse av den text man läser 

och läsarens förkunskaper och att talspråket spelar en viktig roll i läsförståelsen. Utan en 

muntlig språkkompetens och kännedom om ords betydelse så kan inte läsningen fungera 

tillfredsställande. En annan viktig komponent är språklig medvetenhet så att eleven kan 

upptäcka grammatiska felaktigheter. Som exempel ges meningarna ”Musikern var en 

erfarenhet pianist” och ”Musiken var en erfaren pianist” (Bråten 2008, s.57). När det gäller 

ordförrådets betydelse så påpekar Bråten att det finns ett samband mellan goda språkliga 

kunskaper i förskoleåldern och ordförrådets utveckling senare i skolan. I syfte att 

vidareutveckla elevernas ordförråd så rekommenderar han lärarna att ge direkta förklaringar 

av svårare ord i texterna. Ett annat råd är att eleverna får i uppdrag att läsa några meningar 

omkring det svårtydda ordet och försöka att med hjälp av innehållet förstå ordets betydelse. 

En annan möjlighet är att ge eleverna i uppdrag att dela upp ordet i ordstam och eventuella 

förstavelser och böjning av ändelser för att därigenom kanske kunna lista ut ordets betydelse 

(Bråten, 2008, s.47-59). 

     När det gäller texter med svåra ord och begrepp menar Reichenberg att lärarna kan hjälpa 

eleverna genom att förklara dem. Ett bra sätt att förstå sammansatta substantiv är att göra om 

dem till nominalfraser på så sätt att ordet produktionsmetoder skrivs om till metoder för 

produktion, etc (Reichenberg, 2008, s.35). Ett stort ordförråd ger eleverna bättre 

förutsättningar att förstå faktatexter. Som exempel ges att det är lättare att förstå ett ord som 

sociala reformer, om man får ordet förklarat för sig eller det finns tillgängligt i en ordbank 

eller på annat sätt. Däremot är det viktigt att inte undvika texter med svåra ord, eftersom de 

utvidgar elevernas ordförråd (Reichenberg, 2008, s35f).      

     För att kunna utveckla sin läsförmåga hänvisar Reichenberg till Vygotskij tankar 

om ”zonen för närmaste utveckling”, och med det menar hon att eleverna varje dag behöver 

läsa texter på gränsen till sin förmåga. Många barn läser och läser mycket, men ofta förstår de 

inte vad de läser, eller också läser de samma slags texter som inte utökar deras läsförståelse 

utan mer är en aktivitet för stunden. Det kan vara svårt för vissa elever att läsa aktivt, om de 

exempelvis har otillräckliga språkliga och kulturspecifika förkunskaper eller ett dåligt 

ordförråd. Detta är ett problem för många invandrarelever och det kan gälla både första och 

andra generationens invånare. Reichenberg hänvisar till Cummins och Colliers 

undersökningar (2001, 1987) som visar ett det kan ta mellan fyra och åtta år att hinna i kapp i 
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läsämnena för nyanlända invandrarbarn i skolåldern. Undersökningarna visade att det fanns 

variationer beroende på ankomsttiden till det nya landet, där elever med ankomst i skolåren 

lyckades sämre än barn som kommit tidigt till landet. Tolkningen var att de barn som hade 

haft en tidig läs- och skivinlärning på sitt modersmål hade bättre förutsättningar att fortare 

lära sig andraspråket (Reichenberg, 2008, s.56f). 

 

4.7 Inferenser – att kunna läsa mellan raderna 

Författaren Barbro Westlund beskriver olika lässtrategier och studieteknik i boken Att 

undervisa i läsförståelse. En utvecklad läsförståelse innebär en samverkan mellan flera 

komponenter i en komplex process. En viktig komponent i denna process är att eleven måste 

ha en viss bakgrundskunskap, eller förkunskap, när det gäller texttolkning samt ha en förmåga 

att kunna läsa mellan raderna, dvs. kunna göra inferenser. Lärarens undervisning är mycket 

viktig när det gäller att lära eleverna att utveckla läsningen och lära dem att läsa både på 

raderna, mellan raderna och bortom raderna. När det gäller att kunna göra inferenser så 

innebär det att kunna tolka och förstå en text även utifrån vad som inte bokstavligen står 

uttryckt i texten. Vid s.k. modellbaserade inferenser så kopplas textinformation till den egna 

bakgrundskunskapen, dvs. läsaren tolkar det som inte står i texten med hjälp av sin 

bakgrundskunskap. Vid s.k. textbaserade inferenser kan utebliven information ligga på flera 

ställen i texten och det gäller för läsaren att kunna samordna all den information som inte 

bokstavligen uttrycks till en enhetlig tolkning. När en elev läser en bilderbok med enkla 

textrader uttrycker författaren det som att eleven läser på raderna, dvs. allt som händer finns 

beskrivet i text och bild. Att läsa mellan raderna och göra inferenser betyder att läsaren är 

medskapare i texten på så sätt att han/hon utnyttjar sin bakgrundskunskap. Slutligen, att läsa 

bortom raderna, visar att läsaren kunskapsmässigt står på en hög nivå i sin läsutveckling och 

denna kunskapsnivå förväntas inte av yngre elever (Westlund, 2009, s.96-106). 

     För att förstå en text så poängterar Reichenberg att läsaren använder sig av sin förförståelse. 

För att kunna läsa måste också läsaren kunna läsa mellan raderna och också kunna förstå 

orsak-verkan-sambanden. För att lättare kunna förstå sambanden mellan orsak och verkan är 

det bra om faktatexterna innehåller det som författaren benämner ”murbruk”. Med murbruk 

menar hon alla de småord som binder samman en text som, ”även om, för att, därför att, 

alltså, berodde på, gjorde att”, etc. (2008, s.25). Detta är särskilt viktigt för både elever med 

svenska som förstaspråk och andraspråkselever. Faktatexter som förses med både murbruk 

och författarröst är ännu mer effektiva och särskilt gynnsamma för andraspråkselever, 
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eftersom dessa ofta inte förstår det kulturella sammanhang som faktatexterna kan ingå i. 

Resultat pekar på att bearbetningar av språket i läroböcker i historia och samhällskunskap 

med berättarröst och förklaring till orsak och verkan gör att andraspråkselever skulle kunna 

uppnå samma nivå som förstaspråkselever (Reichenberg, 2008, s.25f). 

 

4.8 Metakognitiva strategier 

För att kunna använda sig av metakognitiva strategier så har förkunskaper stor betydelse 

(Høien & Lundberg, 2001 i Reichenberg, 2008, s.60). Med metakognitiva strategier så menas 

att eleven ska kunna använda sin egen förståelse till att kunna förstå texten och veta vilka 

strategier man kan använda när man inte förstår en text. Det är inte så att goda läsare förstår 

allt de läser, men de har lärt sig att de måste göra vissa insatser, som att exempelvis göra 

inferenser, kunna läsa mellan raderna, och fylla i det som inte står i texten. Man ska inte ledas 

att tro att man alltid når en god läsförståelse genom att läsa mycket. Det är andra faktorer som 

spelar in för att bli en god läsare. Tyst, eller enskild läsning, fungerar endast när barnet 

utvecklat goda läsförståelsestrategier. Däremot kan det vara bra med enskild läsning med 

syftet att automatisera avkodningen. När väl avkodningen sker med automatik kan eleven 

försöka förstå textens innehåll. Därefter kan man gå vidare med att bygga upp elevernas 

läsförståelse och som exempel nämner författaren bokbad, där eleverna läser flera böcker. I 

samband med bokbaden är det viktigt att eleverna får tillfälle till diskussioner kring böckerna. 

En vanlig riskfaktor med bokbaden är att de endast utvecklas till att eleverna bara får skriva 

recensioner. Det kan i och för sig vara utvecklande till en början men risken är att 

recensionerna ganska snart blir mekaniska i sin utformning. Syftet med bokbaden ska vara att 

ge eleverna direkt undervisning och ställa frågor till texterna (Reichenberg, 2008, s.60f). 

     Förmågan för barn att kunna använda metakognitiva strategier för att förstå och analysera 

texter utvecklar läsförståelsen enligt Barbro Westlund i boken Att undervisa i läsförståelse. 

Metakognition handlar om att vara medveten om sin egen empiriska kunskap och kunna 

använda den när det gäller texttolkningar. Lärarens undervisningsmetoder är till stor hjälp när 

det gäller att vägleda eleverna i att fundera över sitt tänkande när de inte förstår en text och att 

lära dem att välja strategier för att kunna tänka på ett annat sätt. Westlund hänvisar till den 

amerikanska professorn Catherine Snow (2002), som påstår att läsaren, texten och aktiviteten 

gemensamt inverkar på läsförståelsen. Dessa tre komponenter är i sin tur beroende av i vilken 

social kontext de förekommer. Läsandet sker i olika kulturer som skola, hem och samhälle 

som alla påverkar och ställer olika krav på läsningen. Barbro Westlund skriver att forskningen 
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om läsförståelse ännu inte kommit långt och att de flesta forskare är försiktiga i att uttala sig 

om begreppet läsförståelse. Enighet råder dock om att lärarens undervisning i läsförståelse är 

viktig samt att samspelet mellan läsare, text och aktivitet har betydelse. Viktigast är 

ordkunskap tätt följd av omvärldskunskap och textförståelse. Därtill kommer faktorer som 

elevens motivation, som påverkar både läslust och läsförståelse, och i detta sammanhang 

elevens förmåga till att använda metakognitiva strategier (Westlund, 2009, s.128f). 

     Barbro Westlund betonar att alla läsare är olika och när hon använder uttrycken ”goda 

läsare” och ”svaga läsare” så gör hon det för att beskriva läsares olika förmågor att läsa och 

tolka skriftspråk. Goda läsare har enligt henne bland annat en positiv inställning till läsning, 

läser flytande och förstår den text de läser genom att använda sin bakgrundskunskap 

(förkunskap). När de inte förstår en text försöker den gode läsaren att använda olika strategier 

som exempelvis att tänka högt för sig själv, att ställa sig själv frågor kring texten, att läsa om 

texten och/eller att dela upp ord som läsaren inte förstår i mindre enheter. Utmärkande för 

svaga läsare är att de saknar motivation till att läsa, vilket kan bero på flera orsaker. De kan 

exempelvis uppleva att läsandet är kognitivt ansträngande, men kan också bero på att läsaren 

har en dålig avkodningsförmåga och därmed svårigheter att sammanfatta texter. I samband 

med läsförståelse och strategianvändning används begreppen novis och expert enligt 

Westlund. Noviser är läsare som inte är medvetna om sin begränsade kunskap i läsning medan 

experter ställer frågor till texten och använder sig av målinriktade strategier som att 

exempelvis tänka högt, göra inferenser, använda bakgrundskap, ställa frågor till texten samt 

använda metakognitiva strategier (Westlund, 2009, s.93f). 

