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Syftet med studien är att undersöka hur fyra verksamma lärare 
arbetar med läsinlärning för att främja läsutvecklingen för elever 
med svenska som andraspråk.  Utifrån syftet har följande 
frågeställningar konkretiserats: Hur anpassar fyra verksamma 
lärare undervisningen till elever med svenska som andraspråk för 
att utveckla läsinlärning och läsutveckling? Vilka metoder uppger 
lärarna i studien att de använder för att främja läsinlärningen hos 
elever med svenska som andraspråk? Studien är genomförd med 
kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes. 
Respondenterna i studien utgörs av fyra behöriga lärare i ämnet 
svenska och två lärare med behörighet i svenska som andraspråk 
för årskurs 1–3. Det insamlade materialet transkriberades och 
analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar 
att en positiv läsinlärning med fokus på meningsfullhet i 
undervisningen är en bidragande faktor till läsinlärning för elever 
med svenska som andraspråk. Planering kring begreppsbetydelse 
vid bokstavsinlärning är av vikt för att skapa förutsättningar för 
lärandet. Läraren bör arbeta konkret, med föremål, bildstöd och 
kroppens olika sinnen vid läsinlärningen för svenska som 
andraspråks elever. Att man tillsammans skapar en upplevelse 
kring lärandet är betydelsefullt samt att arbete kring text ska ske i 
meningsfulla sammanhang där elevernas tidigare erfarenheter och 
förförståelse tas hänsyn till. Modersmålet och Modersmåls-
undervisning har en markant betydelse för utveckling av 
andraspråkets läsinlärning. Om elever har ett starkt modersmål kan 
det underlätta när andraspråket lärs in.   

 

 

 

The aim of the study is to examine how four teachers in grades 
1–3 describe how they organize teaching to develop reading 
development in bilingual students' reading acquisition. Based 
on the aim, two following research questions were concretized: 
How do four active teachers adapt teaching for students with 
Swedish as a second language to develop reading acquisition 
and reading development? What methods do the teachers 
suggest using in teaching to stimulate and advocate for 
students with another mother tongue than Swedish? The study 
is based on a qualitative method and the collection of material 
is made with semi structured interviews. The respondents in 
the study comprise four competent teachers in the subject 
Swedish and Swedish as second language for grades 1–3. A 
transliteration was made on the collected material and was later 
analyzed based on a sociocultural perspective. The result 
shows that teaching reading acquisition with positive 
meaningful context is encouraging and using different methods 
in various ways. The methods they use are 
Bornholmsmodellen, FonoMix, Phonics and Whole language 
as well as working with concrete materials, images and the 
body’s’ various senses while learning for students with another 
mother tongue. Creating an experience where the students' 
previous experiences and understanding are taken into account 
is important. Teaching of mother tongue language has a 
significant importance for the development of the second 
language reading learning. If students have a strong mother 
tongue, it can facilitate when the second language is taught. 
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1. Inledning  

I det mångkulturella samhälle vi lever i idag är det en angelägenhet att skolans pedagoger 
är väl förbereda på att kunna bemöta alla elever. Därför är studiens relevans hög då lärare 
kan använda sig av denna studie för att främja och utveckla läsinlärningen och 
undervisningen för elever med svenska som andraspråk. 

Vidare är det relevant att ställa sig frågan som lärare vad man kan göra för att skapa rimliga 
möjligheter för eleverna att lyckas i skolan för att i framtiden klara sig i samhället. Det är 
en bred och komplicerad uppgift som bör tas med allvar. Det kan handla om att fundera på 
vad det innebär för en elev att lära sig ett nytt språk i en ny kultur som kräver en långsiktig 
planering (Benckert, 2003). De senaste åren har antalet invandrare ökat och därmed har 
även antalet elever med svenska som andraspråk i Sverige blivit fler. En intressant fråga 
som uppkommer i samband med detta är vad det innebär för eleverna att lära sig svenska 
som ett andraspråk. Forskning visar att denna inlärning inte alltid är så enkel (Salameh, 
2012; Benckert, 2003, Bergman, 2003; Lundberg, 2012). Det handlar om att förstå ett helt 
nytt språksystem som används i en annan  miljö än den eleverna är vana vid. Det räcker 
inte med att enbart kunna många ord för att integreras i ett samhälle. Elever i skolan 
behöver behärska språket för att kunna tillägna sig kunskaper och innehåll i undervisningen 
som förbereder eleverna för framtiden (Cummins, 2001). Brister i läs- och skrivkunnighet 
kan leda till hinder i att tillgodogöra sig kunskap i skolan och utveckla lärande (Gibbons, 
2016; Salameh, 2012).  

Enligt skolverket ska “undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket 2011, s. 8). 
Det innebär att pedagoger inom skolans verksamhet behöver vara medvetna om elevernas 
skilda möjligheter och förutsättningar samt hur de utformar adekvat undervisning för alla 
elever. För att kunna verka i samhället är det betydesefullt att kunna förstå och använda 
språket som talas i den miljö som skolan befinner sig i. Därför är läsinlärningen en viktig 
aspekt i skolans uppdrag för att eleverna ska ha möjlighet att verka i vårt samhälle.  

Olika anpassningar kan skapa möjligheter för alla elever att förstå innehållet och på så vis 
tillgodogöra sig kunskaper i olika ämnen. Det är betydesefullt att använda sig av flera olika 
metoder i undervisningen samt varierande arbetssätt som stöds av konkret material och 
visuellt stöd. Det är av vikt att kontinuerligt arbeta med ord, texter och begrepp som både  
är okända och bekanta för eleverna. En öppen attityd av pedagoger i skolan som visar 
intresse för elevernas bakgrunder och erfarenheter samt en förståelse för skillnader i språk 
och kultur beroende på ursprung (Benckert, 2003; Cummins, 2001; Gibbons, 2010; 
Gibbons, 2016) är av vikt vid läsinlärningen. Som lärare är det en uppgift att skapa 
meningsfulla sammanhang som eleverna kan knyta an till vilket ibland kanske kräver nya 
arbetssätt, kunskaper och undervisingsuttformanden.  
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För mig som blivande lärare är det en viktig uppgift att stödja och främja flerspårkiga 
elever till en positiv och relevant upplevelse av läsinlärningen för att elever ska ha 
möjlighet att utveckla läs- och skriftspråk. Därför är ett syfte med studien att fördjupa min 
och andras kunskaper om hur man främjar andraspråksutvecklingen i samband med 
läsinlärning samt undersöka hur lärare anpassar, arbetar och medvetet planerar 
undervisningssammanhang  för elever med annat modersmål.  

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv som innebär att kunskap utvecklas 
tillsammans med andra människor. Studiens metod har genomförts med kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer på fyra verksamma lärare för att samla in material till studien. 
Materialinsamlingen har gjorts genom inspelning och transkribering för att få svar på 
sttudiens syfte och frågeställningar. Studiens deltagare består av fyra verksamma och 
behöriga lärare i årskurs 1-3. En del av respondenterna har även behörighet att undervisa i 
ämnet svenska som andraspråk.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur fyra verksamma lärare arbetar med läsinlärning för 
att främja läsutvecklingen för elever med svenska som andraspråk.   

Syftet har konkretiserats i följande frågeställningar: 

- Hur anpassar verksamma lärare undervisningen till elever med svenska som 
andraspråk för att utveckla deras läsinlärning?  

- Vilka metoder uppger lärarna i studien att de använder för att främja läsinlärningen 
hos elever med svenska som andraspråk?  
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3. Bakgrund  

Följande kapitel innehåller relevanta delar av styrdokument för undervisning av svenska 
som andraspråk. Vidare presenteras olika metoder av läsinlärning, undervisning och 
anpassningar för elever med svenska som andraspråk. Slutligen nämns olika arbetssätt med 
fokus på stöttning i samband med undervisning.  

3.1 Styrdokument  

Svenska som andraspråk betonas i kursplaner som likvärdigt med ämnet svenska eller 
vilket annat ämne som helst. Svenska som andraspråk har lika många timmar i kursplanen 
som svenska (Skolverket, 2011b). Vidare betonar Skolverket (2011b) att elever antingen 
ska följa kursplanen för svenska som andraspråk eller svenska. Ämnet svenska som 
andraspråk ansvarar för att elever med annat modersmål ska ha samma möjlighet att 
utveckla sin språkförmåga på samma villkor som elever med svenska som förstaspråk 
(ibid). 

Enligt styrdokumenten ska “undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 
(Skolverket 2011a, s.6). Det är lärarens ansvar att utforma undervisningen så att den 
anpassas och stimulerar elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska (Skolverket, 
2011a). Vidare står det att ”Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till 
att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro 
till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det 
innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att 
tänka, kommunicera och lära ” (Skolverket, 2011a, s.271).  

I denna studie är det betydelsefullt att titta på kursplanerna svenska och svenska som 
andraspråk, och ha i åtanke att svenska som andraspråk inte är ett lättare ämne än svenska. 
Det finns inslag som skiljer sig i båda ämnena för att elever som lär sig svenska som 
andraspråk kan behöva rikta fokus på annat än de som läser svenska som förstaspråk 
(Skolverket, 2011b). Elever med svenska som andraspråk behöver utveckla den språkliga 
basen i svenska samtidigt som de måste utveckla det språk som skolans ämnen kräver för 
att kunna inhämta kunskaper i skolans ämnen. Detta innebär att de måste utveckla olika 
kunskapsfärdigheter och nivåer samtidigt vilket ställer krav på både läraren och eleverna 
(ibid). I ämnet svenska som andraspråk är kärnan att stödja inlärningen av språkets bas och 
allt som eleverna bör kunna när de börjar skolan vilket är en förutsättning för att man ska 
kunna tillgodogöra sig kunskaper i ämnet svenska (Hyltenstam, 2007).  

Syftet med svenska som andraspråk skiljer sig åt från svenska i vissa avseenden. En av 
skillnaderna är att eleverna ska utveckla kunskaper om det svenska språkets historia. I 
svenska som andraspråk nämns inte detta med hänsyn till begränsningar av vad ämnet ska 
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behandla. Det är viktigare att undervisningstiden används till exempelvis olika strategier 
vid läs och skrivinlärning som är nödvändiga för att eleverna ska fortsätta att lära och 
utvecklas	(Skolverket, 2011b). 

3.2 Betydelsen av ordförrådet  

Barn lär sig på olika sätt och i olika takt (Lundberg, 2010; Herrlin & Frank, 2016). 
Ordförrådet är avgörande för den fortsatta utvecklingen för eleverna. Individer med 
bristfälligt ordförråd kan uppleva hinder i förmågan att argumentera, förklara sig och att 
lösa konflikter (Lundberg, 2012), dessa förmågor är viktiga för att göra sig förstådd. Det 
tar mellan fem och tio år i grundskolan att lära sig ett nytt språk för elever med annat 
modersmål (Svensson, 2012). Detta förutsätter att det finns pedagoger i skolans 
verksamhet som förstår betydelsen av språkutveckling och känner till metoder som är 
verkningsfulla för att utveckla elevernas språk och ordförråd (Lundberg, 2010; Alatalo, 
2012)  

Vidare betonar även Salameh (2011) att ett begränsat ordförråd kan bidra till bristande 
skolframgång hos elever med svenska som andraspråk. Därför spelar ordförrådet en stor 
roll för elevernas framtida skolutveckling. När eleverna börjar skolan förväntas de ha ett 
grundläggande basordförråd som gör att de kan tillägna sig kunskaper i skolan. Många 
elever saknar grundläggande ord och begrepp på andraspråket (svenska) samtidigt som 
undervisningen sker på svenska. Enligt Salameh (2012) är ordförrådet hos flerspråkiga 
barn olika eftersom de ofta används i olika sammanhang. Med stor sannolikhet känner det 
flerspråkiga barnet till fler ord som förknippas med hem och familj på sitt modersmål än 
på andraspråket. Andraspråket förknippas ofta med skolans verksamhet eftersom det 
används mer frekvent på andraspråket.  

Benckert (2003) betonar vikten av att medvetet planera undervisning för att skapa 
möjligheter till läsinlärning, det görs genom att eleverna får utveckla ordförrådet parallellt 
med läs- och skrivinlärningen. En viktig aspekt är att göra innehållet begripligt genom 
konkret material och konkret undervisning vilket kan göras med hjälp av bilder, samtal och 
sammanfattning av innehållet. Vidare menar Benckert (2003) att man som lärare har en 
viktig uppgift att förse eleverna med relevant anpassad litteratur för att underlätta 
läsinlärningen.  