 

4.9 Cirkelmodellen – en inlärningsmetod 

I Stärk språket Stärk lärandet presenterar Gibbons en inlärningsmetod, kallad Cirkelmodellen 

för genrebaserad undervisning. Slutmålet för metoden är att eleverna ska lära sig att skriva 

egna texter, men före dess så ska en hel del steg passeras innan eleverna är redo för den 

individuella skrivningen. Eleverna ska gå igenom totalt fyra faser enligt följande: ”Fas 1: 

Bygga upp kunskap om ämnesområdet; Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder; 

Fas 3: Skriva en gemensam text; Fas 4: Skriva en individuell text.” I den första fasen bygger 

eleverna upp så mycket kunskap de kan om det ämne som studeras genom att samla ihop 

bakgrundsinformation. I nästa fas ska eleverna studera olika texter i ämnet för att så 

småningom skriva en berättelse tillsammans och därefter individuellt eller i par. Lärarens roll 

i cirkelmodellen är att fungera som stöd i de olika faserna. 
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     Cirkelmodellen genomförs i grupparbeten och ställer stora krav på både elevernas 

läsförmåga och talförmåga samt förmåga att arbeta i grupp och därmed lära sig att lyssna till 

andras åsikter. För andraspråkselever är det en fördel om de till att börja med kan arbeta 

tillsammans med andra elever med samma språk. Även om detta inte är möjligt, så innebär 

metoden ändå att eleverna genom interaktion med andra elever ges tillfälle till att utveckla sitt 

andraspråk. Metoden kan med fördel användas med både yngre och äldre elever. För yngre 

elever gäller det att börja med lättare texter. I boken ges ett exempel på en lärare som vid en 

skolutflykt med eleverna tog bilder, som eleverna senare fick berätta och diskutera omkring 

för att slutligen enskilt eller tillsammans med någon annan skriva en individuell berättelse. Då 

hade man fått övning i talspråket, berättarkonsten, att lyssna på andras berättelser när de läste 

upp sina texter och att skriva själva (Gibbons, 2009, s.91-103). 

 

5. Material och metod 

I undersökningen har observationer och intervjuer genomförts i tre klasser på tre olika skolor i 

årskurs 2. Samtliga tre skolor ligger i Stockholms södra förorter. Min undersökning är enligt 

Ann Kristin Larsen i Metod helt enkelt att betrakta som en kvalitativ metod, eftersom mitt 

syfte är att få en helhetsförståelse av enskilda fenomen genom mina observationer och 

intervjuer. (Larsen, 2009, s.23f). 

     Undersökningen kommer att genomföras i tre klasser i årskurs 2 i tre olika skolor. I 

undersökningen ska det ingå undervisningsaktiveter för elever med svenska som förstaspråk 

och elever med svenska som andraspråk och i samband därmed hur och om 

undervisningsaktiviteterna skiljer sig åt mellan dessa elevgrupper. Det centrala innehållet i 

denna undersökning kommer att ligga på läsaktiviteterna, d v s hur lärarna organiserar sin 

undervisning inom olika läsaktiveter som exempelvis organisation av grupper, lärarens 

instruktioner, individuell läsning, läsning i grupp, högläsning och läsförståelse. 

Undersökningen kommer även att behandla de tre lärarnas erfarenheter av läsaktiviteter 

avseende för- och nackdelar samt områden som vållar svårigheter inom området läsning. 

 

5.1 Urval 

Urvalet av skolor är ett godtyckligt urval, d v s en form av strategiskt urval. Enligt Larsen 

kännetecknas ett godtyckligt urval av att forskaren själv väljer sitt urval efter lämplighetsgrad 

och undersökningens syfte (Larsen, 2009, s.79). Skolorna i min undersökning har valts ut 

efter antalet elever så till vida att i en skola är det övergripande antalet elever svenskspråkiga, 
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i en annan har det övergripande antalet elever svenska som andraspråk och i den tredje skolan 

är antalet elever jämt fördelat. Valet av årskurs 2 som undersökningsområde är för att 

jämförelsen mellan skolorna ska bli så rättvisande och konkret som möjligt och att elever i 

denna årskurs har kommit en bit på väg i sin läsutveckling. 

 

5.2 Observationsmetod och intervjuer 

Valet av observationsmetod är icke-deltagande observation, vilket innebär att jag kommer att 

vistas en hel dag i respektive klass men inte ta aktiv del i det som händer i klassrummet. Icke-

deltagande observation kännetecknas av att forskaren håller sig i bakgrunden och inte 

medverkar i det som observeras till skillnad från aktivt deltagande, där forskaren har en mer 

framträdande roll och kan bestämma vad som ska observeras efter ett bestämt mönster 

(Larsen, 2009, s. 90).  Som komplement till observationer kommer jag att intervjua läraren i 

respektive klass. Den intervjumetod jag använder är en ostrukturerad intervju.  Enligt Staffan 

Stukát i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap är forskaren i de ostrukturerade 

intervjuerna medveten om vilket område som ska belysas och använder ofta en intervjuguide 

som hjälp (Stukát, 2005, s.39). Före intervjun hade jag, som Stukát beskriver, sammanställt ett 

antal frågor – en intervjuguide.  Min avsikt med intervjuerna är att de ska komplettera 

observationerna och innehålla enbart frågor som jag inte tycker att jag fått fram vid 

observationerna. Dock är läsaktiviteter ett komplext område så jag anser att en komplettering 

måste ske i form av intervjuer för att undersökningen ska bli så fullständig som möjligt. Min 

åsikt har stöd av Johansson och Svedner, som anser att det är en fördel med kombinationen 

intervju/observation och att det är bra med att observationen får inleda och därmed utgöra 

underlag för intervjufrågorna. Fördelen är att forskaren i sin undersökning kan göra 

jämförelser mellan lärarnas arbetssätt i praktiken och de svar de lämnar under intervjuerna. 

(Johansson & Svedner, 2006, s.47). Avsikten är att informanterna talar fritt utifrån 

frågeställningarna och ges tillfälle till för dem relevanta frågor. Observationerna och 

intervjuerna kommer att ske vid ett tillfälle i vardera skola. Jag kommer att spela in 

intervjuerna.  

 

5.3 Etiska principer  

Stukát redogör för följande etiska principer som jag kommer att redovisa att jag förhållit mig 

till: informationskrav, samtyckeskrav, krav om konfidentialitet och nyttjandekrav (Stukát, 

2005. s.130f). Jag har valt ut skolorna i undersökningen efter lämplighetsgrad, som redovisats 
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ovan. I enlighet med informationskravet och samtyckeskravet så har jag informerat de berörda 

lärarna om syftet med mitt arbete, att deras medverkan är frivillig och vilka metoder jag valt 

för undersökningen. Jag har fått samtycke till min undersökning av lärarna och i och med det 

så har jag inte behövt kontakta barnens föräldrar för godkännande. Enligt 

konfidentialitetskravet så har jag försäkrat de medverkande om att de kommer att vara 

anonyma i undersökningen och att lärarnas namn kommer att vara fingerade. Utomstående 

ska inte med ledning av mitt arbete kunna förstå vem som sagt eller gjort vad vid intervjuerna 

och observationerna och inte heller i vilken skola som undersökningen utförts. Med anledning 

av att min undersökning kommer att beröra undervisningsmetoder för både barn med svenska 

som förstaspråk och andraspråk så måste jag, även om barnen inte är direkta informanter, vara 

noga med att ingen grupp blir speciellt utpekad utan att anonymitetskravet särskilt beaktas. 

Informanterna kommer också att ges tillfälle till att läsa arbetet när det är färdigt. De ska 

också ha möjligheter till synpunkter och kunna ge förslag på eventuella ändringar. Slutligen, 

så kommer den färdiga undersökningen i enlighet med nyttjandekravet, att behandlas i 

enlighet med de etikregler som utgivits av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR). 

 

6. Presentation av de tre skolorna 

Jag har valt att benämna de tre skolorna, klasserna och lärarna A, B och C. Skola A är en 

kommunal skola belägen strax utanför Stockholms innerstad och har elever från förskoleklass 

upp till årskurs 9. På skola A går 675 elever. Det totala antalet elever på skolan med svenska 

som andraspråk är cirka 15 procent. I den klass jag besökte är det tre av 25 elever som har 

svenska som andraspråk. På skolan arbetar man i arbetslag. Arbetslaget består av 72 elever i 

årskurs 2 och i laget arbetar tre heltidslärare, två fritidspedagoger samt en resurspedagog. 

     Skola B är en kommunal skola belägen i Stockholms södra förorter och har elever från 

förskoleklass upp till årskurs 5. På skola B går 230 elever. Antal elever med svenska som 

andraspråk är cirka 67 procent på hela skolan. Det är totalt 18 elever i klassen och 80 procent 

av dessa elever har svenska som andraspråk. Det finns fyra olika nationaliteter i klassen. 

Samtliga av dessa elever är födda i Sverige. På skolan arbetar man i arbetslag. Arbetslaget 

består av 72 elever med en förskoleklass, en årskurs 1 klass och två årskurs 2 klasser. 

Personalgruppen består av fyra lärare och fyra fritidspedagoger. Varje fritidspedagog är 

kopplad till respektive klass. 
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     Skola C är en kommunal skola belägen i Stockholms södra förorter och har elever från 

förskoleklass till årskurs 9. På skola C går cirka 320 elever. Det totala antalet elever med 

svenska som andraspråk är 95 procent. I den klass jag besökte har samtliga elever svenska 

som andraspråk och det totala antalet elever i klassen är elva stycken. I klassen finns det åtta 

olika nationaliteter. Två elever kom till Sverige cirka två veckor innan mitt besök. Majoriteten 

av eleverna är inte födda i Sverige. På skolan arbetar de i arbetslag. Hela lågstadiet är ett 

arbetslag beståendes av en förskoleklass med 23 elever, två årskurs 1 med 14 respektive 15 

elever i klasserna, en årskurs 2 med elva elever och en årskurs 3 med 23 elever. Varje klass 

har en lärare och en klasskontakt. Totalt arbetar 16 personer i arbetslaget, fem av dessa är 

lärare och resten är fritidspedagoger. 

     Samtliga klasser som jag besökte har smart-board eller active-board. Dessa är digitala 

hjälpmedel med många olika funktioner. I skola A använde de sig av en dokumentkamera, 

vilket innebär att kameran riktas mot exempelvis en bok som då visas på smart-boarden, 

vilket möjliggör att eleverna gemensamt kan följa med i bilderna och texterna.  

 

7. Resultatredovisning och analys 

Nedan presenteras resultat och analys av min undersökning. Resultatet presenteras utifrån 

frågeställningarna genom att läsaktivteter respektive ett mångkulturellt perspektiv presenteras 

var för sig. Resultatet som utgår ifrån frågeställningen för- och nackdelar med området 

läsning presenteras som en avslutande text under respektive rubrik Läsaktivteter eller Ett 

mångkulturellt perspektiv. 

 

7.1 Läsaktiviteter 

Resultatet och analysen är uppdelade i läsaktiviteterna enskild läsning, högläsning, läsning i 

mindre grupper och läsförståelse. Definitionen av de olika läsaktiviteterna har gjorts utifrån 

den litteratur jag tagit del av och de områden lärarna samtalat om samt det jag observerat 

under observationerna.  

 

7.1.1 Enskild läsning  

Jag observerade när klass A och B hade enskild läsning, vilket de hade varje morgon i cirka 

20 minuter. Eleverna satt på sina platser i klassrummet vid enskild läsning.  Lärare C 

informerade under intervjun om att hennes elever ännu inte hade enskild läsning som en 

aktivitet i skolan på grund av att det var en stor variation på elevernas läsnivå i gruppen, vissa 
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läste kapitelböcker och andra hade ännu inte knäckt läskoden. Utifrån detta samt språkliga 

brister hos eleverna så arbetade läraren med andra läsaktiviteter än enskild läsning och 

menade att hon skulle ta in detta moment senare i undervisningen, då alla elever knäckt 

läskoden och när eleverna erhållit mer kunskaper i det svenska språket. Läraren berättade 

vidare att hon just nu istället arbetade med gemensamma läsaktiviteter för att gemensamt 

utveckla elevernas språk- och läsfärdigheter. Hennes förhållningssätt får stöd hos Reichenberg 

(2008, s-5-13) som menar att det kan vara svårt för vissa elever att läsa aktivt, om de 

exempelvis har otillräckliga språkliga och kulturspecifika förkunskaper eller ett dåligt 

ordförråd. Detta är ett problem för många invandrarelever och det kan gälla både första och 

andra generationens invånare. Reichenberg (2008, s.56f)hänvisar vidare till Cummins och 

Colliers undersökningar (2001, 1987) som visar ett det kan ta mellan fyra och åtta år att hinna 

i kapp i läsämnena för nyanlända invandrarbarn i skolåldern.  

     Resultatet av undersökningen visade att två av tre klasser hade daglig enskild läsning i 

skolan. Gibbons skriver att forskning visar att läsning är ett stöd för språkutvecklingen, 

eftersom man lär sig språket medan man läser (Wallace 1988, 1992 i Gibbons, 2009, s.136). 

Med utgångspunkt från Gibbons och de två lärarnas val av att ha enskild läsning på schemat 

är läsning i sig utvecklande för språket och läsningen hos barn. Westlund (2009, s.108f) 

hänvisar till National Reading Panel (2000) som påstår att tyst läsning som enda metod inte 

utvecklar läsförståelsen hos svaga läsare. Även Reichenberg (2008, s.60f) betonar att man inte 

ska ledas att tro att man alltid når en god läsförståelse genom att läsa mycket. Det är andra 

faktorer som spelar in för att bli en god läsare. Tyst, eller enskild läsning, fungerar endast när 

barnet utvecklat goda läsförståelsestrategier. Däremot kan det vara bra med enskild läsning 

med syftet att automatisera avkodningen.   

     Vidare visar resultatet att läsaktiviteten enskild läsning var anpassat till ett mångkulturellt 

perspektiv genom att lärare C uteslöt denna aktivitet utifrån ojämna kunskaper inom språk och 

läsning. Hennes resonemang styrks av Bråten (2008, s.47-59) som menar att det är fler 

komponenter än ljud och bokstäver som har betydelse för läsinlärningen, som exempelvis 

förståelse av den text man läser och läsarens förkunskaper. Lärare C valde att arbeta med 

gruppläsning istället för enskild läsning och hennes val stöds av Gibbons (2009, s.43,77)) som 

menar att det är betydelsefullt att andraspråkselever arbetar i grupp där det ges tillfälle till 

diskussioner och samarbete med övriga elever, vilket gör att språk och innehåll integreras i 

undervisningen. Reichenberg (2008, s.98) ser flera fördelar med textsamtal i grupp, bland 

annat att läraren kan sätta samman lässvaga och lässtarka elever och att svaga elever lättare 

kan komma till tals i mindre grupper. 
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     Lärare A informerade vid intervjun att eleverna själva gick och lånade böcker i skolans 

bibliotek och hon kontrollerade att eleverna valt rätt svårighetsnivå på boken då eleverna kom 

tillbaka till klassrummet. Lärare B berättade att hennes elever gick till biblioteket för lån av 

böcker varannan måndag i halvklass med läraren. Hon styrde inte elevernas val av bok. Hon 

menade att de själva märkte att de valt en för svår bok, eftersom de själva fick recensera sin 

bok. Vid intervju med lärare C informerade hon om att vissa elever i klass C fick låna hem 

böcker från skolans bibliotek för enskild läsning i hemmet. Lärare C hjälpte dessa elever vid 

val av bok så att boken skulle bli på rätt språklig och läsmässig nivå. Eleverna i klass A och B 

läste främst skönlitterära böcker men de fick även ibland läsa faktaböcker. Som skäl till 

begränsningen av inte alltför många faktaböcker angav vid intervjun både lärare A och B att 

det ofta kunde bli så att eleverna inte tränade sin läsning utan mer tittade på bilder och 

bläddrade i böckerna. Både lärare A och B berättade vidare att de ville att eleverna varierade 

sin läsning och försökte locka eleverna till bra val av böcker. Lärare A tipsade om passande 

böcker och skolans bibliotekarie var en god hjälp för eleverna att hitta böcker som 

intresserade dem. 

     Resultatet skiljer sig åt avseende stöttning vid val av böcker genom att lärare B inte 

stöttade eleverna vid val av böcker medan lärare A och C gjorde detta. Lärare A och C:s val 

att stödja eleverna vid val av böcker styrks av Gibbons (2009, s.118-139) som skriver att en 

förutsättning är att böckernas innehåll ska ha en språkligt god miljö. Läsningen måste vara 

mer än enbart avkodning eller ljudning, utan texterna ska bidra till att eleverna vill fortsätta att 

läsa fler böcker. Lärare A och B såg gärna att eleverna varierade sin läsning. Deras åsikter får 

stöd hos Chambers (1994, s.11-23) som menar att det är betydelsefullt att eleverna lockas till 

nyfikenhet att pröva nya genrer och inte bara hålla sig till en viss typ av böcker. Även 

Westlund (2009, s.195) förespråkar en variation på skönlitterära texter och faktatexter. 

Reichenberg (2008, s.20f) ger rådet till lärare när det gäller att välja texter att de ska ha en hög 

grad av läsbarhet och väcka läsarens nyfikenhet. Bokens utseende layoutmässigt har också 

stor betydelse och Reichenberg menar att ser boken tråkig ut kan man räkna med att eleverna 

väljer bort den. Vidare säger Reichenberg att många barn läser och läser mycket, men ofta 

förstår de inte vad de läser, eller också läser de samma slags texter som inte utökar deras 

läsförståelse utan mer är en aktivitet för stunden. 

     Vid intervjuerna informerade lärarna att eleverna i klass A och B recenserade sina böcker 

då de läst klart en bok. Jag observerade även några elever i båda klasserna då de skrev 

bokrecensioner under lektionen enskild läsning. I båda klasserna hade de en mall för 

bokrecension som eleverna fyllde i. Bokrecensionerna såg väldigt lika ut i klass A och B, 
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vilka innehöll områdena titel, författare, huvudpersoner, handling och betyg på boken. För de 

elever i klass C som lånade hem böcker hade läraren ett formulär hon kallade boktips som 

innehöll likvärdiga delar som för klass A och B. Både lärare A och B upplevde att eleverna 

tyckte om att recensera en läst bok och att det utvecklade läsförståelsen samt utvecklade 

elevernas förmåga att reflektera över det lästa. Westlund (2009, s.128f)) hänvisar till den 

amerikanska professorn Catherine Snow (2002) som påstår att läsaren, texten och aktiviteten 

gemensamt inverkar på läsförståelsen. Reichenberg (2008, s.60f) varnar dock lärarna att ta till 

för mycket bokrecensioner, eftersom det kan finnas en risk i att de blir för mekaniskt 

utformade. Bokrecensioner kan vara utvecklande men det är viktigt att eleverna får tillfälle till 

diskussioner omkring böckerna. 

 

7.1.2 Läsning i mindre grupper 

Lärare A informerade vid intervjun att eleverna arbetade i mindre läsgrupper en gång/vecka 

och eleverna var då indelade i två mindre läsgrupper om 12-13 elever med en lärare i 

respektive grupp. I läsgruppen i klassrummet var eleverna ytterligare indelade i tre mindre 

grupper om cirka 4 elever i varje grupp. Lärare B berättade vid intervjun att klass B hade 

läsgrupper 3 dagar i veckan tillsammans med de andra två årskurs 2 klasserna. Under dessa 

tre tillfällen arbetade de med läsläxor och ”Mellan Raderna”. Eleverna arbetade inte med 

läsning i storgruppen förutom när de hade enskild läsning på morgonen och då de gemensamt 

lyssnade till högläsning. I läsgrupperna delades eleverna in i 6 grupper, cirka 10 elever i 

vardera grupp, med 2 vuxna i varje grupp. En liten grupp hade läsgrupp med en 

specialpedagog. Eleverna var indelade i läsgrupperna utifrån läsutvecklingsschemat. Lärare C 

berättade vid intervjun att hennes elevgrupp i sig är en liten grupp om 12 elever och oftast 

hade läraren en fritidspedagog kopplad till gruppen som arbetade enskilt med 2-3 elever som 

hade svårigheter med koncentrationen. Eftersom hennes ”stora grupp” var så pass liten hade 

hon inte någon annan lärare som hon kunde dela gruppen med vid läsgrupper.  