3.3 Fonologisk medvetenhet 

Det finns ett flertal olika faktorer som är avgörande för att eleverna ska ha möjlighet att 
utveckla en god läsförmåga utifrån läsinlärningen. Förmågan att höra språkets ljud och 
urskilja fonem är en viktig förmåga eftersom det svenska språket är uppbyggt av olika 
fonem (Häggström, 2007). Häggström (2007) betonar att språkets ljud består av 
kombinationer av fonem som i sin tur bildar stavelser och ord. För att utveckla en 
fonologisk medvetenhet måste man upptäcka och förstå alfabetets 29 olika bokstäver och 
vilka språkljud som representerar respektive bokstav. Vidare menar Häggström (2007) att 
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dessa 29 språkljud inte räcker för att representera alla fonem i det svenska språket, många 
ord har exempelvis flera fonem. Ordet hatt har tre fonem och ordet tjej innehåller två 
fonem.  

Fonologisk medvetenhet utgår från begreppet Fonologi som innefattar förmågan att 
uppfatta olika språkljud som kopplas till olika bokstäver som finns i språket. Flera av de 
ljud som finns representerade i det svenska språket är mycket lika varandra, vilket kan 
skapa svårigheter för elever att höra skillnaden mellan ljuden (Fridolfsson, 2008). Exempel 
på ljud som är lika varandra är bil och pil. Därför bör eleverna få träna på att uppfatta och 
höra olika fonem för att de ska kunna uppfatta skillnaden mellan ljuden. Att vara 
fonologiskt medveten innebär att man uppfattar att språket är uppdelat i fonem som är den 
minsta betydelseskiljande delen i språket och sambandet mellan ljud och bokstav, stavelser 
och delar i ord och meningar (Fridolfsson, 2008; Häggström, 2007). Det innebär således 
att eleven kan urskilja de fonem som finns i ett ord och kanske även finna rim till dessa 
ord, exempelvis katt och hatt.  

Vidare betonar Hyltenstam (2007) att utvecklingen av läsinlärningen bör ske via en 
strukturerad och medveten undervisning med utgångpunkt i att utveckla elevens 
fonologiska medvetenhet. Utveckling av den fonologiska medvetenheten och elevens 
språkliga utveckling bygger mycket på ”en- till- en” interaktion mellan lärare och elev och 
en sådan undervisning kräver mycket resurser och en genomtänkt planering (Hyltenstam, 
2007). En metod som bygger på att utveckla den fonologiska medvetenheten är Phonics 
(se kapitel 3.5.1).  

3.4 Andraspråksinlärning och definitioner av 
förstaspråk och andraspråk 

Begreppet förstaspråk och modersmål används ofta i litteratur som ett liktydigt begrepp 
och avser det språk eleven behärskar bäst, lär sig först vid tidig ålder eller det språk eleven 
identifierar sig med. Individen kan även lära sig två språk parallellt och har då två 
förstaspråk vilket även kan definieras som tvåspråkig individ (Lainio, 2013; Hyltenstam, 
2007; Skolverket 2011b).  Det kan även ändras under livets gång, det språk man identifierar 
som förstaspråk eller modersmål kan variera beroende på miljö och det språk man 
identifierar sig med. Det kan vara möjligt att man vid ett senare skede i livet identifierar 
andraspråket som förstaspråk (Svensson, 2012; Lainio, 2013; Hyltenstam 2007).  

Ett andraspråk betecknar det språk eleven lär sig efter förstaspråket/modersmålet, i denna 
studie avser andraspråket svenska. Flerspråkighet är en beteckning för individer som 
behärskar flera språk än ett, alltså har fler än ett förstaspråk. Den flerspråkiga utvecklingen 
skiljer sig i vissa avseenden från den enspråkiga. Andraspråksutvecklingen inleds med en 
period på ett till två år. Fokus på denna perioden ligger på tillägnande av ett basspråk på 
svenska, som innebär att eleven kan kommunicera i sin vardag utan några större problem, 
detta är beroende på vilket förstaspråk man har samt tidigare erfarenheter av 
skolverksamhet (Salameh, 2012). Det tar dock längre tid att tillägna sig det ordförråd som 
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behövs för att klara skolarbetet på den nivå som enspråkiga elever har. Enligt Cummins 
(2001) tar det ca två år för elever som lär sig andraspråk att lära sig vardagsspråket som 
även kallas basen, medan det tar sex – åtta år att utveckla det språk som skolan bedrivs på, 
skolspråket. Därmed blir det tydligt att eleverna är i behov av möjligheter att utveckla sitt 
svenska språk under hela sin skoldag.  

I forskarna Thomas och Collier’s (1997) studie i USA framgår förstaspråkets betydelse för 
språk- och kunskapsutveckling. I studien visade det sig tidigare erfarenheter av skola är 
avgörande för elevernas utveckling av andraspråket. Elever med minst två års skola i 
hemlandet behärskade skolan bättre på sitt andraspråk än elever som haft mindre skolgång. 
Den språkliga utvecklingen på modersmålet är avgörande för begreppsutvecklingen, om 
den språkliga utvecklingen på modersmålet avtar leder till det till ajournering i 
begreppsutvecklingen. Eleven kan då inte utgå från begrepp som den förstår på 
modersmålet för att lära sig det specifika ord eller begrepp som används på det nya språket. 
Vilket betyder att man inte kan översätta ordet från sitt modersmål till andraspråket, elever 
måste då istället lära sig ordet och begreppet både på förstaspråket och andraspråket 
samtidigt vilket tar längre tid (Salameh, 2012). Ett exempel är begreppet husdjur som 
fungerar som ett samlingsbegrepp på svenska för olika djur som kan leva i hemmet 
tillsammans med människor. Osäkerhet kring vilka djur som räknas som husdjur kan 
uppstå eftersom eleven inte kan utgå från begreppet på modersmålet och kan då inte heller 
jämföra begreppet på de olika språken (ibid). Det är viktigt här at man skiljer på två olika 
förmågor, språkutveckling och kunskapsutveckling. Om eleven gått i skola i hemlandet 
med ämnesundervisning behöver inte kunskapsutvecklingen avta. Men om eleven inte har 
några erfarenheter från skolans verksamhet behöver eleven först lära sig språket som 
undervisningen är på samtidigt som den lär sig kunskap tar det längre tid innan 
kunskapsutvecklingen kan ta fart. Det betonas att flerspråkiga elever bör få tid at utveckla 
sitt tänkande och lärande på modersmålet samtidigt som de får möjlighet och 
förutsättningar att utveckla sitt andraspråk i en väl medveten språkmiljö som är planerad 
för att främja flerspråkiga elevers andraspråksutveckling (Hyltenstam & Tuomela, 1996). 

3.5 Läsinlärningsmetoder  

Elevers läsutveckling ser olika ut och tar olika lång tid (Fridolfsson, 2008; Lundberg & 
Herrlin, 2011). Det finns således också olika faktorer som påverkar läsutvecklingen. En av 
faktorerna är elevernas förkunskaper vilket även betonas av Ejeman och Molloy (1997). 
Det är därför viktigt som lärare att ta reda på vilka förkunskaper eleverna har när det 
kommer till språk och skriftspråksutveckling eftersom detta sedan påverkar hur 
läsutvecklingsprocessen ser ut (Fridolfson, 2008). Den forskning som bedrivits runt frågan 
visar på att flera olika metoder bör användas i läsinlärningen för att alla elever ska ha 
möjlighet att stödjas (Ejeman & Molloy, 1997). 

Det finns flera olika läsinlärningsmetoder som bör användas i undervisningen för att 
utveckla elevers skriv och läsinlärning, några av dem är Phonics, Whole language, LTG, 
ASL och Bornholmsmodellen. I denna studie tas grundläggande och traditionella 
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metoderna upp som används i den svenska skolan. Dessa två grundläggande metoderna är 
ljudningsmetoden - Phonics som även kallas för en syntetisk metod och ordbildsmetoden 
- Whole language som är en analytisk metod (Andersson, 1986; Fridolfsson, 2008).  Två 
relativt nya metoder som även tas upp är Bornholmsmodellen och FonoMix, dessa används 
frekvent på många skolor i Sverige. Under följande kapitel kommer metoderna samt 
arbetssätt beskrivas.  

3.5.1 Ljudningsmetoden - Phonics  

Läsinlärningspedagogik som har sin grund i Phonics-metoden kallas även ibland för 
ljudningsmetoden som då är en syntetisk inlärningsmetod som även är en botttom-up-teori. 
Detta innebär att inlärningen börjar i delarna och slutar till helheten. Bokstäver och ljud 
representerar delarna och sambandet mellan dem. Helheten syftar till hela texter, meningar 
och ord. Phonics utgår alltså från bokstäverna (grafem) och respektive ljud (fonem). Fokus 
ligger på att använda bokstävernas fonem. Bokstäver lärs in genom att koppla fonem till 
grafem och sedan ljuda dessa. (Fridolfsson, 2008). Eleverna stödjs vid okända ord att 
använda grafemets ljud för att avkoda. Avkodning är en viktig aspekt vid läsinlärningen 
och Phonics fokuserar på alfabetet och förståelse för sambandet mellan grafem och fonem. 
För att kunna läsa krävs en god avkodningsförmåga behöver eleven förstå sambandet 
mellan grafem och fonem och således automatiskt kunna läsa ord som de ej stött på tidigare 
(ibid). Man menar att förståelse för sambandet mellan ljud och bokstav bidrar till en 
automatiserad läsning och avkodningsförmåga. Denna metod kan kopplas till fonologisk 
medvetenhet eftersom den bygger på förståelse mellan sambandet av bokstav och språkljud 
(Häggström, 2007; Fridolfsson, 2008). Fonologisk medvetenhet är en viktig förmåga vid 
läsinlärning och har samma princip som Phonics, arbetssättet utgår från strukturerad 
undervisning med grafem och tillhörande fonem som lärs in separat. Detta för att eleverna 
ska bli säkra på hur bokstav och respektive ljud låter (Fridolfsson, 2008). 

Pedagogen börjar att introducera några av de vanligaste vokalerna (a, o) och konsonanterna 
(r, s). Man arbetar med både visuella jämförelser av de olika bokstäverna och ljud för att 
kunna upptäcka likheter och skillnader mellan dem (Fridolfsson, 2008). Oftast arbetar man 
utifrån bilder på föremål och två eller tre bokstäver i taget för att bilda korta ord med hjälp 
av dessa. Inlärningen av denna metod sker i olika steg gradvis från lätt till svårare. I 
metoden ingår även ljudanalys som innebär att eleverna får lyssna efter ljud i olika ord för 
att identifiera var i ordet ljudet finns. Eleverna kan även få komma med förslag på ord som 
innehåller ljudet för att samla ord som innehåller exempelvis ljudet r (ibid). 

Kritik mot inlärningsmetoden menar att den är alltför teknisk för att det ska leda till att 
eleverna förstår meningen med läsinlärningen. Konsekvenserna blir att de inte förstår syftet 
med att lära sig läsa och upplever det då inte som något meningsfullt (Fridolfsson, 2008). 
De kan även tappa läslusten om de inte förstår meningen med läsningen. Vidare anses 
också metoden vara alltför lärarstyrd för att den inte sker med hänsyn till elevens tidigare 
erfarenheter. Ord väljs med utgångspunkt i den strukturerade läsinlärningen. Metoden 
anses inte ta tillvara på elevernas nyfikenhet för att lära sig (Fridolfsson, 2008).   
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3.5.2 Ordbildsmetoden – Whole language  

Whole language motsvarar den svenska varianten som kallas ordbildsmetoden, denna 
metod handlar om att orden lärs in som en helhet eller som bilder (Fridolfsson, 2008). 
Meningen är att eleverna ska upptäcka att ordbilderna går att plocka isär till mindre delar 
eller bokstäver. Man utgår från en analytisk metod där man tar hela ord eller en kortare 
text som utgångspunkt för att sedan analysera ljuden och bokstäverna. Den analytiska 
metoden är mer lärarstyrd och det ges tydligare handledning från läraren. Tanken är att 
eleverna själva ska komma på hur associationerna mellan bokstav och ljud fungerar med 
hjälp av ordbilder (Fridolfsson, 2008). När eleverna jämför ord kan de upptäcka detaljer 
som skiljer orden, vilket då ska leda till att de upptäcker förbindelsen mellan grafem och 
fonem (ibid).  