     Resultatet av undersökningen visar att läsningen i mindre grupper varierade i gruppstorlek, 

antal läsgruppslektioner samt lärartätheten mellan de tre klasserna. I en jämförelse mellan 

klass A och B kan det konstateras att antal läsgruppslektioner i klass A var endast en tredjedel 

av vad klass B hade på en vecka. Även avseende lärarantal vid varje läsgruppslektion skilde 

sig antalet lärare med dubbelt så många lärare i klass B gentemot klass A i förhållande till 

antal elever. I klass C hade läraren ingen lärarkollega att dela läsgrupperna med och denna 

lärare ansåg sig arbeta med läsgrupper i stort sett hela dagarna i samtliga ämnen.  
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     I klass C hade inte någon elev svenska som förstaspråk och många av eleverna hade 

knappa kunskaper i det svenska språket. Läraren i klass C beskrev att hon hade läsning 

dagligen i alla ämnen för att utveckla språket, ordförståelsen och läsningen. Hennes 

förhållningssätt får stöd av Bråten (2008, s.47-59) som menar att utan kännedom om ords 

betydelse så kan inte läsningen fungera tillfredsställande. Även Reichenberg (2008, s.56f) 

stöder detta förhållningssätt till utveckling av språket genom att hänvisa till Vygotskijs tankar 

om zonen för närmaste utveckling. Reichenberg menar att eleverna varje dag behöver läsa 

texter på gränsen till sin förmåga. 

     Vid observationen i läsgruppen i klass A läste eleverna samma läslära, vilken var Natur & 

Kulturs ”Kom och läs” med läseboken ”Mer om Moa och Mille” för årskurs 2. Läseboken 

handlar om Moa och Mille som går i årskurs 2 och innehållet i boken är elevnära. Läsläran 

finns i två nivåer, en A-bok och en B-bok. A-boken är enklare med större text och mindre 

antal ord än i B-boken. I läsmaterialet ingår en lärarhandledning, läseböckerna (A- och B-bok) 

och en arbetsbok som heter ”Mums-Mums”. Vid intervjun berättade lärare A att läsmaterialet 

följde ett speciellt schema, där läraren introducerade varje nytt kapitel (ett kapitel/vecka) med 

att gå igenom ”svåra” ord gemensamt i klassen. Därefter läste läraren kapitlet högt ur B-boken 

för hela klassen för att alla elever skulle ha hört hela texten. Efteråt samtalade de gemensamt 

om textens innehåll. Eleverna hade sedan kapitlet som läsläxa i en vecka. Vid observationen 

av läsgruppsstunden arbetade eleverna enskilt i tillhörande arbetsbok ”Mums-Mums”. 

I ”Mums-Mums” fanns läsförståelsefrågor kopplade till kapitlet och grammatiska övningar. 

Arbetsmomenten i ”Mums-Mums” introducerades i hela gruppen före läsgruppsstunden. Då 

övriga elever arbetade enskilt i ”Mums-mums” lyssnade läraren på alla barn i respektive 4-

grupp och de samtalade gemensamt om innehållet i texten. Därefter lyssnade läraren vidare på 

nästa 4-grupp osv.  

    Vid intervjun informerade lärare B att hon inte använde sig av en speciell läslära i 

läsgrupperna. Eleverna delades in i läsgrupper utifrån läsnivå och eleverna läste samma bok 

inom respektive läsnivå. Dessa böcker lånades i skolans bibliotek och läraren gjorde egna 

läsförståelsefrågor kopplade till det kapitel eleverna hade läst. Läsningen i mindre grupper 

varierade sedan genom att de läste gemensamt eller parvis. Hon la stor vikt vid parläsandet 

och såg detta som en mycket utvecklande aktivitet eftersom barnen interagerade med varandra 

och att högläsning var utvecklande. Läraren gick runt i gruppen och lyssnade på eleverna. Vid 

läsgruppslektionerna gick de även igenom läsläxan de hade haft och kommande läsläxa. Vid 

ny läsläxa läste alltid läraren texten de hade i läxa först. Då gick de igenom svåra ord och 
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pratade om texten. Mycket fokus under läsgruppsstunderna låg på språket genom att det blev 

mycket prat kring det de läst. 

     Vid intervjun med lärare C berättade hon att eleverna hade läsläran ”Läsdax” från Bonnier 

utbildning. ”Läsdax” består av tio teman som ligger nära barns intressen och vardag och det är 

rika illustrationer i läsläran så att eleverna får bra bildstöd till texterna. ”Läsdax” innehåller 

olika slags texter som exempelvis faktatexter och rim. Gruppen arbetade med ”Läsdax” vid 

två tillfällen i veckan då eleverna och läraren gemensamt bearbetade texten på olika sätt. Vid 

första tillfället läste läraren den nya texten högt och sedan läste gruppen högt tillsammans. 

Utifrån att alla elever hade svenska som andraspråk berättade lärare C att hon kopplade in 

språket och läsningen i alla ämnen i stort sett hela dagarna för att på bästa sätt utveckla 

eleverna. Då jag observerade läsgruppen i klass C hade de haft läsläxan i en vecka. Läxan var 

en rimsaga. Läraren läste texten högt för eleverna och hon hade texten på active-board. 

Eleverna hade även en egen bok framför sig. Därefter ringade läraren in svåra ord på active-

board och sedan gick de igenom de svåra orden genom att de förklarade dem och samtalade 

om orden. Efter detta läste eleverna några meningar var högt enskilt en i taget och de andra 

lyssnade. Eleverna satt då vid sina bänkar, vilka var formade som ett U. Vid behov hjälpte 

läraren eleverna. Då alla elever läst högt enskilt för hela gruppen fortsatte de att samtala om 

texten som exempelvis handling, rimord, punkt, komma, och antal meningar. Till sist gick 

läraren igenom texten ytterligare en gång med de två nyanlända eleverna. Arbetet med rim 

och ramsor får stöd av Gibbons (2009, s.178-184) som menar att rim och ramsor både är 

språkutvecklande och fonetiskt utvecklande. Placeringen av grupperna i U-form får stöd av 

Reichenberg (2008, s.98), som anser att det är viktigt att eleverna placeras så att de har 

ögonkontakt med varandra när de arbetar i mindre grupper. 

     Denna undersökning visar att de tre klasserna använde sig av olika läsmaterial vid 

läsgrupperna. Trots olika läsmaterial var läsaktiviteterna i läsgrupperna förhållandevis lika 

mellan de tre klasserna såsom att eleverna läste högt för varandra, samtal om texten och ord 

samt läsförståelseuppgifter. Trots liknande metoder i läsgrupperna arbetade lärare C mer 

grundligt inom alla områden i läsgruppen. Resultatet visar att denna läsaktivitet avseende ord- 

och textförståelse var anpassad till ett mångkulturellt perspektiv eftersom lärare C bearbetade 

texterna och orden ännu mer grundligt än de övriga två lärarna gjorde. Läslärorna klasserna 

läste i läsgrupperna var texter med innehåll som var elevnära. Läslärorna utgick således från 

barnens kunskap och erfarenhet, vilket får stöd hos Hartman, Lundgren och Hartman (2007, 

s.110), som menar att läromedlen ska utgå från barnens kunskap och erfarenhet.  
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     I samtliga klasser gick lärare och elever gemensamt igenom svåra ord. Deras metod får 

stöd av Bråten (2008, s.47-59), som rekommenderar lärarna att ge direkta förklaringar av 

svårare ord i texterna i syfte att vidareutveckla elevernas ordförråd. Speciellt grundligt gick 

lärare C igenom området ordförståelse. Enligt Grøver, Aukrust & Rydland (2008, s.103-106) 

har forskning konstaterat att förförståelse av en text är betydelsefull för tvåspråkiga barn om 

deras ordförråd är begränsat. Lärare C:s grundliga arbetssätt med ordförståelse styrks även av 

Westlund (2009, s.107f) som hänvisar till forskarna Ehri och Rosenthal, vilka påvisat att 

elevernas ordkunskap vad gäller såväl uttal som betydelse samt stavning ökar, om läraren tar 

för vana att alltid skriva upp orden på tavlan eller på annat synligt sätt vid förklaringar av nya 

ord. Utifrån undersökningens resultat samt litteraturen är således förförståelsen mycket 

betydelsefull för att utveckla alla elever och i synnerhet andraspråkselever. 

     Samtliga lärare använde sig av läs- och språkutvecklande aktiviteter vid läsgrupperna.  I 

samtliga klasser lästes texterna först högt av läraren och eleverna läste högt i mindre grupper 

eller parvis och för läraren. Deras upplägg av läsaktiviteten styrks av Gibbons (2009, s.22-24)) 

som anser det nödvändigt med en undervisning där språk och innehåll integreras i 

undervisningen på så sätt att elevens andraspråk utvecklas samtidigt med ämneskunskaperna. 

Enligt Gibbons är det viktigt med en viss förförståelse av det innehåll som ska läsas. 

Reichenberg (2008, s-98) menar att en fördel med textsamtal i grupp är att läraren kan sätta 

samman lässvaga och lässtarka elever i samma grupp. En annan fördel är att svaga elever 

lättare kan komma till tals i mindre grupper. Svaga elever har ofta en tendens till att vilja 

undvika läsning, men i den lilla gruppen har de mindre chans att komma undan. 

      Läraren och eleverna samtalade om texten tillsammans i samtliga klasser. Deras arbetssätt 

får stöd av Vygotskijs (Svensson 1998, s.150; Forsell 2005, s.118-122) teori om att barnet 

utvecklas genom interaktion med andra människor i sin omgivning. Reichenberg (2008, s.66f) 

hänvisar till Vygotskij när det gäller samtalets betydelse för språkinlärningen och kopplar den 

sociala interaktionen mellan lärare och elever, och mellan elever, som viktiga faktorer för 

språk- och kunskapsutveckling. Reichenberg hänvisar också till Dysthe (1996, i Reichenberg, 

2008, s.66f)), som betraktar klassrummet som ett rum för dialoger där lärande växer fram i 

samspel mellan lärare och elever. Även Chambers (1994, s.11-23) betonar vikten av samtal 

om böcker. Med undersökningens resultat och Vygotskijs m.fl. åsikter i åtanke är det 

angeläget att eleverna ges tillfälle och möjlighet att utvecklas i samspel med andra människor. 

Detta får stöd även hos Liberg (2006, s.12) som menar att läs- och skrivinlärning hänger nära 

samman med talspråket och att det därför är viktigt för läs- och skrivutvecklingen att barn får 

tillfälle till samtal så mycket som möjligt. I Stärk språket Stärk lärandet menar Gibbons (2009, 
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s.138) att det är viktigt att eleverna får lära sig att läsa kritiskt och att läraren ser till att deras 

läsande leder till diskussioner i grupper och/eller i klassrummet tillsammans med hela klassen.   

 

7.1.3 Högläsning  

Lärare A informerade vid intervjun att hon läste högt för eleverna fem gånger i veckan. En 

gång i veckan läste läraren läsläxan högt för samtliga elever och hon läste högt ur en 

skönlitterär bok cirka 4 dagar/vecka. Då lärare A läste högt för eleverna stannade hon ibland 

till i texten för att samtala om innehållet genom exempelvis att ställa frågor som ”Vad tror ni 

händer sedan? Hur känner sig han/hon? Hennes arbetssätt får stöd av Chambers (1994, s.11-

23) åsikter att det är viktigt att läraren får barnen att upptäcka att läsandet är ett drama och 

inte bara ett läsande av ord. Chambers menar vidare att läraren behöver lära eleverna att prata 

om texter och tolka dem tillsammans med sina kamrater i klassen. Även Liberg (2006, s.155-

156) betonar vikten av att läraren stannar upp emellanåt med syftet att låta barnen gissa vad 

som sedan kommer att hända i berättelsen. Vid tematiska arbeten läste läraren texten högt 

samtidigt som eleverna följde med i texten med hjälp av en dokumentkamera, vilket innebar 

att eleverna kunde följa med i texten på smart-boarden. Under den tid jag gjorde observationer 

på skolan hade de ett sagotema, då pedagogerna på avdelningen läste klassiska sagor för 

barnen samt samtalade om sagor och vad som kännetecknar dessa. . Valet av klassiska sagor 

får stöd hos Gibbons (2009, s.138) som menar att sagor kanske kan sägas ha den bästa typen 

av texter, eftersom de oftast är universella till sin uppbyggnad och anses kunna vara lätta för 

barn av alla kulturer att referera till.   

     Vid intervjun berättade lärare B att hon läste högt för eleverna dagligen och hon läste 

elevernas läsläxa för dem innan de tog hem sin läxa. Vid högläsning arbetade de med 

månadens författare. Just nu läste de ”Alfons-böcker” skrivna av Gunilla Bergström. Vid 

högläsning arbetade de även ibland med läsförståelsefrågor. Vid observation i klass B läste 

lärare B högt ur boken ”Hurra för pappa Åberg”. Därefter fick eleverna enskilt arbeta med 

läsförståelsefrågor, synonymer och rimord kopplade till texten.  

     På skola C berättade läraren vid intervjun att hon arbetade med högläsning i alla ämnen. 

Eftersom elevernas språkkunskaper var bristfälliga ansåg läraren det som nödvändigt att alla 

texter bearbetades grundligt i hela gruppen för att förståelse och utveckling av språket skulle 

ske. Vid tematiska arbeten läste läraren högt för eleverna. Intresset var något läraren ansåg att 

hon behövde arbeta extra med då många av hennes elever inte kom från en kultur där läsning 

ingår. Hennes elever visade låg förståelse för varför det är bra att kunna läsa och mycket av 

hennes arbete med läsning handlade just om att väcka intresset för läsning hos eleverna. För 
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att väcka detta intresse arbetade hon med boksamtal, boktips och så mycket extra högläsning 

som möjligt. Hon använde sig mycket av samtal i grupp utifrån livsfrågor som knöt an till 

barnens tidigare erfarenheter. Hennes förhållningssätt får stöd i Fasts studie (2008, s.7f) där 

det konstaterades att man inte tog tillvara barnens tidigare kunskaper. Fast menade vidare att 

pedagoger bör ställa sig frågor om vad som intresserar barnen. Vidare poängterade lärare C att 

hennes elever kom från lässvaga hem och att hon därmed arbetade mycket med att få barnen 

att förstå vikten av att kunna läsa samt att fånga elevernas intresse för läsning. Hennes åsikter 

styrks av Fast (2008, s.8), som menar att barnet socialiseras in i skriftspråket genom 

närstående anhöriga. Utifrån ett mångkulturellt perspektiv är det således betydelsefullt att man 

som lärare tar hänsyn till elevernas kulturella läsbakgrund.  

     I samtliga skolor läste eleverna högt för varandra och för lärarna vid läsgrupperna. I klass 

A läste eleverna ibland egna producerade texter högt för en större eller mindre elevgrupp.  

     I samtliga klasser använde man sig av daglig högläsning av läraren och vid vissa tillfällen 

av elever. Liberg (2006, s.155-156) skriver att högläsning i kombination med boksamtal är 

viktiga med syftet att lära sig lyssna och förstå olika texttyper. Utifrån undersökningens 

resultat och Libergs forskning är högläsning en viktig komponent för att utveckla språket och 

för att få förståelse för olika texttyper. Även Westlund (2009, s.107f) styrker detta och menar 

att läraren bör läsa högt för eleverna varje dag och det bör pågå under hela skoltiden. 

Westlund menar vidare att elever under de första åren i skolan behöver en upprepad och av 

läraren vägledd högläsning för att de senare ska uppnå flyt i läsningen och bli goda läsare. 

Utifrån undersökningens resultat och tidigare forskning är således högläsning en mycket 

betydelsefull läsaktivitet.  

     Samtliga lärare beskriver en variation i valet av högläsningsböcker vilket får stöd av 

Chambers (1994, s.11-23) som menar att gemensamma samtal även väcker en nyfikenhet att 

pröva nya genrer och att inte bara hålla sig till en viss typ av böcker.  

     Lärare C arbetade mycket med att väcka elevernas intresse för läsning genom att arbeta 

med boksamtal, boktips och så mycket extra högläsning som möjligt. Lärarens 

förhållningssätt till högläsning stämmer till viss del överens med Libergs (2006, s.155-156) 

beskrivning av pedagogiken ”Bokbadsprogram”, där syftet är att formligen bada i böcker och 

därmed väcka elevernas intresse för både läsning och skrivning. Utöver boksamtalen som 

beskrivits i samband med läsgrupperna var det endast lärare C som berättade att hon använde 

sig av boksamtal och boktips i sin undervisning. Liberg poängterar vikten av boksamtal 

eftersom de ger tillfälle till samtal om saker som inte berör barnet just här och nu. 

Reichenberg (2008, s.60f) använder begreppet ”bokbad” och menar därmed att bygga upp 
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elevens läsförståelse när eleven utvecklat goda lässtrategier. I samband med ”bokbaden” är 

det viktigt att eleverna får tillfälle till diskussioner kring böckerna. 

     Samtliga lärare beskriver att de bearbetar texterna vid högläsning på olika sätt. Deras 

arbetssätt styrks av Fox (2003, s.20-33) åsikter om att högläsningen har stor inverkan på 

läsinlärningen genom den kommunikation som uppstår mellan den som läser högt och 

lyssnaren.   

 

7.1.4 Läsförståelse 

Lärarna i klass A och B berättade vid intervjuerna att de använde sig av materialet ”Mellan 

Raderna” en gång/vecka och jag tog del av en lektion med detta material vid observationen i 

klass A. ”Mellan Raderna” är texter som öppnar upp till samtal, diskussioner och utveckling 

av språket. Texterna är genomtänkta och det finns ofta många alternativa svar på frågorna 

som presenteras efter texten. Det är få ord i texterna och många slutsatser kan göras utifrån 

inferenser, sådant som inte går att direkt utläsa av texten men som man förstår av det övriga 

innehållet i texten. Klass A och B arbetade lite olika med materialet. Vid observationen i klass 

A visades texten på ”Smart-boarden” med en ”rullgardin” så endast en rad i taget visades för 

eleverna och den lästes högt av läraren. Läraren ställde sedan en fråga till eleverna kopplad 

till den text hon läst. Därefter samtalade eleverna först parvis och sedan samtalade de 

gemensamt i klassen om elevernas olika åsikter. Hennes metod styrks av Reichenberg (2008, 

s.98), som menar att en fördel är att elever som är tysta i helklass har oftast lättare för att göra 

sig gällande i mindre grupper. Därefter rullade man ner ”rullgardinen” och nästa rad lästes osv. 

Då de arbetade med ”Mellan raderna” gjorde de detta i helgrupp om cirka 25 elever. I 

intervjun sa lärare A att hon önskade att hon kunde ha denna övning i mindre grupper för att 

alla skulle kunna/våga komma mer till tals. Hon sa vidare att fördelen med ”Mellan Raderna” 

i grupp är att den enskildes läsförmåga inte är ett hinder. Alla elever är med i texten 

tillsammans och det är inte alltid så att en bra avkodare har en bra läsförståelse och tvärtom, 

menade lärare A. I klass B informerade lärare B vid intervjun om att hon läste texten högt och 

därefter samtalade de gemensamt om texten. Eleverna fick limma in texterna i skrivböcker 

och därefter enskilt svara på frågorna som följde efter texten.  

     Materialet ”Mellan raderna” som både lärare A och B använde sig av behandlar inferenser 

vilket Fox (2003, s.9-131) anser är viktigt i läsinlärningen, eftersom det är när den vuxne läser 

högt och diskuterar och byter idéer om textens innehåll som läsinlärningen påverkas positivt. 

Det tillvägagångssätt som lärare A och B använde sig av i läsaktiviteten ”Mellan raderna” får 

stöd av Westlund (2009, s.96-106) som menar att en utvecklad läsförståelse innebär en 
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samverkan mellan flera komponenter, där en viktig komponent är att eleven måste ha en viss 

förkunskap samt ha en förmåga att kunna göra inferenser. Även Reichenberg (2008, s.25f) 

poängterar betydelsen av att kunna läsa mellan raderna och kunna förstå sambanden mellan 

orsak och verkan. Hon använder begreppet ”murbruk” och menar därmed att en text för att bli 

läsvänlig ska innehålla en mängd småord i syfte att binda samman texterna. Det är också 

viktigt att eleverna lär sig att använda metakognitiva strategier för att kunna använda sin egen 

förståelse till att kunna förstå texter och veta vilka strategier man kan använda när man inte 

förstår en text. Goda läsare har enligt Reichenberg (2008, s.60f) lärt sig att göra inferenser, d 

v s och kunna läsa mellan raderna och fylla i det som inte står i texten.     

     Lärare A informerade om att hon använde sig mycket av en dokumentkamera vid 

läsförståelse och gemensam läsning av texter, t ex faktatexter. Lärare A berättade vid 

intervjun att hon arbetade med att bearbeta faktatexter i flera steg med gemensam läsning av 

en text, gemensam skrivning av en text och till slut fick eleverna skriva en egen faktatext. Just 

nu arbetade de med att producera faktatexter utifrån ett bondgårdsbesök och utifrån 

faktatexter om bondgården. Då jag var på besök på skolan och gjorde mina observationer 

producerade de gemensamma faktatexter om kon på smart-boarden och nästa steg var att 

eleverna skulle producera egna faktatexter om kon. Hennes arbetsmetod sammanfaller med 

Cirkelmodellen som Gibbons (2009, s.91-103) refererar till i Stärk språket Stärk lärandet.  