Kritik mot denna metod betonar att eleverna styrs in på innehållet i en text istället för 
fonemen och fonologisk medvetenhet vilket enligt forskning har visat betydelsefullt vid 
läsinlärningen (Häggström, 2007; Fridolfsson, 2008). Förespråkarna för denna metod 
anser att eleverna läser för att själva hitta meningen med läsningen och att den inte enbart 
sker på grund av avkodning. De menar även att det kan upplevas tråkigt att utgå från 
bokstavsljud som vid syntetisk inlärningsmetod (Fridolfsson, 2008). Elever med 
svårigheter kan riskera att få för lite kunskaper kring fonologisk medvetenhet och 
avkodning. De elever som inte upptäcker skillnader i orden läser fel och uppfattar inte 
skillnader som kan vara avgörande för betydelsen av ordet. Konsekvensen av detta blir att 
eleven utvecklar en strategi som innebär att hen gissar sig till orden (Fridolfsson, 2008).  

3.5.3 FonoMix och Bornholmsmodellen  

Lundberg är professor i psykologi och en framstående forskare inom läs- och 
skrivutveckling, är tillsammans med kollegor skaparen av Bornholmsmodellen. Projektet 
utfördes på den danska ön Bornholm under åren 1985–1989 (Häggström & Lundberg, 
1994). Projektet kom att kallas för Bornholmsmodellen och innehöll fem olika steg med 
ramsor, meningar, ord, stavelser, fonem och olika lekar. Utifrån tidigare forskning menar 
Lundberg (2007) att man systematiskt kan genomföra språklekar för att förebygga 
svårigheter vid läsning och läsinlärning samtidigt som det blir ett roligt och lustfyllt 
lärandesätt som övergång mellan skolans verksamheter. Tanken är att man ägnar en stund 
varje dag för att på ett strukturerat sätt genomföra olika språklekar med eleverna. Modellen 
utgår från ett syntetiskt förhållningssätt och syftet med studien var att hitta ett material som 
kunde öka elevernas fonologiska och språkliga medvetenhet för att underlätta utvecklingen 
av läsinlärningen. Detta anses som en viktig förutsättning för en lyckad läsinlärning. 
(Lundberg, 2007; Häggström, 2007). Enligt modellen genomförs språklekarna i grupper, 
läraren arbetar från helheten till de minsta betydelsebärande delarna (ljudet) för att sedan 
tillsammans sätta samman ord och fonem i modellens fem stegen (Häggström, 2007; 
Häggström & Lundberg, 1994). 



10 
 

De fem olika stegen inleds med lyssnandelekar och eleverna får tillsammans öva på ljud 
som finns i deras omgivning, exempelvis motorljud från en bil eller ljud från vatten som 
spolas i en vattenkran. Syftet är att eleverna ska få lyssna till allmänna ljud och inte ljud 
som bara är kopplade till språkljud (Häggström, 2007). Rim och ramsor används 
genomgående i hela arbetsprocessen och syftet här är att skapa meningsfullhet och 
uppmuntran till att lyssna och öva tillsammans med andra till sånger och dans med hela 
kroppen för att känna rytmen i språket (ibid). Genom att klappa händer och sjunga ramsor 
samtidigt utvecklar eleverna en rytm som även kan underlätta för eleven att urskilja vilka 
ord som rimmar. Under hela arbetsprocessen får eleverna också upptäcka att ord som man 
säger även kan delas upp i delar. Man använder skrift och pedagogen skriver för att 
förstärka ljuden i ord och bokstäver. Tillsammans med läraren benämner man ljuden och 
markerar delar i ord, man använder ofta sammansatta ord i samband med detta för att skapa 
medvetenhet om att man kan dela upp orden och bilda helt nya genom att sätta ihop ordet 
med ett annat (Häggström, 2007).  

Man använder stavelser i arbetsprocessen för att dela upp språkljud. Eleverna ska 
uppmärksamma att man kan dela upp ord i delar, stavelser.  Man arbetar exempelvis med 
kända ord eller med elevgruppens olika namn för att uppmärksamma detta, exempelvis 
Ma-ri-ka eller Jo-na-tan. Man markerar här antalet stavelser i namnet för att få eleverna att 
identifiera olika stavelser eller delar av ord. Nästa steg här är att eleverna sedan får dela 
upp egna stavelser i ord, ofta används klapp med händerna för att räkna antalet stavelser 
som en tydlig markering, exempelvis ordet sol-strå-le har tre stavelser (ibid). Vid arbetet 
med fonem är det viktigt att läraren är uppmärksam på om eleverna kan urskilja och höra 
det första ljudet i ett ord, därefter även det sista och mittersta ljudet i ett ord. 
Svårighetsgraden ökas även här successivt när eleverna anses skapat förståelse och 
utveckling. Fonologisk medvetenhet är den avslutande delen i modellen, här analyserar 
eleverna olika fonem genom varierande språklekar (Häggström, 2007). I bilaga 3 finns en 
modell för hur den fonologiska medvetenheten utvecklas genom Bornholmsmodellen. 
Arbetet med Bornholmsmodellen och fonologisk medvetenhet bör vara lustfullt för att 
eleverna ska kunna befästa kunskapen (Häggström, 2007). Genom lek får eleverna 
möjlighet att tillsammans med andra upptäcka nya saker som gör lärandet meningsfullt.  

FonoMix som utvecklats av Gullow Förlag & Utbildning kallas även Munmetoden och 
fungerar som ett verktyg i kopplingen bokstav - ljud för att komma igång med läsningen. 
Metoden har förankring i aktuell forskning (Fälth, Gustafsson & Svensson, 2017) och utgår 
från ett strukturerat inlärningssätt för all skolverksamhet. Syftet med detta arbete är att man 
med hjälp av läraren skapar en trygg och säker avkodning och avläsning av ord. Man 
kopplar samman bokstäver med rätt språkljud för att uppfatta fonem i orden. (Fälth, 
Gustafsson & Svensson, 2017). Syftet påminner om arbetssättet i Bornholmsmodellen. Här 
läggs fokus på separata språkljud som kan vara svåra att uppfatta när man talar. 
Konsonantljud som exempelvis /t/, /p/ kan vara svåra att uppfatta då dessa fonem avger att 
luftljud som gör det svårt att identifiera eller särskilja. Därav svårigheter med att koppla 
samman rätt ljud med rätt bokstav. FonoMix är ett forskningsbaserat redskap som används 
för att göra eleverna medvetna om olika språkljud för att underlätta koppling mellan ljud 
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och bokstäver vilket kan främja läsinlärningen (ibid). I arbetet används munbilder, som 
konkret visar det annars så diffusa ljudet samt hur ljudet formas i munnen. Samtidigt som 
läraren visar munbilderna och analyserar ljuden med fingrar mot hakan tillsammans med 
eleverna visar hen antal ljud i ordet. Eleverna får sedan själva para ihop ljud och munbild 
när de producerar egna ljud med munnen.  

 3.5.4 Språkets uppbyggnad och modersmålsundervisning  

Elevens språkkunskaper på modersmålet påverkar förutsättningarna för att lära sig ett nytt 
språk (Gibbons 2016). Därför är modersmålsundervisning en viktig faktor i andraspråks-
inlärningen. Elever med annat modersmål måste ägna tid åt att utveckla det svenska språket 
så att de hinner ikapp sina kamrater med svenska som modersmål samtidigt som de måste 
hämta kunskaper på ett språk de inte riktigt behärskar fullt ut. Bøyesen (2006) betonar då 
att det är viktigt att fundera på modersmålets uppbyggnad och då jämföra hur språk är 
uppbyggda. Det första man behöver vara medveten om är att världens språk inte har lika 
många fonem. Påverkan från förstaspråket kan leda till att eleven då förväxlar exempelvis 
ordet ny med ni. Att bokstäverna i och y är två olika fonem är ovanligt för många språk i 
världen. Om språkljudet har ett och samma fonem på modersmålet kan det göra eleven 
förvirrad och osäker kring vilken bokstav och ljud som hör ihop. Bøyesen (2006) betonar 
därmed att det har med konsonant och vokalförbindelse att göra vid förståelsen av fonem. 
Exempelvis i ordet fly har eleven en konsonant som förbinder ordet.  

Modersmålsundervisningen spelar en avgörande roll för elevens utveckling av 
andraspråket. De elever som inte har möjlighet till modersmålsundervisning har störst 
svårigheter med det svenska språket (Hyltenstam, 2007). Enligt forskning har de elever 
som deltagit i modersmålsundervisning i hela grundskolan lyckats bäst i den svenska 
skolan medan de elever som inte deltagit eller som avbrutit sitt deltagande lyckats sämst 
(ibid). En betydelsefull faktor är att eleverna stödjs i sitt andraspråk i ordinarie skolämnen 
samtidigt som de stöttas i utvecklingen av modersmålet (Thomas & Collier, 1997). 
Elevernas främsta verktyg är många gånger deras förstaspråk vid inlärningen av ett 
andraspråk. Goda relationer och ett gott samarbete med modersmålsundervisning har en 
positiv inverkan på andraspråksinlärningen. Om modersmålet ges utrymme i 
undervisningen och klassrummet signalerar det till eleverna att skolan och läraren har 
respekt och bryr sig om elevernas olika erfarenheter och språk, vilket bidrar till en känsla 
av delaktighet (ibid). 

Elever med svenska som förstaspråk förväntas ha språkets ljudsystem klart för sig när de 
börjar skolan. Oavsett vilken metod som används vid läsinlärningen så handlar det om att 
förstå sambanden mellan ljud och bokstav eller bokstavskombinationer, det kan då 
uppkomma svårigheter för eleverna med annat modersmål då ljudsystemet innehåller 
många olika nya ljud och annorlunda förhållanden som gör det svårt att uppfatta koppling 
mellan ljud och bokstav (Bergman, 2003).  
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3.6 Undervisning för elever med svenska som andraspråk 

För att elever med svenska som andraspråk ska ha möjlighet att komma ikapp 
studiemässigt behöver lärare undervisa andraspråkselever på sina ”vanliga” lektioner 
(Gibbons, 2016; Cummins, 2001). Vanlig lektion innebär undervisning där alla elever i 
klassen medverkar. Vidare menar Gibbons (2016) och Cummins (2001) att en viktig 
uppgift är att anpassa och förse eleverna ett underlag som är relevant, vilket bidrar till att 
eleverna får tillgång till adekvat undervisning på de lektioner som de befinner sig under 
största delen av skoldagen. Vidare menar Gibbons (2010) att det inte är en lösning att låta 
andraspråkselever endast följa med på den ordinarie undervisningen utan att anpassa den. 
Är det ett stort glapp mellan elevens språkkunskap och klassrummets nivå kan inte eleven 
tillgodogöra sig ämneskunskap eller andraspråket (Gibbons, 2010). Läraren behöver 
således utforma undervisningen så att den är begriplig för alla i klassrummet.  

Lärande som sker i grupp eller tillsammans med andra främjar på många sätt 
språkinlärningen och Gibbons (2010) betonar att det ger positiva effekter på utvecklingen 
av andraspråksinlärningen. Eleverna får chans att kommunicera med varandra och höra 
språkets variation när det talas av andra än läraren. Språket ingår även då i ett meningsfullt 
sammanhang, de får höra och integrera med varandra för att göra sig förstådda vilket bidrar 
till att utflödet blir större. För att öka inflödet av ny kunskap är elevernas tidigare 
erfarenheter viktiga. Enligt Cummins (2001) är aktiveringen av elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter viktiga för att kunna ta sig till ny kunskap, det utgör grunden 
för inlärningsprocessen. Vidare menar Cummins (2001) att processen kan bli mer effektiv 
om eleverna kan placera den nya informationen i ett sammanhang. Med lärarens stöttning 
och vägledning kan eleverna bli medvetna om sina tidigare erfarenheter för att kunna 
aktivera dessa i undervisningskontexten. Tidigare erfarenheter och kunskaper skiftar i en 
klass och alla elever kan inte relatera eller knyta an till den ny information som förmedlas 
på samma sätt. En del elever kan ha svårare att se sammanhanget och sambandet mellan 
tidigare kunskap och ny. Om eleven kan relatera till innehållet blir alltså 
inlärningsprocessen mer effektiv vilket leder till ökad känsla av delaktighet och självkänsla 
hos eleven, vilket betonas som viktigt för inlärningen och utveckling av kunskaper för 
flerspråkiga elever (Cummins 2001).  