Metoden innebär att eleverna genom interaktion med andra elever ges tillfälle till att utveckla 

sitt språk. Cirkelmodellen innehåller således många betydelsefulla aspekter såsom 

grupparbeten och läs- och språkutveckling som flera teoretiker och forskare jag hänvisat till i 

min undersökning förespråkar, såsom Vygotskij, Dewey, Liberg och Gibbons. 

     Vid observation i klass C arbetade de med att avsluta ett tematiskt arbete om hösten. Även 

då använde sig lärare C sig av active-board. Läraren använde sig av samma inlärningsmetod 

som hon använde sig av under lektionen med läsläxan. Hon läste ett stycke i taget ur texten 

och efter varje stycke pratade de om vad texten handlade om och gick igenom svåra ord. När 

de arbetat klart med stycket fanns det ljud till texten som de lyssnade på. Sedan läste eleverna 

en mening högt för varandra och läraren följde med via muspekaren på active-board. Eleverna 

gjorde därefter egna böcker till temat hösten, ”min höstbok”. Efter rasten fortsatte eleverna 

med att avsluta tema hösten. Läraren hade då gjort en egen stencil med ”Vad minns du med 

tema hösten” som de arbetade med tillsammans via active-board.       

     Lärare B informerade vid intervjun att hon ofta skrev egna läsförståelsefrågor till texter de 

arbetade med. Som stöd för eleverna skrev hon vilken sida de kunde hitta svaret på. Hon 

ansåg att eleverna just nu behövde detta stöd men att hon tänkte ta bort det så småningom.  



 35 

     Vid intervjun med lärare C berättade hon att de arbetade med olika lässtrategier för att 

utveckla läsförståelsen. De läste gemensamt en text på active-board och läraren gick igenom 

olika lässtrategier. Därefter fick eleverna välja någon lässtrategi som de skulle träna på för att 

utveckla läsförståelsen. Detta arbetade de med minst en lektion per vecka. Hennes val styrks 

av Westlund (2009, s.128f), som betonar lärarens undervisningsmetoder som viktig hjälp när 

det gäller att vägleda eleverna att hitta en strategi för att förstå en text. Läraren beskrev att hon 

arbetade med läsförståelse vid alla lektioner. Utifrån elevernas bakgrund behövde hon alltid 

arbeta med förståelse av språket i både texter och vid gemensamma samtal. Varje vecka skrev 

gruppen vad de hade gjort under veckan. Utifrån deras andraspråkssituation klarade eleverna 

inte av att producera dessa texter på egen hand. Läraren skrev texterna och eleverna fick 

skriva av det läraren skrivit. Så fort hon ansåg att eleverna kunde klara detta själva skulle de 

få börja skriva på egen hand.  

     Vid observationerna i klass A och C observerade jag att de arbetade med läsförståelse i 

samband med läsläxan i läsgrupperna. Vid intervju med lärare B informerade hon om att de 

arbetade med läsförståelse i samband med läsläxan i läsgrupperna. Detta styrks av 

Reichenberg (2008, s.66f) som menar att för den enskilde eleven är gemensam läsning med 

samtal om innehållet i texten ett nödvändigt arbetssätt för att uppnå en självständig läsning på 

egen hand. Författaren hänvisar också till Dysthe (1996 i Reichenberg 2008, s.66f), som ser 

klassrummet som ett dialogiskt rum där lärandet växer fram i dialoger med läraren och mellan 

eleverna. 

     Vid intervjuerna med lärarna angav samtliga att de arbetade med läsförståelse vid 

tematiska arbeten. Deras val går hand i hand med Deweys pedagogik (Forsell 2005, s.90-

94) ”Learning by doing”, vilket innebär att barnet uppnår kunskap genom upplevelse och 

konkret handling. Resultatet visar att lärarna i de tre klasserna och Deweys tankar stämmer 

överens angående att det är viktigt att undervisningen utgår från ett tema eller kunskap som 

ligger nära barnets egen erfarenhet och utvecklingsnivå. Enligt Reichenberg (2008, s.12-13) 

är det svårt att läsa faktatexter, eftersom de ställer helt andra krav på läsförmågan än 

berättande texter. För elever som har svårt med läsförståelsen kan det resultera i 

misslyckanden som i sin tur leder till att de helt tappar intresset för läsning och till och med 

presterar sämre resultat än de har förutsättningar för. Det ligger ett stort ansvar på lärarna att 

lära eleverna att tolka texter och utveckla läsförståelse och lässtrategier. 

     Samtliga lärare ansåg att de arbetade med läsförståelse i alla ämnen. Lärare A och B gav 

som exempel textuppgifter i matematik och menade att det handlade mycket om läsförståelse. 

Lärare B menade att det ofta var många begrepp i matematik som eleverna hade svårt att 



 36 

förstå. Resultatet i denna undersökning visar att alla tre klasser arbetade kontinuerligt, ofta 

och varierat med läsförståelse. Deras kontinuerliga arbete med läsförståelse stöds av Westlund 

(2009, s.107f), vilken betonar att högläsning är extra betydelsefull för elever med dålig 

läsförståelse. 

     Två av de tre medverkande klasserna har många elever med svenska som andraspråk, 

mellan 50-100%. Grøver, Aukrust & Rydland (2008, s.108) skriver att det är viktigt att barns 

första läsupplevelser upplevs som meningsfulla och att barn känner igen sig i textinnehållet. 

Många elever kan läsa flytande på sitt andraspråk, men det finns en viss risk för vissa elever 

att få lässvårigheter. Utifrån denna undersökning och Grøver, Aukrust & Rydland har 

läsförståelsen stor betydelse för läsutvecklingen och bör ha en stor plats i läsundervisningen i 

synnerhet för andraspråkselever men fördelen är att aktiviteter i läsförståelse är utvecklande 

för alla elever.       

     Lärare B använde sig av stöttning i läsförståelse genom att skriva läsförståelsefrågor till 

texter de arbetade med samt stöttning med var eleverna kunde hitta svaret. Lärare C stöttade 

eleverna vid textuppgifter genom att lärare och elever gemensamt skrev texter och därefter 

fick eleverna skriva av den gemensamma texten. Detta synsätt styrks av Vygotskijs (Forsell 

2005, s.118-122) teori om den närmaste utvecklingszonen. Enligt Gibbons (2009, s.26) ska 

stöttning vara en tillfällig hjälp som ska leda till ny kunskap, vilket lärarna angav att deras 

stöttning var.  

 

7.1.5 Området läsning, för- och nackdelar  

Samtliga lärare angav vid intervjuerna som en fördel med området läsning att man kan arbeta 

med läsning i alla ämnen. Deras arbetsmetoder sammanfaller således med Deweys (Forsell 

2005, s.90-94) teori om att tematiska arbeten är att rekommendera i arbetet med elever. Vid 

tematiska arbeten samspelar ämnena med varandra och de tematiska arbetena utgår ofta från 

upplevelser och egna erfarenheter. Lärare A och C ansåg att en fördel med läsning var att man 

kunde arbeta med området läsning på många olika sätt såsom högläsning, enskild läsning, 

läsförståelse, läsning i grupp, och att läsaktiviteterna därmed kompletterade varandra. Active-

board och smart-board upplevde lärare A och C som mycket bra verktyg i läsinlärningen 

vilket möjliggjorde gruppläsning och gruppsamtal. 

     Lärare A såg som en fördel att hennes elever var intresserade av läsning och att området i 

sig fångade elevernas intresse.  

     I intervjun med lärare B ansåg hon att en stor fördel var att hon verkligen hade bra med tid 

i mindre läsgrupper. Hon kände att arbetet i de mindre läsgrupperna var mycket utvecklande 
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för eleverna. Ytterligare en fördel med läsningen ansåg lärare B var att eleverna kunde stötta 

varandra då de läste parvis. Hon upplevde att de har mycket bra lärar- och 

specialpedagogresurser.  

     Lärare C såg det som en fördel att hon vid språkaktivteter kunde knyta an till elevernas 

tidigare och egna erfarenheter. Hon berättade att de en gång i veckan arbetade med en uppgift 

som de kallade text-till-självkoppling. Då producerade de gemensamma texter kopplade till 

elevernas liv. 

     Lärare A nämnde som en nackdel med området läsning att hon arbetade mycket i helklass 

och därmed hade svårt att hinna med alla barn och att alla barn skulle kunna komma till tals. 

En annan nackdel för lärare A var att det var svårt att hinna med att individualisera i läsning. 

För henne var det de stora barngrupperna som gjorde det svårt att individualisera. 

     Lärare B angav vid intervjun att nackdelar med enskild läsning kunde vara att få eleverna 

att välja rätt bok och att variera sin läsning. En nackdel vid enskild läsning upplevde hon var 

att vissa elever gärna valde en faktabok vilket ofta resulterade i att eleverna inte läste utan 

tittade på bilder istället. Ytterligare en nackdel var när eleverna inte var intresserade av 

enskild läsning. Då menade hon att det var viktigt att försöka hjälpa eleven att hitta en bok 

som passade. Lärare B berättade vidare att hon upplevde det som svårt då det inte skedde 

någon läsutveckling hos eleverna. Hon menade då att det var viktigt att ta reda på varför det 

inte skedde en utveckling. Att arbeta med texter i helgrupp upplevde lärare B kunde vara svårt 

och hon önskade en dokumentkamera för att på ett bättre sätt kunna arbeta med texter i 

helgrupp via active-board. Ytterligare ett önskemål hon nämnde var att hon ville ha en 

gemensam läslära och nämnde Natur & Kulturs läseböcker där det redan finns förberett 

material för hur man kan arbeta med texterna. Hon tyckte att det tog mycket tid för henne att 

förbereda med texter och stenciler inför läsgrupper och läsläxor. 

 

7.2 Ett mångkulturellt perspektiv  

Nedan presenteras hemspråksundervisning samt för- och nackdelar inom området läsning 

utifrån ett mångkulturellt perspektiv.  