Vidare betonar Skolinspektionen (2016) och Hyltenstam (2007) att det är betydelsefullt 
innehållet relateras och anpassas för alla elever utifrån deras erfarenheter och bakgrunder. 
Det är en förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet med undervisningen att 
undervisningen innehåller meningsfulla, spännande texter som relaterar till elevens 
erfarenheter. Dock visar granskning att elever med svenska som andraspråk ges samma 
uppgifter och instruktioner som elever med svenska som förstaspråk. När materialet och 
undervisningen inte är anpassad för elevernas förutsättningar eller behov är det märkbart 
att eleverna inte heller är delaktiga i utformningen av undervisningen eller dess innehåll 
(Skolinspektionen 2016).  
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Tidigare forskning visar att stöd används i olika former som hjälpmedel för att eleverna 
ska förstå för innehållet i undervisningen. Användning av bildstöd är ett verktyg som 
används för att tydliggöra något vid exempelvis läsinlärning eller introduktion av nya ord. 
Bildstödet ges i form av visuella bilder genom både digitala verktyg men även fysiska 
bilder. Det framstår som betydelsefullt att använda sig av bilder för att stötta elever med 
svenska som andraspråks läsutveckling (Facella m.fl., 2010; Lake & Pappamihiel, 2003). 
Vidare skriver Gibbons (2016, s.41–44) att läraren kan använda sig av följande för att 
underlätta samt göra ämnesspecifika begrepp begripliga för eleverna: 1) Presentera nya 
ämnesspecifika begrepp med hjälp av modersmålet innan det sedan presenteras på 
andraspråket. 2) Ge möjligheter för eleverna att skapa förkunskap kring området innan de 
ska förstå texter. 3) Föra diskussion kring olika illustrationer i texten samt använda 
ytterligare illustrationer för att ge stöttning i läsning och förståelse. 4) Bygga upp 
diskussion och samtal kring elevnära sammanhang som de kan relatera till och ge 
varierande förklaring så att eleverna kan få syn på innehållet ur olika synvinklar. 5) 
använda bilder, visuella redskap och tekniska redskap för att underlätta och stötta eleverna 
i att förstå för att skapa lärande och ny kunskap. Didaktiska val som liknar ovanstående 
framförs även av Alleklev & Lindvall (2000) som genomförde ett projekt som handlar om 
läs- och skrivundervisning för elever med svenska som andraspråk, ett centralt hjälpmedel 
som bildstöd användes för att bearbeta olika texter (Alleklev & Lindvall, 2000). Vidare 
menar Lake & Pappamihiels (2003) att det kan vara fördelaktigt att komplettera det 
visuella stödet med sånger, rim, gester och dramatik för att förstärka lärandet, vilket även 
betonas av Facella m.fl., (2010). Även Säljö (2013) och Benckert (2003) lyfter att det är 
av stor vikt att man använder sig av bilder och andra visuella redskap för att utveckla 
förståelse och kunskap.  

3.7 Den sociokulturella teorin 

Forskning kring läsinlärning kopplas bland annat till den sociokulturella teorin som utgår 
från tankar och förhållningssätt av Vygotskij och handlar om att kunskap sker i social 
interaktion (Vygotskij, 1987). Människan är i ständigt behov av kunskap och lär sig saker 
hela livet. Den sociokulturella teorin beskrivs av flera olika forskare bland andra, Roger 
Säljö och Pauline Gibbons. Forskning om kunskap och språkinlärning bedrivs med 
sociokulturella perspektivet i grunden vilket även gör det relevant att koppla studien till 
detta. Teorin framhäver att språk och lärande hör ihop med kunskap och utveckling. Det 
handlar om att språk och lärande sker i samspel med andra individer som behärskar språket 
(Vygotskij, 1995; Vygotskij, 2007) Vidare menar Vygotskij (2007) att barnet förstår och 
behärskar sin omgivning genom samspel med andra mer erfarna personer som vägleder 
barnet till att kunna producera mening med ord.  

I förhållande till teorin finns ett flertal centrala begrepp som är av vikt i anslutning till 
denna studie. Ett begrepp är proximal utvecklingszon. Enligt Vygotskij (2007) är en av 
faktorerna till kunskapsprocessen att människan deltar i sociala sammanhang. Vidare 
beskriver Vygotskij att människan ständigt befinner sig i utveckling och förändring och 
belyser då begreppet proximal utvecklingszon som innebär avståndet mellan vad man som 
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människa kan prestera i stöttning och samarbete med andra som har mer kunskap inom 
området och vad elever kan prestera själv, utan stöd. När eleven befinner sig i den 
proximala utvecklingszonen är de beroende av lärarens och klasskamraters stöttning vilket 
kallas för scaffolding, som är ett annat centralt begrepp inom teorin som kan kopplas till 
andraspråksinlärning (Wedin, 2011). Vidare betonar Gibbons att eleverna bör ges stöttning 
i förförståelse för att de ska ha möjlighet att förstå, det handlar om medvetna didaktiska 
val för att ge elever scaffolding eller stöttning i kunskapsutvecklingen (Gibbons, 2016) 

Lärandet sker enligt den sociokulturella teorin på både indivuduella nivåer och på kollektiv 
nivå, tillsammans med andra i grupp. Människam omger sig med olika verktyg som stöd 
för att utveckla sitt tänkande och dessa kallas artefakter (Säljö, 2000). Artefakter kan ses 
som verktyg och material som människor skapat för att kunna lära sig i den världen som 
omger dem, det kan även komparera med begreppet hjälpmedel. Vidare menar (Säljö, 
2000) och Vygotskij (1995) att även språket ses som en artefakt då människor använder 
språket i olika sociala situationer vid socialt samspel. Enligt Vygotskij behöver elever olika 
artefakter för att lära som exemplevis böcker, metoder och lekar för att utveckla sitt 
tänkande och lärande. Lärandet blir knutet till de olika verktyg som finns tillgänliga för att 
lära och utveckla. De olika modellerna som används för att lära sig språket läsa kan kopplas 
till artefakter.  

4. Metod 

I kapitel 4.1 kommer studiens materialinsamling med inriktning på kvalitativ forskning att 
beskrivas. Kapitel 4.2 redogör för urvalet i studien. Vidare beskrivs studiens analys och 
bearbetning i kapitel 4.3. Slutligen behandlas de etiska aspekter som tagits hänsyn till i 
studien (4.4) samt studiens tillförlitlighet (4.5).  

4.1. Materialinsamling 

Materialinsamling har skett genom kvalitativa och semistrukturerade intervjuer för att 
kunna besvara syfte och frågeställningar i studien. Genom en kvalitativ metod kan en 
djupare analys ske av pedagogers arbetssätt och deras syn på undervisningen för elever 
med svenska som andraspråk (Bryman, 2011).  

En intervjuguide med semistrukturerade intervjuer användes (Se bilaga 1). 
Respondenterna hade frihet i utformandet av svaren. Frågor som inte ingick i guiden kunde 
ställas för att återkoppla på något som informanten sa vid intervjun, och det gjorde inget 
om frågorna inte följde ordningen i guiden. Intervjuprocessen blev flexibel och 
respondenternas uppfattningar och tolkning av frågor var i fokus. En semistrukturerad 
intervju gav respondenterna möjlighet att ta upp teman eller faktorer som de hade speciellt 
intresse för (Bryman, 2011). Intervjun är uppbyggd med öppna frågor som då inte har ett 
givet svar utan den som svarar har frihet att göra det utifrån egna tankar och 
förhållningssätt. Detta val gjordes för att man med öppna frågor ofta får längre och mer 
detaljerade svar från respondenterna och därmed mer information, vilket också leder till 
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att bearbetningsprocessen kan bli längre då bearbetningen av data tar längre tid för att 
kategorisera (Bryman, 2011). 

4.2 Urval 

Deltagarna i studien valdes genom ett målinriktat bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
personer har valts ut strategiskt med relevans för att passa syfte och frågeställning i studien 
(Bryman, 2011). Tre urvalskriterier valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar: Det 
första urvalet innebar att deltagarna ska vara verksamma i undervisningen för grundskolans 
årskurs 1–3. Det andra kriterier var att minst en lärare skulle ha behörighet kring elever 
med svenska som andraspråk och att varje årskurs representerades av minst en lärare. Det 
tredje kriteriet innebar att om lärarna ska ha undervisat i ämnet svenska och ha erfarenhet 
kring undervisning för elever med svenska som andraspråk. Kontakten med 
respondenterna togs via rektorer på olika skolor och via kontakter från verksamhetsförlagd 
utbildning, för att nå ut till lärare som uppfyller kraven. Vid denna kontakt gavs 
information om studiens syfte och om att deltagandet är frivilligt för att lärarna skulle ha 
möjlighet att bestämma om de ville delta eller inte. Kontakten resulterade i fyra verksamma 
lärare i årskurs 1–3 anmälde sitt intresse att delta: en lärare i årskurs 1, en lärare i årskurs 
3 och en lärare med svenska som andraspråk som rör sig mellan årskurserna 1–3 och 
slutligen en deltagare som är specialpedagog med erfarenhet av språkstörning och elever 
med svenska som andraspråk.  

4.3. Analys och bearbetning 

Efter genomförande av intervjuer har inspelat material transkriberats. Bearbetning och 
analys gjordes på det transkriberade materialet och kategoriserades för att fastställa likheter 
och skillnader samt olika teman och kategorier. Vid bearbetning jämfördes svaren med 
varandra i relation till studiens syfte och frågeställningar. Kategorisering med färgkoder 
och markeringar har använts för att hålla en tydlig struktur. Blå färg användes för att 
motsvara den första frågeställningen. Den andra frågeställningen kodades med grön färg. 
Sedan har det som kan komma att vara intressant i diskussion färgkodats med rosa färg. 
Det inspelade intervjuerna inspelades för att möjliggöra en fördjupad analys av materialet, 
vilket Bryman (2011) betonar som betydelsefullt. Lärarna som medverkade i intervjuerna 
tilldelades följande beteckningar: Lärare A, Lärare B, Lärare C och Lärare D. En fördel 
med inspelning är att jag kan lyssna på det insamlade materialet flera gånger. Intervjuerna 
genomfördes enskilt så att respondenterna kunde lägga koncentrationen på enbart 
intervjun. Intervjun tog mellan 30 och 40 minuter. 

Transkriberingen skrevs med det talspråk deltagarna använde vid intervjun. Enligt Fejes & 
Thornberg (2015) är det av vikt hur jag transkriberar materialet, det ska vara så noggrant 
som möjligt då detaljer kan vara meningsfulla. Transkriberingarna lästes sedan igenom 
flera gånger för att kunna fastställa skillnader, likheter och olika perspektiv. Under 
analysprocessen skapades nyckelord under läsningen av de transkriberade intervjuerna vid 
sidan av texten för att få en övergripande bild av det insamlade materialet. Genom 
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analysprocessen användes studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt. Vidare 
lästes sedan det insamlade materialet ytterligare för att kunna konstatera olika kategorier 
som behandlats inom temat, samt för att få underlätta sammanställningen av resultatet.  För 
att hålla kodningen i färskt minne genomfördes kodningen i nära anslutning till 
intervjuerna.  

Utifrån studiens frågor och syfte har teman och kategorier skapats (se figur 1). Utifrån 
intervjuerna har respondenternas svar kategoriserats och analyserats för att skapa relevanta 
teman. De teman som tas upp är kategoriserade utifrån de svaren respondenterna lyft fram 
som betydelsefullt och gynnsamt för att utveckla en positiv läsinlärning för elever med 
annat modersmål. Således skapades tre resultatområden som relaterar till studiens syfte 
och dessa är följande: läsinlärning, undervisning, meningsfullhet, stöttning/scaffolding och 
modersmålsundervisning (Se figur nedan). Respondenternas erfarenheter och upplevelser 
presenteras genom citat i de olika teman, hänvisningar till respektive respondent används 
med särskilda betäckningar för att belysa alla respondenters erfarenheter och kunskap.  

 

Frågeställningar  Kategorier  
 
Vilka metoder använder lärare i praktiken för att främja 
språkutvecklingen för elever med svenska som 
andraspråk? 
 
 
 
 
 

 

Phonics  

Whole language  

FonoMix 

Bornholmsmodellen 

 
Hur anpassar lärare undervisningen till elever med 
svenska som andraspråk 

 
 

Varierande arbetssätt 

Bildstöd 

Rim, ramsor, sång och lek 

Kroppsspråk 

Anpassar undervisningen för alla  

Samtal och diskussion 

Modersmål 
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Stöttning i samband med 
modersmålsundervisning 

FonoMix 

Figur 1: Kategorier och motsvarande frågeställningar. 

4.4. Forskningsetiska aspekter  

Vid genomförandet av studien togs fyra forskningsetiska aspekter hänsyn till som ligger 
till grund för informationsbrevet som eventuella deltagare fått ta del av under 
datainsamlingen. Den första aspekten handlar om informationskravet, vilket innebär att 
deltagarna informerats om studiens syfte och att deltagande är frivilligt vilket gavs genom 
ett informationsbrev (se bilaga 1). Det andra som använts är samtyckeskravet, som handlar 
om att deltagarna själva bestämmer om de vill delta eller inte. Detta uppfylldes vid första 
kontakten då de fick välja om de ville delta eller inte. Den tredje principen tillämpas sedan 
när man fått ett samtycke från deltagarna och uppgifter från de berörda ska skyddas så att 
ingen obehörig kan ta del av denna information. Detta kallas för konfidentalitetskravet och 
handlar då om att ingen ska kunna identifiera enskilda personers medverkan. Detta krav 
uppfylldes genom att lärarna tillskrevs olika fiktiva beteckningar vid redogörande av 
studiens resultat. Den sista aspekten som togs hänsyn till är nyttjandekravet som innebär 
att informationen som insamlats enbart används i studien (Vetenskapsrådet, 2007; Bryman, 
2011). Denna information gavs i informationsbrevet (se bilaga 2) och uppfylls genom att 
transkriberingar och inspelningar raderas efter studiens slut.  

4.5. Tillförlitlighet  

För att säkerställa studiens tillförlitlighet utgick jag från följande krav: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Validitet och reliabilitet 
motsvarar kvantitativ metod (Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes separat med 
enbart en respondent i taget. Resultatet transkriberades och jämfördes sedan och visade då 
att många likheter fanns i de olika respondenternas svar. Detta bidrar till en hög reliabilitet 
då den visar att samma resultat kunde framhävas av fyra olika respondenter vid fyra olika 
tillfällen.  

Vidare innebär validitet att undersökningen undersöker det som den har som avsikt och 
syfte till att undersöka och inte något annat (ibid). I denna studie är syftet att öka min egen 
men även andras kunskaper om hur man arbetar med läsinlärning för att öka 
läsutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk, vilka metoder som används samt 
om det finns några skillnader mellan läsinlärningen för elever med svenska som andraspråk 
respektive elever med svenska som förstaspråk. Eftersom undervisningen beskrivs utifrån 
respondenternas svar är validiteten beroende av lärarnas uppriktighet i beskrivningarna. 
Studien är beroende av att lärarna är så sanningsenliga som möjligt när de uppger 
arbetssätt, anpassningar och metoder i undervisningen. Om respondenterna inte är det 
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riskeras en felaktig syn på det som undersöks i studien vilket kan resultera i att arbetet inte 
har en hög validitet.  

En så korrekt tolkning som möjligt av respondenternas tankar och synpunkter kring 
området eftersträvas för trovärdigheten och det har säkerställts med val av en kvalitativ 
intervju som metod, alla intervjuer har spelats in och transkriberats. Citat kommer även 
användas i resultatet för att belysa exakta formuleringar kring respondenternas tankar och 
beskrivningar. Överförbarhet är ett av kraven och handlar om att resultat som framkommit 
ur studien och innebär att det som framkommit är tydligt beskriven så att andra kan 
använda sig av den vid ett annat tillfälle i en annan miljö.  Pålitligheten uppfylls genom 
att beskrivningar och förklaringar av varje steg i studiens process anges i arbetet. Det är 
viktigt att jag som skribent inte låter personliga värderingar påverka studiens utformande 
och slutsatser av undersökningen för att uppfylla det sista kravet möjlighet att styrka och 
konfirmera.  

5. Resultat  

I följande kapitel presenteras resultatet av de semistrukturerade intervjuerna. Den andra 
frågeställningen kommer att besvaras i kapitel 5.1, 5.1.2, 5.2 och 5.2.1. Vidare kommer 
den första frågeställningen att besvaras i kapitel 5.3, 5.4 och 5.5. Studiens respondenter är 
en varierad grupp med olika kompetenser, vilket har bidragit till vissa skillnader i svaren 
mellan lärare som är behöriga i att undervisa i svenska som andraspråk och dem som inte 
är det.  

5.1. Läsinlärning 

En återkommande och central kategori i intervjuerna var hur lärarna arbetar med 
läsinlärning allmänt för elever men också för elever med svenska som andraspråk. De 
intervjufrågor som berörde denna kategori var: Är det något särskilt man bör tänka på vid 
läsinlärning i svenska som andraspråk? På vilka sätt arbetar du med läsinlärning och 
läsutveckling hos elever med svenska som andraspråk? samt Anpassar du undervisningen 
eller klassrummet på något sätt för att främja elever med svenska som andraspråks 
utveckling? 

Samtliga respondenter har svarat att det är betydelsefullt att använda sig av olika 
inlärningsmetoder vid undervisningen för svenska som andraspråk och att det inte enbart 
räcker med en metod. Förstärkning med FonoMix anses även vara av vikt. Variationen av 
undervisningssätt och material är betydelsefullt för elevernas läsinlärning.  Metoder och 
inlärningsmaterial respondenterna nämner är: Bornholmsmodellen, FonoMix 
(munmetoden), Phonics, Whole language (helordsmetoden) samt teknik och bildstöd. Alla 
respondenter betonar vikten av bildstödet i undervisningen.  

Det blir naturligt med bildstöd i undervisningen som hjälpmedel för att det är så 
många som kan ha nytta av det, just när det kommer till ämnesspecifika ord som 
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exempelvis ”kratta”. Det är absolut inte helt självklart alla svenska elever likväl för 
elever med modersmål av annat. – Lärare A  

Vi arbetar mycket med bildstöd och samtal för att förstärka det som de ser, hör och 
lär sig, det blir som ett visuellt stöd för allting, text, undervisning, ja allt. – Lärare 
C  

Jag använder mig av alla sinnen, bilder, gester och kroppsspråk. Ibland får eleverna 
även känna på olika saker för att skapa större förståelse samtidigt som de hör, ser 
och känner på ordet eller begreppet. – Lärare A 

Här talar Lärare A och Lärare C om hur betydelsefullt det är att använda sig av bilder i 
undervisningen eftersom det förstärker elevernas inlärning av både språk, bokstavs- och 
läsinlärning. Lärare A betonar också betydelsen av att få använda sina olika sinnen vid 
inlärning. På detta sättet menar de ovanstående respondenterna att lärandet sker i ett 
sammanhang vilket bidrar till att undervisningen känns mer meningsfull, eftersom man 
skapar förståelse kring det man lär sig.  

Har man inte förkunskaper så finns det ofta möjlighet att skapa detta tillsammans i 
undervisningen eller utanför undervisningen för att det ska bidra till djupare 
förståelse. – Lärare C 

Det skiljer sig åt i vilka metoder man väljer att använda. Lärare D och A lyfter i sina svar 
att de arbetar med ASL (att skriva sig till läsning) och FonoMix. De övriga respondenterna 
svarar att de jobbar med Bornholmsmodellen, Phonics, Whole language och FonoMix 
samtidigt för att använda så många olika metoder som möjligt, för att skapa möjligheter 
till att alla elever lär sig. Lärare A och Lärare C beskriver att de använder mycket FonoMix 
och Bornholmsmodellen för nyanlända elever med svenska som andraspråk, då det gett 
positiva effekter utifrån erfarenheter.  

Framförallt använder jag FonoMixen, alltså munmetoden och munbilderna som hör 
till för att skapa fonologisk medvetenhet, samtidigt som jag använder syntetiska och 
analytiska metoder. Det är viktigt att utgå från vokaler och konsonanter för dem är 
svåra för många elever. – Lärare C 

Redan i förskoleklassen har eleverna fått arbeta mycket med Bornholmsmodellen 
och de fem olika nivåerna där, och även Phonics, att man utgår från fonemet, den 
minsta betydelsebärande enheten och uppåt. Nu har vi fortsatt repetera det som de 
lärt sig i förskoleklassen för att skapa bredare förståelse. – Lärare A 

Ovanstående svar visar att visuellt stöd, variation av olika metoder som 
Bornholmsmodellen, Phonics och Whole language är något som används i majoriteten av 
respondenternas undervisning. Resultatet visar även att bildstöd är av stor vikt för 
förstärkning av lärandet och förståelse av undervisningen för elever med svenska som 
andraspråk. Respondenterna poängterar även att det är avgörande att använda sig av olika 
verktyg som då representeras av IKT, ASL, kroppsspråk och sinnen för att skapa ett 
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meningsfullt lärande. Eleverna får då möjlighet att befästa språket med mer än ett sinne 
vilket betonas av respondenterna som gynnsamt. På så sätt befäster eleverna språket i ett 
lekfullt sammanhang och i en elevnära kontext.  

5.1.2 Bokstavsarbete och språkljud 

Betydelsen av bokstavsarbetet i förhållande till språkljud är något som samtliga 
respondenter framhäver. De betonar att man arbetar med en eller två bokstäver i taget och 
då sammankopplar språkljuden till respektive bokstav. Majoriteten av respondenterna 
påpekar att arbetet med alfabetet ska kopplas till olika meningsfulla sammanhang.  

Vi rimmar, sjunger, leker och skapar en meningsfull stund tillsammans samtidigt 
som vi lär oss om olika bokstäver och dess ljud. Varje vecka jobbar vi med en 
bokstav som vi går igenom och kopplar det till ett djur eller ett föremål, exempelvis 
när vi jobbade med bokstaven a, så hade vi apan. Kanske en liten saga om apan, vi 
pysslar något som har med bokstaven att göra och jag läser en text tillsammans med 
barnen. – Lärare A  

Jag förespråkar att man vid bokstavsinlärning skapar en upplevelse tillsammans. Vi 
gör olika saker och vi skapar en upplevelse kring det. Om vi arbetar med Ö, så 
skapar man en ö i klassrummet, man får pyssla, man får sjunga eller rimma lite och 
sedan spåra bokstaven i sand eller något annat för att de ska få en meningsfull 
upplevelse kopplat till bokstaven. – Lärare C 

Utifrån respondenternas svar bör läsinlärningen ske i meningsfulla sammanhang där 
eleverna får en upplevelse att koppla till varje bokstav och språkljud. Respondenterna 
svarar även att detta gynnar alla elever inklusive elever med svenska som andraspråk. Dock 
menar en respondent att de har ändrat sitt undervisningssätt eller arbetssätt då de blivit mer 
medvetna om att det krävs ett större ordförråd och förförståelse för att kunna haka upp 
bokstäverna eller ljuden på sådant som är meningsfullt för eleverna.  

Det har skett en oerhört stor förändring på de 17 åren jag jobbat med elever som har 
annat modersmål, folk är mycket mer medvetna idag om hur man behöver planera 
för att skapa förutsättningar för dem. Och vad man kan göra för förändringar i 
lektionen eller undervisningen så att den är relevant och passar, de är väl det som 
fortfarande är svårt för många idag. De kanske känner sig osäkra för man inte har 
tillräckligt med kunskap om hur man anpassar undervisningen så den främjar elever 
med svenska som andraspråk.  – Lärare B  

Några av respondenterna framhåller svårigheter med att anpassa undervisningen eller 
ändra arbetssätt för att lärandet ska bli meningsfullt för eleverna. 

Ja vi här på denna skolan tycker det är lite svårt, och de är något vi måste jobba på 
och bli bättre på. Man använder kanske sina gamla vanliga sätt för man vet att de 
funkat innan. Man behöver tänka till och ibland så står man där och känner att det 
här funkade inte alls, och då vet man också att eleverna med annat modersmål ofta 
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inte heller säger till kanske att de inte förstår. Så jo visst, man måste tänka lite extra 
så att det verkligen blir bra och alla kan hänga med. – Lärare D  

En del lärare berättar att de arbetar på samma sätt för alla elever, inklusive elever med 
annat modersmål och menar då att de ändringar i arbetssätt de gör för elever med svenska 
som andraspråk även är fördelaktig för elever med svenska som förstaspråk.  