 

7.2.1 Hemspråksundervisning 

Vid intervjuerna berättade lärarna att samtliga andraspråkselever i de tre klasserna gick på 

hemspråksundervisning en gång/vecka förutom de elever i klass B som hade engelska som 

förstaspråk. I klass C hade de nyanlända eleverna studiestöd en timme/vecka. På skola B och 



 38 

C hade de förberedelseklass men på skola C var det endast för äldre elever. Samtliga lärare 

ansåg det betydelsefullt med modersmålsundervisningen för att eleverna på bästa sätt skulle 

utveckla sitt andraspråk. Lärare A:s erfarenhet var att det ofta kunde vara så att båda 

föräldrarna hade ett annat hemspråk men ändå pratade både hemspråket och svenska med 

eleverna hemma. Detta medförde enligt lärare A att eleverna inte var starka i vare sig 

hemspråket eller i svenska språket. Läraren menade att eleverna då inte hade ett starkt 

förstaspråk att falla tillbaka på. Vid intervjun framförde lärare B att hon upplevde att hennes 

elever har språket och att det ofta är begrepp som saknas hos eleverna. Hon upplevde att 

andraspråkseleverna utvecklades mycket i skolan och att språket kommer med tiden. Lärare C 

menade att ju bättre kunskaperna är i modersmålet, desto bättre blir de på andraspråket. 

Interaktionen elever emellan såg hon som betydelsefull och hon placerade elever med samma 

modersmål tillsammans så att de kunde stötta varandra genom sitt modersmål. I arbetet med 

eleverna försökte lärare C så ofta som möjligt knyta an till elevernas bakgrundskunskap och 

vad de hade med sig i bagaget. Hon såg det som en stor utmaning med två nyanlända elever i 

gruppen och hon kände att tiden inte riktigt räckte till. Hon önskade att hon skulle kunna sitta 

mer enskilt med dessa två elever. Vidare såg hon det som positivt att barn lär sig så snabbt 

och hon ansåg att det mest effektiva sättet att lära sig det svenska språket är att vara med i en 

klass i helheten. 

     Samtliga lärares åsikter om att modersmålsundervisningen är viktig för att eleverna ska 

utvecklas på bästa sätt i sitt andraspråk stöds av Hyltenstam (2007) som hävdar att det är 

viktigt med undervisning både på förstaspråket och andraspråket för att kunna utveckla 

tvåspråkighet. Lärare C arbetade med stöttning elever emellan och lärare och elev emellan 

med bland annat de nyanlända eleverna. Hon arbetade även med stöttning vid skrivuppgifter. 

Denna metod förespråkas av Gibbons (2009, s.26) i ”Stärk språket Stärk lärandet” som 

beskriver en inlärningsteori som bygger på samarbete och interaktion mellan elever i skolan 

och mellan lärare och elever. Som grund ligger Vygotskijs (Forsell 2005, s.118-122) teori om 

den närmaste utvecklingszonen, d v s avståndet mellan det barnet kan göra själv utan hjälp 

och det barnet kan göra tillsammans med en annan mer erfaren person.  

      

7.2.2 Området läsning ur ett mångkulturellt perspektiv, för- och nackdelar 

 Lärare C såg som en fördel med så många nationaliteter som hon har i sin klass, att vissa barn 

som hade samma förstaspråk kunde stötta varandra vid läsning och språket. Därför placerade 

hon elever med samma förstaspråk bredvid varandra. 
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Lärare C såg som en nackdel att det var svårt att hinna med alla barn inom området läsning. 

Nackdelen för lärare C var att hon hade en sådan stor spridning på eleverna avseende språk 

och läsning och att varje elev behövde mycket enskilt stöd. Ytterligare en nackdel som lärare 

C angav var att det var svårt att hinna med att individualisera i läsningen. För henne var det 

den stora spridningen inom språket och läsningen som vållade svårigheter för henne att 

individualisera. 

     Ett område som lärare A upplevde som en nackdel inom området läsning var att hon 

upplevde arbetet med andraspråkseleverna som svårt. Hon hade inte tid och möjlighet att sitta 

individuellt några längre stunder med dessa elever. För att utveckla andraspråkseleverna på 

bästa sätt placerade hon dem långt fram i klassrummet och hon arbetade mycket med att 

förklara svåra ord i alla ämnen. Hon hade även tydliga instruktioner för dagen och varje 

lektion med både bild- och textstöd. Hon förklarade ofta en enskild gång för 

andraspråkseleverna och menade att hon alltid hade ett extra öga på dem för att se att de hade 

förstått uppgifter. I övrigt försökte hon välja läsaktiviteter som passade både för elever med 

svenska som förstaspråk och för elever med svenska som andraspråk. 

     I intervjun med lärare C upplevde hon att en stor nackdel kring området läsning var att de 

flesta av hennes elever kom från lässvaga hem och att eleverna inte hade med sig intresset för 

böcker hemifrån. Lärare C menade att hon arbetade under helt andra förutsättningar gentemot 

om hon hade arbetat med elever med svenska som förstaspråk, vilka har med sig läskulturen 

hemifrån och från det samhälle och kultur de är uppväxta i. Hennes resonemang styrks av Fast 

(2008, s.8) som hänvisar till David Bartons forskning om att barns inskolning i läsande och 

skrivande påbörjas redan vid födseln och lärandet sker sedan kontinuerligt i interaktion med 

barnens föräldrar och den kulturella värld som barnet befinner sig i. Även Fox (2003, s.20-33) 

hänvisar till forskning som påvisat att barns språkutveckling påbörjas redan vid födseln och 

att grunden till läsinlärningen läggs redan under det första levnadsåret. För att tackla det vaga 

intresset för läsning arbetade lärare C mycket med att väcka elevernas intresse och motivation 

eftersom de flesta eleverna tyckte att böcker var trist och de förstod inte varför de behövde 

läsa och vad som var viktigt med att läsa. Hon arbetade mycket med boktips och boksamtal 

och så mycket läsning som möjligt på schemat för att locka fram intresse och motivation hos 

eleverna. Hon såg det också som viktigt att tänka utifrån olika genrer inom läsning för att 

väcka elevernas intresse. Vidare berättade hon att hon fick arbeta mycket med motivationen 

hos eleverna. De pratade mycket om varför man behöver kunna läsa och vilka fördelar det 

finns med att kunna läsa. Ytterligare en svårighet ansåg hon var att få en bra relation mellan 
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avkodning och läsförståelse eftersom exempelvis en elev kunde ha en bra avkodningsförmåga 

men inte förstod textens innehåll. 

     Lärare B och C nämner som en svårighet att få barnen intresserade av böcker och de 

beskrev hur de arbetade för att fånga elevernas intresse. Deras resonemang får stöd i Smiths 

(2000, s.12) åsikter som betonar att det är intressanta texter som känns meningsfulla för 

eleven som är en avgörande faktor för läsinlärningen. Smith påstår att elever som misslyckas i 

sin läsning gör det för att de inte kan förstå varför man ska lära sig läsa. Utifrån lärare B och 

C är således intresset för läsning avgörande för läsutvecklingen.  

      

8. Slutdiskussion 

Nedan följer en slutdiskussion kring undersökningen. Diskussionen presenteras utifrån mitt 

syfte och mina frågeställningar och är uppdelade i områdena läsaktiviteter, ett mångkulturellt 

perspektiv samt för- och nackdelar med området läsning.  

 

8.1 Läsaktiviteter  

Resultatet i denna undersökning visar att lärarna använde sig av relativt likvärdiga 

läsaktiviteter. Däremot skilde sig resultatet avseende hur grundligt lärarna arbetade inom de 

olika läsaktiviteterna och hur de grep sig an de olika läsaktiviteterna. Det var en stor kontrast 

mellan hur lärare A och C arbetade med de olika läsaktiviteterna och jag tänker då främst på 

hur djupt/grundligt de arbetade med texterna och språket. Enligt den litteratur jag tagit del av 

kräver arbetet med andraspråkselever en undervisning som möter upp dessa elever med 

genomtänkta aktiviteter där språk och läsning samspelar. Med resultatet och litteraturen i 

åtanke är en förutsättning vid läsaktiviteterna att man arbetar grundligt med förståelsen av 

texten för att lyckas utveckla andraspråkseleverna på bästa sätt.      

     Samtliga medverkande i denna undersökning arbetade kontinuerligt med många olika slags 

läsaktiviteter. Den läsaktivitet jag saknade i de medverkande lärarnas undervisning var 

boksamtal. Endast lärare C berättade att hon arbetade med boksamtal. Efter att ha tagit del av 

Chambers och Reichenbergs tankar om boksamtal har jag fått en förståelse för att denna 

läsaktivitet är utvecklande för att bearbeta och tolka texter gemensamt samt för att utveckla en 

lust och nyfikenhet till att pröva nya genrer. Ytterligare en läsaktivitet jag saknade hos två av 

de medverkande lärarna var att arbeta med lässtrategier vilket Westlund (2009, s.128f) 

förespråkar. 
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     Läsaktiviteten ”Enskild läsning” användes inte i en av klasserna och läraren gav som skäl 

till detta elevernas ojämna läsnivå och bristande språkliga kunskaper. Jag har funderat över 

vid vilken språklig nivå en elev måste befinna sig i för att en språklig utveckling ska ske vid 

enskild läsning. Jag tänker då på de två nyanlända eleverna i klass C. Min åsikt är att lärare C 

via active-board hade lyckats skapa en god läsaktivitet via gruppläsning istället för enskild 

läsning. Detta arbetssätt ser jag som en bra läsaktivitet för alla barn. 

     Denna undersökning visar att lärarna arbetade varierat med läsförståelse. Min tolkning av 

resultatet är att samtliga lärare lyfte in läsförståelse i många läsaktiviteter. Dock arbetade man 

mycket mer grundligt med läsförståelse i den klass där alla elever var andraspråkselever. 

Läsning fyller inte sin funktion om man inte förstår det man läser och jag ser därför området 

läsförståelse som en viktig aktivitet inom området läsning. Mycket av den litteratur jag tagit 

del av förespråkar läsförståelsen som en betydelsefull aktivitet inom området läsning. 

Samtidigt skriver Westlund (2009, s.128f) att forskningen inom läsförståelse ännu inte 

kommit långt och att de flesta forskare är försiktiga i att uttala sig om begreppet läsförståelse. 

Jag har under detta arbete fått en ökad förståelse för läsförståelsens betydelse inom området 

läsning. 

     De medverkande lärarna i denna undersökning arbetade med en variationsrik 

läsundervisning vilket även den litteratur jag tagit del av förespråkar. Efter denna 

undersökning inser jag ännu mer vikten av en variationsrik läsundervisning och jag har fått en 

ännu större förståelse för att det är lärarens förmåga att planera en god och variationsrik 

läsundervisning som är avgörande för hur eleverna utvecklas i området läsning. För elever 

med svenska som andraspråk anser jag att en variationsrik läsundervisning är nödvändig för 

att dessa elever ska lyckas i läsningen.     