Jag anpassar och ändrar undervisningen för alla, det är inte något jag tänker att ”aha 
nu ska ja särskilt anpassa för elever med svenska som andraspråk” nej. Jag utgår 
från att de ändringar jag gör kan gynna alla elever. Sedan måste de även ligga på en 
nivå så att de kan utvecklas och det inte är alltför lätt. – Lärare A 

 

 

5.2 Undervisning  

Då undervisning och undervisningsmaterial är betydelsefullt för utvecklingen av 
läsinlärning och läsutveckling både för elever med svenska som andraspråk och de elever 
med svenska som förstaspråk valde jag att ställa frågorna: Anpassar du undervisningen 
eller klassrummet på något sätt för att främja elever med svenska som andraspråk? Är det 
något särskilt man bör ha i åtanke vid undervisning av läsinlärning i svenska som 
andraspråk? Har du mött någon förändring i bland annat undervisningssätt, anpassningar 
och undervisningsmaterialet för att främja läsinlärning under din tid som pedagog?  

Lärare D påpekar att det krävs mycket planering och tid för att anpassa undervisningen så 
att den främjar alla elevers utveckling, och att det tar tid att föra samtal kring saker som 
kan upplevas som svårt för elever med svenska som andraspråk.  

Vi försöker att prata om allt som kan uppfattas svårt för eleverna och försöker föra 
diskussion och samtal i både grupper och mellan elever och lärare. Men ibland när 
det uppkommer ord som måste förklaras känner jag att tiden inte räcker till, det är 
så mycket som kanske fattas i förförståelsen att det tar över undervisningen om du 
förstår vad jag menar. – Lärare D 

Lärare A uppger istället att det är betydelsefullt om läraren i alla undervisningssituationer 
gör undervisningen begriplig för alla i klassrummet. Det kan till exempel handla om att 
använda elevernas modersmål, bildstöd, gester, och kroppsspråk för att utveckla språket 
och läsinlärningen.  

Jag använder mig mycket av kroppsspråket, gester som du säkert ser och mycket 
visuella stöd som jag då ibland även förstärker med filmklipp och musik, ramsor 
och rim. Detta gör jag genom gruppövningar när vi är halv och helklass. Detta för 
att jag vill använda mig av ett stort omfång när man ska förklara något, så att så 
många som möjligt kanske får den här ”aha-upplevelsen”. - Lärare A 
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Vidare beskriver hon att utmaningar kan vara att samtidigt som man gör innehållet så 
begripligt som möjligt måste det även ligga på en nivå där eleverna får anstränga sig så att 
utveckling kan ske.  Lärare C menar att det är viktigt att göra didaktiska val som underlättar 
för eleverna så att det ämnesspecifika språket i undervisningen går att uppfatta utan att 
förenkla det.  

Det är så viktigt att man bygger en stark förkunskap kring nya begrepp som ska 
introduceras, man kan använda modersmålsläraren som stöd innan eleverna 
förväntas läsa eller förstå innehållet i en text exempelvis. Det räcker inte alltid med 
att bara förklara vad illustrationer i texten betyder man måste bygga samtalet kring 
sådant som de kan relatera till så att det skapar ett sammanhang. Då har vi återigen 
det viktiga med bilder, teknik och andra visuella stöd som underlättar för eleverna 
att begripa innehållet i undervisningen. - Lärare C 

 

5.2.1 Undervisningsmaterial 

Vikten av bra och relevant undervisningsmaterial påpekades flera gånger av 
respondenterna. Bristen i tillgången till material som är anpassat uppfattas också som en 
av orsakerna till att planeringen tar lång tid. Lärare D betonar svårigheten med att hitta tid 
till att planera och hitta material som passar till undervisningskontexten. 

Det är svårt att få tag på material i bland annat NO/SO ämnen, teknik också vid 
undervisning för elever med svenska som andraspråk. - Lärare D 

En annan lärare har valt att sätta ihop material själv för att det ska vara så anpassat och 
relevant som möjligt. 

I NO och SO ämnen sätter jag ihop mycket eget material och tänker då mycket på 
vilka anpassningar jag måste göra för att det ska vara möjligt för alla att inhämta 
kunskaper i undervisningen. Jag känner mig trygg med läroplanen så jag skapar ofta 
eget material och plockar lite här och där från andra material för att skapa ett relevant 
eller passande undervisningsmaterial. – Lärare A 

Lärare B upplever att det funkar bra att skapa eget material då inlärningsmaterialet inte 
alltid är anpassat för elever med svenska som andraspråk. Hen betonar även att detta valet 
görs för alla elever och inte bara specifikt för elever med annat modersmål då hen menar 
att det gynnar alla i klassrummet. Lärare B som arbetar särskilt med elever som har annat 
modersmål föredrar att anpassa material utifrån olika redan befintliga läromedel.  

Det finns mycket bra lite äldre material som jag använder, Svenskbiten är en av 
dem, man kan klippa och klistra lite för att plocka fram det som passar för 
undervisningstillfället. Jag menar att man ska använda det som finns tillgängligt och 
som är bra. – Lärare B  
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Tillgången till relevant undervisningsmaterial beskrivs som delvis otillräcklig, speciellt vid 
undervisning av NO- och SO-ämnen för elever med svenska som andraspråk, vilket gör att 
mycket av planeringstiden går åt till att hitta passande material. Andra lärare ser det som 
en rutin att anpassa undervisningsmaterialet och ser möjligheter i att skapa eget material 
som kan användas flera gånger om. Vidare menar somliga att det är en del av lärarens jobb, 
att man lägger ner denna extra tiden för att det även är gynnsamt för elever med svenska 
som förstaspråk.  

5.3 Stöttning  

Lärarna beskriver att eleverna behöver mycket stöttning i undervisningen vilket tar tid samt 
att det krävs kompetens för att kunna ge eleverna den stöttning de behöver. Lärare B arbetar 
mycket med en elev i taget, en-till-en-undervisning med elever som är nyanlända eller som 
är mycket svaga på andraspråket. Hen anser att det ger goda möjligheter att stötta elevernas 
självkänsla inför den ordinarie undervisningen i klassrummet.  

Olika stöttningsmedel som jag använder kan vara talsyntes, ipaden, inläsningstjänst 
och ibland modersmålsläraren. Ofta använder jag mig av en-till-en-undervisning för 
att eleverna ska få en skjuts in i det svenska språket så att de kan vara med och 
tillgodogöra sig kunskaper i klassrummet. En del elever är mycket beroende av den 
där en- till-en-interaktion med en vuxen – Lärare B 

Samtliga respondenter lyfter även samtal kring text och bild som en stöttning för eleverna 
och menar att de på så sätt utökar elevernas begrepp och uppfattning kring begrepp. De 
arbetar bland annat med bilder i ett syfte att utveckla förförståelse men även som 
förstärkning vid samtal om olika saker. Stöttning sker även i form av tydlighet i 
klassrummet och vid instruktioner, genomgångar. Lärare C beskriver att hen arbetar 
mycket med tydlighet för att skapa förståelse och utöka begreppsuppfattning.  

Jag använder mycket tydlighet och struktur i klassrummet, bland annat har vi 
veckodagarna färgkodade och olika ämnen färgkodade, använder även tecken som 
stöd ibland för att förstärka, exempelvis vid onsdag, som då är grön och så vidare.  
-  Lärare C 

När vi jobbar med läsinlärning och de olika metoderna, Phonics och Whole 
language arbetar vi kontinuerligt med samtal och diskussioner, på så sätt får 
eleverna höra språket flera gånger. Det är då en fördel att man kan samtala om hur 
man säger vissa saker och hur vissa ord uttalas, exempelvis gillar uttalas som ett j i 
detta ordet vilket inte är helt självklart. -  Lärare A 

Respondenterna ovan lyfter fram vikten av stöttning i språket och att de kontinuerligt 
använder olika verktyg eller redskap för att stärka elevernas ordförråd. Stöttning i form av 
färgkodning och tecken framkommer också som förmånligt vid undervisning för alla 
elever och inte enbart för elever med annat modersmål.  
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Man ska inte bara välja böcker eller innehåll som är eleverna redan känner till, man 
måste också välja sådant innehåll som inte är bekant sedan tidigare för att de inte 
ska missgynnas att lära sig om sådant de inte känner till, så de inte missgynnas att 
utveckla sin kunskap vidare. -  Lärare C 

Samtliga lärare framhåller stöttning i olika former, något som betonas särskilt är tydlighet 
och bildstöd och föremål för att skapa förståelse för undervisningsinnehållet.  

Om vi ska prata om exempelvis eld räcker det inte med att jag utgår från att alla 
elever har sett en eld innan, jag måste leva mig in i situationen och göra det levande 
på för eleverna. Jag måste kanske göra upp en eld eller ta med tändstickor och 
tändare, väldigt konkret. Vi ritar mycket på tavlan och samtalar och visar olika 
saker. – Lärare A 

5.4 Meningsfullhet 

Meningsfullhet och att eleverna får möta texter i meningsfulla sammanhang är något som 
påpekas av några respondenter. För att eleverna ska ha möjlighet att känna meningsfullhet 
med det de gör är det viktigt att sätta det i ett meningsfullt sammanhang. Några 
respondenter menar att läsinlärningen ska utgå från elevernas erfarenheter och elevnära 
texter, ord och begrepp vid bokstavsinlärning.  

Jag försöker få in så mycket elevnära föremål och saker i undervisningen som kan 
kopplas till bokstavsinlärningen, så att bokstäverna och orden vi lär eller hittar 
tillsammans kring dem kan kopplas till något meningsfullt och elevnära. Något som 
de kan relatera till. – Lärare A 

Det kan ibland vara svårt för elever med svenska som andraspråk att koppla och 
relatera till olika saker vi arbetar med i läsinlärningen men jag strävar alltid efter att 
de ska få möjlighet att skapa sammanhang. - Lärare C 

Majoriteten av respondenterna poängterar hur viktigt det är att man skapar en gemensam 
upplevelse av arbetet kring bokstäverna och olika texter i anslutning till detta. Utgår man 
från elevernas erfarenheter och knyter an till de upplevelser eleverna varit med om bidrar 
det till att lärandet blir meningsfullt.  

Eleverna i klassen kan ha olika erfarenheter men det är det som gör det så intressant 
och bra. Det bidrar till att man på många olika sätt kan variera arbetet med 
exempelvis alfabetet eller korta små ord. – Lärare B 

5.5 Modersmålsundervisning  

Många respondenter nämner att det finns modersmålsundervisning och att de ställer sig 
positiva till samarbetet men enbart en tar upp betydelsen och möjligheterna i samband med 
detta för elevernas utveckling och lärande. De som svarar att det finns ett samarbete med 
modersmålsundervisningen för att stötta elevernas läsinlärning beskriver att det sker i 
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grupp när eleverna som har annat modersmål lämnar ordinarie undervisning. Då sker inte 
samarbetet på plats i det ordinarie klassrummet, detta betonas som en konsekvens av att 
det inte finns tillräckligt med tid.  

Ofta får eleverna gå iväg och höra läsläxan en halvtimme direkt på morgonen när vi 
börjar så att de får höra den på sitt modersmål. – Lärare A 

Det funkar jättebra när de har möjlighet att närvara i klassrummet, vi har sån lyx att 
vi ibland kan ha med en tolk eller pedagog som talar språket kan vara med i 
klassrummet för att stötta med förklaring till vissa saker. Annars brukar vi ibland 
skicka med kanske matematikboken för att de ska få stöttning i den.  – Lärare D 

I det senaste nämnda citatet agerar modersmålslärare som en tolk eller översättare, inget 
större samarbete sker. Dock sker ändå ett samarbete i försök att stötta elevens utveckling 
av läsinlärning. Någon av respondenterna beskriver att stimuleringen till att lära sig läsa 
på båda språken är viktig och betonar att tidigare skolgång i hemlandet eller på annat sätt 
påverkar eleverna. De elever som under längre tid har levt i Sverige eller som har 
erfarenheter av tidigare skolgång har ofta lättare att lära sig läsa på svenska.  

Det är lite olika beroende på vilken ålder de är när de kommer till klassen. Kommer 
eleverna i årskurs 3 och inte kan läsa eller skriva får man börja med en helt annan 
läsinlärning än med de elever som kommer i förskoleklassen eller årskurs 1. Men 
man börjar ändå med bokstäver och språkljud som man hakar på med FonoMix 
beroende på hur mottagliga de är. – Lärare B 

Kommer de lite senare har de kanske med sig en läsinlärning på sitt modersmål som 
kan vara betydelsefullt vid läsinlärningen. De lär sig egentligen snabbare om de har 
ett starkt modersmål. En del elever har inte fått någon undervisning alls som då gör 
att det tar längre tid för dem att kunna tillgodogöra sig kunskaper från 
undervisningen i början. – Lärare B 

Respondenten ovan framhåller att faktorer som starkt modersmål och tidigare erfarenheter 
av undervisning är av vikt för läsinlärningen på svenska när eleverna befinner sig i årskurs 
3.  

5.6 Konklusion av resultat  

Utifrån intervju med respondenterna framkommer det att en positiv läsinlärning med fokus 
på meningsfullhet i undervisningen är en bidragande faktor till läsinlärning och 
läsutveckling för elever med svenska som andraspråk. Det framkommer även att noga 
planering och fundering kring ord och begreppsbetydelse vid arbete med bokstavsinlärning 
är av vikt för att skapa förutsättningar för lärandet. Något annat som framkom av det 
insamlade materialet är att läraren bör arbeta konkret, med föremål, bildstöd och kroppens 
olika sinnen vid läsinlärningen för svenska som andraspråks elever och att man 
tillsammans skapar en upplevelse kring exempelvis ”veckans bokstav”. Bearbetning av 
text ska ske i meningsfulla sammanhang med elevernas tidigare erfarenheter och 
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förförståelse tas hänsyn till. Modersmåls-undervisning har en markant betydelse för 
utveckling av andraspråkets läsinlärning. Om elever har ett starkt modersmål kan det 
underlätta när andraspråket lärs in.  Summeringen av det insamlade materialet från 
respondenternas erfarenheter och upplevelser belyser alla kategorier och teman på ett 
likvärdigt sett, vissa skillnader finns.  

6. Diskussion 

I följande kapitel (6.1) kommer studiens metod och diskussion i relation till studiens 
resultat (kap. 6.2.) att diskuteras. En slutsats av studiens diskussion ges i kapitel 6.3. Vidare 
diskuteras förslag på vidare forskning i kapitel 6.4.  

6.1 Metoddiskussion 

Metoden för materialinsamlingen i denna studie genomfördes med semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer. Metoden valdes för att uppfylla studiens frågeställningar och syfte 
samt för att fånga uppfattningar, synpunkter, synsätt och erfarenheter kring läsinlärning 
och utveckling hos elever med svenska som andraspråk. Genom intervjuguiden kunde jag 
ställa öppna frågor för att få djupare svar av respondenterna samtidigt som jag kunde hålla 
mig till guiden. Jag hade också möjligheten att ställa följdfrågor för att respondenterna 
skulle ha möjlighet att utveckla svaren för att studien frågeställning och syfte skulle 
uppfyllas. En fördel var också att frågorna inte behövde vara i samma ordningsföljd som i 
intervjuguiden vilket bidrog till att jag kunde ställa frågorna när det fanns tillfälle för en 
röd tråd i intervjun. Frågor som respondenterna redan gett svar på utlämnades och behövde 
således inte ställas igen.  

Jag sökte lärares beskrivningar kring arbetssätt och vilka metoder som används för att 
utveckla läsinlärningen hos elever med annat modersmål och därför passade en kvalitativ 
intervju bra då denna typ av undersökning syftar till lärares beskrivningar och erfarenheter 
(Bryman, 2011). Ytterligare en fördel med semistrukturerade intervjuer var att jag kunde 
skapa mig en uppfattning om de enskilda lärarnas tankar om undervisning, arbetssätt och 
val av metod. Detta gav mig möjlighet att skapa ett helhetsintryck och en övergripande 
bild på deras synsätt. Jag kunde styra intervjun så att syftet blev uppfyllt och försöka 
garantera att aspekter som är av vikt inte missades. Respondenterna använde sig av fritt 
berättande i svaren vilket gav möjlighet att vidareutveckla intressant innehåll i 
intervjuerna.  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser för att skapa trygghet (Fejes & 
Thornberg, 2015) men också för att underlätta för dem att finna tid för intervjun då lärare 
kan ha mycket att göra. I inspelningen skapades en viss nervositet hos lärare och de uppgav 
innan intervjun att det kändes lite osäkert. Samtliga respondenter fick ta del av liknande 
frågor som de första fyra frågorna ur intervjuguiden (se bilaga 1) då rektor på förfrågan 
fick dessa frågor via mail. Intervjufrågorna ändrades så att de inte såg likadana ut då jag 
var medveten av detta kunde påverka min materialinsamling och respondenternas svar. En 
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svaghet kan således vara att de fick dessa frågor i förväg vilket kan bidragit till att 
respondenterna kan ha förberett sig efter dessa frågor inför intervjun. Jag ansåg dock att 
frågorna som gavs i förväg inte skulle påverka materialinsamlingen eller respondenternas 
svar. 

Inspelningen gav mig möjlighet att transkribera för att kunna lyssna flera gånger på det 
insamlade materialet. Transkribering har genomförts med det talspråk respondenterna 
använt och har således transkriberats ordagrant, vilket också gett möjlighet att ta med citat 
i studien för att stärka studiens resultat och tillförlitlighet. Nackdelar med att genomföra 
kvalitativa intervjuer upptäcktes och en av dessa var att inspelning skapade en osäkerhet 
och nervositet hos lärarna. En del lärare uttryckte att deras svar kanske inte räckte till eller 
dög vilket kanske bidrog till att de försökte ge svar som de tror att jag som intervjuare 
anses vara rätt eller som de tror att jag vill höra istället för verkligheten. Jag som intervjuare 
hade för avsikt att hela tiden skapa en trygg stund med trevligt bemötande. Innan och efter 
intervjun småpratade vi lite allmänt kring skolans verksamhet och min kommande 
yrkesroll för att skapa en avslappnad känsla för deltagaren.  

Jag upplevde ibland att det kunde vara svårt att ställa följdfrågor för att förstå och tolka 
respondenternas svar och det hände flera gånger att respondenterna ibland svarade på annat 
än just följdfrågan. Jag ville inte påverka deras svar då syftet och mitt intresse var att få 
reda på deras beskrivningar, vilket ibland kunde göra mig nervös också. Detta för att jag 
var så ivrig över att säkerställa en koppling till studiens resultat och syfte. Jag kunde kanske 
valt fokusgruppsintervjuer för att skapa mindre nervositet hos både mig och 
respondenterna samt för att de skulle ha någon annan att föra fortlöpande diskussion med 
för att erhålla synpunkter på en idé eller ett synsätt som respondenterna gav. Med en 
fokusgrupp hade dock deltagarna kunnat påverka varandra och fokus på lärarnas 
beskrivningar hade blivit svårare att undersöka. Det kan leda till att en samsyn hos 
respondenterna utvecklas när deltagarna påverkar varandra vilket då kan hindra 
information från att framkomma (Bryman, 2011).  

En svaghet med studien kan vara antalalet deltagare. Om urvalet istället hade bestått av 
fler deltagare hade resultatets bredd och djup kunnat vara mer omfattande, men om fler 
informanter hade deltagit kanske generaliserbarheten varit högre. En orsak till detta är den 
begränsade tid som satts för studien samt svårigheten att hitta deltagarna som var villiga 
att delta. Materialet gav trots detta stor möjlighet att uppfylla studiens syfte och 
frågeställningar vilket är en av styrkorna med studien. Intervjufrågorna som ställdes kan 
ha bidragit till en begräsning av materialet, vissa frågor kunde ha utformats på en annat 
sätt för bredare och mer detaljerade svar från respondenterna. Egna erfarenheter och 
synsätt har inte påverkats vid bearbetning och analys av det insamlade empiriska materialet 
vilket bidragit till studiens styrkor.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Detta kapitel redogör för resultatet i relation till studiens respondenter, tidigare forskning 
samt teoretisk anknytning. I kapitel 6.2.1 diskuteras teoretisk anknytning till den 
sociokulturella teorin i förhållande till läsinlärning, språkutveckling och undervisning för 
elever med svenska som andraspråk. Därefter diskuteras styrdokument i förhållande till 
resultatet (6.2.2). Slutligen diskuteras lärarnas roll i förhållande till 
undervisningsmodellerna utifrån resultatet, forskning, syfte och frågeställningar (6.2.3).  

6.2.1 Teoretisk anknytning i förhållande till studiens 
resultat  

Det framkommer ur studiens resultat att metoder och arbetssätt för att stödja elever med 
svenska som andraspråk bygger på kommunikation och samspel vilket stöds av den 
sociokulturella teorin (Vygotskij, 2007; Gibbons, 2016). Inom den sociokulturella teorin 
är begrepp som artefakter och stöttning centrala (se kapitel 3.7). Forskare som Gibbons 
(2010) framhåller också att lärande som skapas i grupp eller tillsammans med andra på 
många sätt främjar språkinlärningen och ger positiva effekter på utvecklingen av 
andraspråksinlärningen. 

Eleverna samspelar med olika redskap och hjälpmedel för att uppleva och skapa kunskap 
kring omvärlden. Det kan kopplas till olika visuella hjälpmedel, exempelvis bildstöd och 
gester för att skapa utveckling i läsinlärningen (Säljö, 2013; Säljö, 2000). Samtliga 
respondenter påpekar att lärandet tillsammans är betydelsefullt och bidrar till att eleverna 
får lära av varandra i både mindre och större grupper. De uttalar sig inte explicit om 
förankring till sociokulturell teori i deras synsätt och förhållningssätt. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kan man konstatera att respondenterna lyfter metoder och 
anpassningar som ett verktyg att förstå omvärlden, i detta sammanhang 
undervisningskontexten. Vidare kan detta kopplas till begreppet artefakter som förklaras 
utifrån den sociokulturella teorin (Säljö, 2000; Vygotskij, 1995).  

Lärarna som deltog i studien framhåller att språket är viktigt för utveckling och även det 
kan ses som en artefakt i olika sociala sammahang. Enligt Vygotskij är eleverna i behov 
av olika artefakter för att lära som exemplevis metoder och lekar för att utveckling ska ske 
(Vygotskij, 1995). Resultatet visar att eleverna stödjs genom scaffolding som återges i den 
sociokulturella teoorin genom bland annat skapandet av förförståelse. Flertalet av 
respondenterna angav att de anpassar material och undervisning utifrån elevernas 
erfarenheter och förförståelse för att stödja dem. De använder sig av bland annat visuella 
redskap som bild och teknik i samband med detta. Gibbons (2016) betonar vikten av att 
förbereda eleverna på olika sätt genom betydesefulla och meningsfulla upplevelser vid 
läsning och inlärning för att eleverna inte ska missgynnas möjligheter att skapa kunskap. 
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6.2.2 Styrdokumenten i relation till resultatet 

Resultatet visar att lärarna är medvetna om vikten av ämnet svenska som andraspråk för 
elever med annat modersmål. Trots detta läggs ingen särskild vikt på undervisning som är 
specifikt anpassat för dem. Lärarna anger istället att undervisningen anpassas för alla och 
på så vis är även undervisningen anpassad för elever med annat modersmål. Enligt 
styrdokumenten har elever med svenska som andraspråk rätt till ämnet svenska som 
andraspråk för att utveckla sin språkliga bas i det svenska språket och har möjlighet till att 
bearbeta svårigheter med det svenska språket (Ladberg, 2003; Skolverket, 2011b). Dock 
nämner enbart en av respondenterna möjligheterna med ämnet svenska som andraspråk. 
Elever med svenska som andraspråk har ofta inte den förståelse av begrepp som elever 
med svenska som modersmål har vilket beskrivits av samtliga respondenter. Det krävs då 
planering i utformandet av undervisningen så att den skapar förutsättningar och 
möjligheter för alla elever (Gibbons, Cummins, 2001, Ladberg, 2003).  Respondenterna 
menar att de genom synonymer, lekar, rim och ramsor stödjer eleverna till att utveckla den 
språkliga bas de besitter vilket då bidrar till en bredare förståelse för ord. Vidare menar 
Ladberg (2003) att ett stort ordförråd hjälper eleven att förstå text och ord i skrift. Till detta 
resonemang hör även förmågan att koppla bokstäver till språkljud (fonologisk 
medvetenhet) vilket är en förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva (Hyltenstam, 
2007; Fridolfsson, 2008).  