     Resultatet i denna undersökning visar att samtliga pedagoger arbetade med läsutveckling 

vid tematiska arbeten, vilka ofta utgår från gemensamma upplevelser. Jag har funnit det 

givande att ta del av hur pedagogerna arbetade med tematiska arbeten inom området läsning. 

Ett tematiskt arbete öppnar upp för ett variationsrikt arbetssätt. Det tematiska arbetet får 

således med många viktiga aspekter som upplevelser, konkreta handlingar och ett 

variationsrikt inlärningssätt, som exempelvis Dewey förespråkar i Boken om pedagogerna 

(Forsell, 2007, s.90-94) Under mina observationer vid de tematiska arbetena såg jag att 

eleverna arbetade i cirka 45 minuter med temat och därefter skedde avbrott för annan aktivitet. 

Detta har jag även uppmärksammat då jag tidigare varit ute på praktik och vikarierat på skolor. 

Utifrån den erfarenhet jag har från förskola och skola ser jag en skillnad i hur man arbetar 

med tematiska arbeten. Enligt mina erfarenheter arbetar förskolan mer projektbaserat vid 
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tematiska arbeten och eleverna får hålla på med sitt arbete och göra klart, d v s de är inne i en 

process, utan så många avbrott, vilket innebär en meningsfull helhet och ett sammanhang för 

barnen. Denna skillnad har jag funderat en del kring under arbetets gång. 

   Resultatet visar att högläsningen finns med i samtliga klasser dagligen. Två av de 

medverkande lärarna beskriver att de samtalade och diskuterade om innehållet i texten. Innan 

detta arbete kände jag inte till alla fördelar med högläsning och såg det mer som en 

underhållande och mysig stund, vilket jag grundar utifrån min egen skolgång. I denna 

undersökning har jag fått mycket ny kunskap om högläsningens positiva inverkan på barns 

språk och läsning. Både Westlund (2009, s.107f) och Fox (2003, s.25) betonar vikten av 

diskussioner och samtal kring texter vid högläsning som betydelsefulla för läsinlärningen. Jag 

känner att jag i mitt blivande yrke som lärare nu fått behövlig kunskap om hur jag ska arbeta 

med högläsning.  

     I resultatet från observationerna och intervjuerna har jag funnit många kopplingar till ett 

sociokulturellt perspektiv. Jag har i detta arbete fått en ännu större insikt om hur mycket 

omgivningen påverkar oss i vår inlärning och att det är i samspel med andra som språket och 

läsningen utvecklas. Det har varit givande att få ta del av de medverkande pedagogernas 

medvetna arbetsmetoder avseende kommunikationens betydelse för läsinlärningen.  

 

8.2 Ett mångkulturellt perspektiv 

I denna undersökning ser jag en skillnad mellan hur de olika lärarna griper sig an olika 

läsaktiviteter, men läsaktiviteterna i sig är relativt likvärdiga. Genom litteraturen har jag tagit 

del av forskning avseende andraspråkselever. Jag ser det som positivt att mycket av den 

undervisning som förespråkas för andraspråkselever är utvecklande för alla elever. Min åsikt 

är att lärare A, trots få antal andraspråkselever, hade läsaktiviteter som varierade och innehöll 

många språkligt utvecklande aktiviteter. Efter denna undersökning har jag fått kunskap om 

hur jag i framtiden kan planera en språklig och läsutvecklande verksamhet som gynnar både 

elever med svenska som andraspråk och svenska som förstaspråk. Samtidigt har denna 

undersökning gett mig ökad kunskap om att det för andraspråkselever är avgörande att de får 

en undervisning som bygger på samspel mellan språk och läsning samt att detta arbete fordrar 

en grundlig, metodisk och genomtänkt planering av läraren.  

     Samtliga elever i undersökningen som hade svenska som andraspråk gick på 

hemspråksundervisning förutom de som hade engelska som modersmål i klass B. I tidigare 

forskning lyfts Hyltenstams (2007, s.55-57) åsikter upp om hemspråksundervisningens 
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betydelse för andraspråkselever. Jag har tänkt en del kring lärare A:s åsikt om att hennes 

erfarenhet var att många av hennes elever varken hade ett bra första- eller andraspråk. Dessa 

elever kan inte räknas till vare sig simultan tvåspråkighet eller successiv tvåspråkighet. Jag 

förstår de svårigheter som uppstår för dessa barn. Denna undersökning har fått mig ännu mer 

medveten om hur omfattande området tvåspråkighet är och att det ställer stora krav på att 

lärarna är kunniga inom det mycket komplexa området som tvåspråkighet innebär.  

     Att få observera tre så pass olika klasser utifrån ett andraspråksperspektiv har varit oerhört 

lärorikt. Jag inser efter detta arbete att andraspråkselever ofta behöver en ännu mer grundlig 

undervisning där språk och läsning samspelar och att det ställer stora krav på läraren. Jag har 

även fått ökad kännedom om att då eleverna har ett relativt bra andraspråk finns det många 

läsaktiviteter som är utvecklande och lärorika både för elever med svenska som förstaspråk 

och för elever med svenska som andraspråk. Denna undersökning har givit mig en bredare 

kunskap inom området avseende andraspråkselever, alltifrån nyanlända elever till 

andraspråkselever som behärskar det svenska språket bra. 

      

8.3 För- och nackdelar 

Denna undersökning visar en stor variation på storleken på klasser och läsgrupper samt antal 

läsgruppstillfällen. Resultatet visar att det är färre elever och fler läsgruppstillfällen i de två 

klasser som har fler elever med svenska som andraspråk. Jag har funderat mycket över 

gruppstorlekar under arbetets gång. Då jag observerat de tre klasserna har jag konstaterat att 

storleken på elevgruppen påverkar många olika faktorer såsom att hinna se varje elev, att alla 

elever får det stöd/hjälp de behöver samt att alla kan komma till tals. Vid observation i klass 

A skedde alla aktiviteter utom läsgruppen i helklass. Min uppfattning är att arbete i stora 

grupper ställer krav på en väl genomtänkt undervisning för att på bästa sätt lyckas nå/se/hjälpa 

varje elev. Å andra sidan, vid jämförelse med klass C som i sig var en liten grupp på elva 

elever, observerade jag att hennes elevgrupp ställde större krav på läraren i form av att 

eleverna var i större behov av enskilt stöd och hjälp både i språket och i läsningen. Under 

detta arbete har jag fått en större insikt i att det måste få finnas en variation i klasstorlekar 

utifrån barngruppens behov. Min uppfattning utifrån min undersökning är att kanske lärare B 

hade de bästa förutsättningarna med en ”mellanstor” klass på 18 elever och ett flertal 

läsgruppstillfällen i mindre grupp med få antal elever per lärare. 

      I min undersökning lyfter lärare A och B upp gruppstorlekarna som för- respektive 

nackdelar inom området läsning. Lärare A menade att de stora barngrupperna och få tillfällen 
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i mindre grupper var en stor nackdel/svårighet för henne. Hon upplevde det som svårt att 

hinna med alla elever och att alla elever skulle kunna komma till tals. Som kontrast till detta 

lyfte lärare B upp att en stor fördel för henne var att de har mycket bra lärar- och 

specialpedagogresurser på skolan. Det jag iakttagit under min undersökning i fråga om 

gruppstorlekar är således även något lärarna lyfter upp vid intervjuerna. Min uppfattning är att 

bra gruppstorlekar, lärartäthet och specialpedagogiska resurser är betydelsefulla områden för 

att kunna utveckla eleverna på bästa sätt. Gruppstorlekar och lärartäthet är således områden 

som jag finner som intressanta och behövliga områden att utforska vidare.  

     Under arbetets gång har jag funderat över hur olika en lärares situation kan se ut avseendes 

gruppstorlekar och elevgrupper och hur jag som lärare kan hantera detta. Något jag tänkt på är 

att lärare A och C som nackdelar lyfte upp att det var svårt att hinna med alla barn och att 

individualisera. Jag finner detta intressant utifrån att anledningen till att de angav detta som en 

nackdel berodde på olika faktorer. Lärare A:s skäl till detta var att barngruppen var så stor och 

lärare B:s skäl till detta var att det var en sådan spridning i hennes barngrupp avseende läsning 

och språk. Deras uppfattningar speglar det jag observerade vid mina observationer och jag har 

en förståelse för de båda lärarnas resonemang. Min uppfattning är att det måste få se olika ut 

avseende antal elever och lärartäthet beroendes på vilken elevgrupp man har. Elever med låg 

språklig nivå kräver mer individualisering och stöd från läraren. Samtidigt har jag funderat 

över hur stora barngrupperna kan vara för att en gynnsam undervisningssituation för alla 

elever ska kunna ske.   

     Vid intervjuerna samtalade jag med lärarna om svårigheter och för- respektive nackdelar 

med läsning. Jag har noterat att deras åsikter om elevernas intresse för läsning skilde sig åt. 

Lärare A nämnde elevernas intresse för läsning som en fördel medan lärare B och C lyfte upp 

detta som en svårighet. I klass A hade de flesta elever svenska som förstaspråk, medan 

eleverna i klass B och C till större delen hade elever med svenska som andraspråk. Lärare C 

berättade även att hennes elever kom från lässvaga hem. Denna undersöknings resultat 

stämmer överens med David Bartons (Fast 2008, s.8) forskning som beskriver att vi skolas in 

i läsandet och skrivandet genom föräldrar och den kulturella värld vi lever i. Jag har grunnat 

över denna skillnad mellan de intervjuades olika svar angående elevernas intresse för läsning. 

Detta arbete har gjort att jag har fått en större insikt över föräldrars och samhällets påverkan 

på elevernas intresse för läsning. Intresset anser jag är avgörande. Det är ju där allt börjar, 

finns inte intresset för läsning är det svårt att lära sig läsa.        
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8.4 Avslutande diskussion 

Avslutningsvis har det varit inspirerande att ta del av den medvetenhet samtliga lärare i 

undersökningen hade avseende hur de planerade och genomförde de olika läsaktiviteterna 

samt att läsningen lyftes in i samtliga ämnen. Detta arbete har också fått mig att reflektera 

över hur komplexa områdena läsning och språk är och vad som är viktigt att tänka på i mitt 

blivande yrke som lärare. Denna undersökning har bidragit till att jag har fått många bra 

kunskaper inom områdena läsning och språk som jag kommer att ha stor nytta av i mitt 

blivande arbete som lärare. Jag hoppas även att detta arbete ska vara utvecklande och givande 

för andra lärare. 
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