Vissa lärare beskriver att de har bra kunskaper om elevernas skilda förutsättningar men 
trots detta så blir inte detta alltid synligt i planering och undervisning. Duek, (2017) och 
Lake & Pappamihiel (2003) menar att detta kan bero på osäkerhet när kunskapen ska 
omsättas i praktiken. Elever med annat modersmål ska stöttas och ges möjligheter i den 
mån möjligt i ordinarie undervisning för att skapa en känsla av delaktighet. Forskarna 
Thomas & Collier (1997) menar att eleverna bör stöttas i sitt andraspråk i ordinarie 
skolämnen samtidigt som de stöttas i utveckling av modersmålet då modersmålet många 
gånger är det verktyg som fungerar bäst för eleverna. Det framkommer beskrivningar av 
osäkerhet kring hur man bäst främjar och skapar möjligheter för elever med annat 
modersmål.  

6.2.3 Lärarnas roll i förhållande till 
undervisningsmodellerna 

Tidigare forskning visar på att flera olika metoder bör användas i samband med 
läsinlärningen för att alla elever ska ha möjligheten att stödjas i sitt lärande (Ejeman & 
Molloy, 1997). Lärarna som deltagit i studien beskriver att de arbetar med olika metoder 
och dessa metoder skiljer sig åt beroende på läraren. Precis som eleverna är olika så ser 
undervisningen olika ut beroende på elevgruppen. Lärarens roll i arbetet med modellerna 
nämns sällan i samband med läsinlärning och utvecklingen av andraspråket. Dock är detta 
något Ladberg (2000) framför som avgörande för vilka möjligheter som skapas för 
eleverna. Metoderna som används främst är Bornholmsmodellen, FonoMix, Phonics och 
Whole language som stärks av tidigare forskning positiva vid läsinlärning (Fridolfsson, 
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2008; Häggström, 2007; Fälth, Gustafsson & Svensson, 2017). Vid undervisning använder 
respondenterna sig av samtal och olika visuella stöd som ger möjlighet att diskutera olika 
begrepp och dess innebörd. Det är ett strategival som samtliga lärare i studien använder. 
Lärarnas val av arbetssätt, metoder och anpassningar är i hög grad jämförbart med målen 
i kursplanen för svenska som andraspråk samt forskning kring området (Skolverket, 
2011b; Gibbons, 2016; Fridolfsson, 2008; Ejeman & Molloy, 1997).  

Samtliga lärare använder de olika modellerna men alla nämner inte Phonics och Whole 
language explicit i intervjuerna. Lärarna arbetar mycket med kroppsspråk, gester och 
visuella stöd som bilder och filmklipp för att förstärka elevernas förståelse och lärande, 
vilket enligt flera forskare (Gibbons, 2016; Facella m.fl., 2010; Lake & Pappamihiel, 2003; 
Alleklev & Lindvall, 2000; Säljö, 2013; Cummins, 2001) medför positiv inverkan på 
utvecklingen av läsinlärning och begreppsförståelse. Vidare beskriver lärarna att de 
kompletterar undervisningen med samtal, diskussioner, sånger, rim, ramsor och 
klappningar för att eleverna ska möta så många olika sätt att knyta an till innehållet vilket 
även stärks av Hyltenstam (2007) som framgångsrikt i arbete med läsinlärningen.  

Resultatet visar att lärarna mestadels resonerar och framför lika åsikter trots att de arbetar 
på olika skolor, det finns en skillnad i arbetssätt och metoder men den är inte påtaglig. Det 
är inte många faktorer som skiljer deras undervisning åt. Det som skiljer sig åt är att två 
lärare framför att det är betydelsefullt att man gemensamt skapar en upplevelse kring 
innehållet i undervisningen för att hjälpa eleverna att skapa meningsfullhet, förståelse och 
sammanhang med innehållet i undervisningen. Att sätta lärandet i ett sammanhang som är 
begripligt för eleverna stämmer överens med Cummins (2001), Skolinspektionens (2016) 
och Hyltenstams (2007) syn på läsinlärning för elever med svenska som andraspråk och 
menar att inlärningsprocessen blir mer effektiv och gynnsam om eleverna kan relatera till 
innehållet.  

Fonologisk medvetenhet är en aspekt som underlättar utvecklingen av läsinlärningen. 
Enligt Lundberg (2007; Häggström, 2007; Fridolfsson, 2008) är det en viktig förutsättning 
för en lyckad läsinlärning. Lärarna nämner inte fonologisk medvetenhet explicit men de 
arbetar med olika metoder som exempelvis Bornholmsmodellen och FonoMix som 
utvecklar den fonologiska medvetenheten. Därav betonas vikten av fonologisk 
medvetenhet implicit av lärarna.  

För att en lyckad läsinlärning ska ske behöver modersmålsundervisningen ske parallellt. 
Det beskrivs inte som att detta sker på de skolor jag utfört min undersökning av studien på. 
Forskning i andraspråksundervisning visar på att det ger stora framsteg om modersmålet 
används som utgångspunkt för det nya språket (Bergman, 2003, Benckert, 2003, 
Håkansson 2003). Respondenterna i studien beskriver att det finns ett samarbete med 
modersmålsläraren och modersmålsundervisning vid läsläxa men inte för något ytterligare 
syfte. Vidare betonar forskning att utveckling av modersmålet är avgörande för 
begreppsutvecklingen då eleverna kan utgå från ord som de behärskar på modersmålet för 
att sedan lära sig det nya språket. Något sådant samarbete beskrivs inte av respondenterna. 
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Man kan ställa sig frågan om eleverna då är förväntade lära sig ordet och begreppet både 
på förstaspråket och andraspråket samtidigt, den processen beskrivs av Salameh (2012) 
som mycket tidskrävande och kan skapa svårigheter. Gibbons (2016) och Cummins (2001) 
betonar vikten av scaffolding i modersmålet och menar att eleverna kan stödjas på många 
sätt genom sitt modersmål i andraspråksutvecklingen. Exempelvis kan elever med samma 
modersmål få arbeta tillsammans för att kunna delge varandra språkligt stöd, något sådant 
stöd nämns inte av respondenterna. Fortsättningsvis betonar forskningen att elever med 
annat förstaspråk bör få tid at utveckla sitt tänkande och lärande på modersmålet samtidigt 
som de får möjlighet och förutsättningar att utveckla sitt andraspråk i en väl medveten 
språkmiljö som är planerad för att främja flerspråkiga elevers andraspråksutveckling 
(Hyltenstam & Tuomela, 1996; Gibbons, 2016; Skolinspektionen, 2016; Thomas & 
Collier, 1997; Bergman, 2003). 

Sammanfattningsvis pekar alla respondenter på vikten av att göra innehållet i 
undervisningen begripligt för att läsinlärningsprocessen ska vara och gynnsam för alla 
elever i klassrummet.  Resultatet är något överraskande, jag trodde det skulle skilja mer 
eftersom lärarna arbetar på olika skolor i kommunen samt att skolornas mångfald skiljer 
sig åt.   

6.3 Avslutning och vidare forskning 

Språket och läsinlärningsutvecklingen för elever med svenska som andraspråk är en 
avgörande faktor för hur de sedan lyckas med vidare kunskapsutveckling i skolan. Vilket 
bidrar till att didaktiska val, arbetssätt, anpassningar och förhållningssätt i samband med 
andraspråkselevers utveckling är av stor vikt. För att elever ska kunna medverka och ta del 
av innehållet i undervisningen krävs strukturerad planering och medvetenhet hos 
pedagoger som finns i skolans verksamhet. Då eleverna behärskar och förstår språket samt 
innehållet bidrar det till att de lättare kan tillgodogöra sig ämneskunskaper, vilket är en 
förutsättning för alla elevers kunskapsutveckling.  

Jag anser att studiens syfte och frågeställningar har uppfyllts genom det framställda 
resultatet. Lärarna arbetar på varierande sätt med metoderna Phonics, Whole language, 
Bornholmsmodellen och FonoMix för att främja läsinlärningen hos elever med svenska 
som andraspråk. Lärarna som deltog i studien har även lyft aspekter som stöttning genom 
bildstöd, konkret material, förförståelse och modersmålsundervisning som viktiga i 
samband med läsinlärningen. Arbetssätt och metoder som lärarna använder har 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet.  

En uppföljning av denna studie skulle kunna vara att intervjua lärare och elever samt föra 
observationer i klassrummet kring läs- och skrivutveckling samt vilken roll 
språkutvecklande arbetssätt har för elever med svensk som andraspråk. Detta skulle skapa 
en fördjupning i ämnet läs- och skrivinlärning för elever med svenska som andraspråk. En 
sådan studie skulle ge mig en djupare och bättre uppfattning om hur flerspråkiga elever 
upplever sitt lärande samt hur lärare i praktiken arbetar för att främja läs- och 
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skrivinlärningen för elevernas språkutveckling. Det är ett brett och mycket relevant område 
i skolans verksamhet att undersöka med hög relevans för min framtida yrka som lärare. 
Hur undervisning kan anpassas för att skapa möjligheter och förutsättningar för att möta 
alla elever i skolan är också relevant för all personal som verkar inom skolans ramar.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor  

• Hur många års erfarenhet har du av att undervisa?  

• Har du en formell behörighet att undervisa i svenska som andraspråk?  

• Hur mycket erfarenhet har du av att arbeta med elever som har ett annat förstaspråk 

än svenska?  

• På vilka sätt arbetar du med läsinlärning och läsutveckling hos elever?  

• Anpassar du undervisningen eller klassrummet på något sätt för att främja elever 

med svenska som andraspråk? Beräta gärna isåfall! 

• Är det något särskilt man bör ha i åtanke vid undervisning av läsinlärning i 

svenska som andraspråk?   

• Förekommer samarbete med modersmålundervisningen? Isåfall hur och varför? 

• Har du mött någon förändring i bland annat undervisningssätt, anpassningar och 

undervisningsmaterialet för att främja läsinlärning under din tid som pedagog? 

• Har du något du vill tillägga? 

 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2. Informationsbrev till berörda pedagoger  

Hej! 

Mitt namn är Taylor-Anne Conyer och jag studerar till grundlärare vid Jönköping 

University  i Jönköping. Jag läser nu min sista termin och har precis börjat med mitt 

examensarbete. Syftet med examensarbetet är  för mig att skapa förståelse för hur 

pedagoger arbetar med läsinlärning och läsutveckling för elever med svenska som 

andraspråk. Min förhoppning är att jag kan skapa en bredare förståelse för hur man 

anpassar undervisningen för en utveckling av läsinlräning genom stimulerande 

undervisning för elever med svenska som andraspråk bedömer jag vara viktig kunskap i 

min kommande proffession som lärare. För att skapa förståelse har jag för avsikt att att 

intervjua verksamma och relevanta pedagoger i verksamheten.  

Jag tar hänsyn till de forskningsetiska principer som gäller och deltagandet är frivilligt 

och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan att ange någon 

anledning. Intervjuer kommer att genomföras och jag kommer använda mig av en 

intervjuguide. Intervjuerna kommer även att spelas in och transkriberas för att underlätta 

bearbetningen av analys. Intervjun kommer ta cirka 30 – 40 minuter.  

De som deltar undersökningen har rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta. Anteckningar i undersökningen kommer bevaras på så sätt att enskilda 

personer inte kan identitfieras. Jag skulle vara oerhört tacksam om du kunde tänka dig att 

medverka vid en intervju där jag dokumenterar, spelar in och gör anteckningar. Om du 

önskar att ta del av examensarbetet när det är färdigt finns möjlighet att få en kopia för att 

kunna ta del av studiens resultat med hjälp av ditt deltagande.  

För frågor är ni välkommen att kontakta mig för mer information 

Med vänliga hälsningar Taylor-Anne Conyer 

Konaktuppgifter 

Taylor-Anne Conyer (Cota1515@student.ju.se) 

Handledare: Barbro Lundin, Barbro.Lundin@ju.se 

 



 
 

 

Bilaga 3.  

Figur: Schematisk bild på Bornholmsmodellen, https://www.bornholmsmodellen.se/affisch-till-
bornholmsmodellen 


