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1 Inledning  

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle där även de svenska klassrummen har fått en större 

kulturell mångfald. Elever med annat modersmål än svenska utgör nästintill tjugo procent av 

eleverna i grundskolan (Skolverket, 2012). Enligt Skolinspektionen (2010) saknar en alltför 

stor andel av lärarna i grundskolan kunskaper om hur de ska anpassa undervisningen till 

elever som lär sig svenska som andraspråk. I undervisningen finns det stora brister då 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper inte tas vara på i klassrummet. Hyltenstam 

(2007) skriver att de elever som har ett annat modersmål än svenska ofta ses som en homogen 

grupp och bemöts som om de har samma förutsättningar och behov i svenskundervisningen. 

Denna syn leder till problem då eleverna med annat modersmål än svenska kan vara både 

språkligt och kulturellt olika. Elever med annat modersmål än svenska presterar som grupp 

sämre resultat i skolan än de elever som har svenska som modersmål. ”Det är uppenbart att 

skolan inte lyckas ge elever med utländsk bakgrund en lika god utbildning som de inhemskt 

svenska eleverna får.” (Hyltenstam, 2007, s.46) 

Att kunna läsa är avgörande för att bli en aktiv samhällsmedborgare (Wengelin & Nilholm, 

2013). Genom att eleverna lär sig att läsa på ett djupare sätt kan de tolka, reflektera och 

kritiskt granska sin omvärld. På så sätt bidrar läsningen till att de kan påverka och förändra 

samhället (Stensson, 2006). Resultat från PISA-undersökningen 2009 visar på ett försämrat 

resultat i läsförståelse hos de svenska eleverna1. Undersökningen visar att var femte elev inte 

uppnår kunskapskraven i läsförståelse. Dessutom är det ännu fler elever med annat modersmål 

än svenska som inte når upp till kraven (OECD, 2010; Skolverket, 2012).  

Denna litteraturstudie har som syfte att identifiera betydelsefulla faktorer för att 

andraspråkselever i förskoleklass och årskurs 1-3 ska utveckla sin läsförmåga på andraspråket 

svenska. För att finna relevant material har sökningar i databaser gjorts, kriterier för inklusion 

fastställts och det funna materialet har granskats och analyserats. Materialet som använts för 

att identifiera betydelsefulla faktorer består av vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, böcker 

och en avhandling. Studien har avgränsats och den berör endast aspekten av 

andraspråkelevernas läsutveckling vilket bara är en del av andraspråkelevernas utveckling av 

andraspråket. Avgränsningen mot läsutveckling gjordes för att PISA- undersökningen från 

                                                      

1 Med svenska elever avses alla elever som går i den svenska skolan. 
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2009 (OECD, 2010) visar på sjunkande resultat i läsförståelse hos de svenska eleverna, därför 

menar vi att elevers läsutveckling bör utforskas mer. 

Inledningsvis presenteras litteraturstudiens syfte och frågeställning (kap. 2). Därefter redogörs 

för bakgrundskunskaper som är relevanta för att förstå studiens resultat. Exempelvis berörs 

definitioner av centrala begrepp, vad andraspråksinlärning innebär och vad det innebär att 

kunna läsa (kap. 3). Detta kapitel följs av beskrivningar av studiens metod i form av 

materialinsamling, kriterier för inklusion, urval och materialanalys (kap. 4). Vidare 

presenteras studiens resultat som visar på betydelsefulla faktorer för läsutveckling hos 

andraspråkselever (kap. 5). Avslutningsvis förs en diskussion kring metod och resultat samt 

resultatets relevans för vår kommande yrkesroll (kap. 6). 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att identifiera betydelsefulla faktorer för att andraspråkselever i förskoleklass och 

årskurs 1-3 ska utveckla sin läsförmåga på andraspråket svenska.  

Utifrån syftet kommer följande frågeställning att besvaras: Vilka faktorer är betydelsefulla för 

att andraspråkselever i förskoleklass och årskurs 1-3 ska utveckla sin läsförmåga på 

andraspråket svenska? 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för bakgrundskunskaper som är relevanta för att förstå studiens 

resultat. Inledningsvis presenteras definitioner av centrala begrepp inom området (3.1). Vidare 

introduceras vad andraspråksinlärning innebär (3.2) samt villkor för att elever ska få 

undervisning i ämnet svenska som andraspråk (3.3). Därefter presenteras teoretiska 

utgångspunkter för forskning kring läsning (3.4) och efterföljs av en beskrivning av 

läsutveckling (3.5). Avslutningsvis beskrivs skolans uppdrag, övergripande mål och 

kursplanerna för svenska samt svenska som andraspråk (3.6).  

3.1 Definitioner av begrepp 

Definitionen av modersmål är ”det språk som barn lär sig först (förstaspråk).” (Håkansson, 

u.å) Inom den svenska skolan används begreppet modersmål som en benämning på ett språk 

som eleven främst använder i hemmet (Håkansson, u.å). Definitionen av andraspråk är ” 

språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) 

och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig kommunikation.” 

(Hyltenstam, u.å.a) Andraspråket spelar en viktig roll både socialt och psykologiskt för 

individen. Individens alla kommunikationsbehov ska kunna tillfredsställas med andraspråket 

vilket gör att det är jämförbart med modersmålet (Hyltenstam, u.å.a). Det nya språket som 

individen håller på att lära sig kallas för målspråk (Målspråk, u.å.).  

En individ som kan använda eller behärska flera språk är flerspråkig. Fenomenet kallas för 

flerspråkighet och är i princip samma företeelse som tvåspråkighet. Det finns ingen etablerad 

definition av begreppet flerspråkighet som individuellt fenomen. I vetenskapliga sammanhang 

används en bred syn på flerspråkighet då till exempel personer med mycket begränsad 

språklig förmåga i ett främmande språk trots detta kategoriseras som flerspråkiga. Två viktiga 

termer att skilja på inom området är simultan tvåspråkighet och successiv tvåspråkighet. 

Simultan tvåspråkighet innebär att en individ från spädbarnsåldern lär in två språk samtidigt. 

Om ett andraspråk däremot lärs in först efter att förstaspråket har etablerats kallas detta för 

successiv tvåspråkighet (Hyltenstam, u.å.b).  

I denna litteraturstudie kommer elever som har ett annat modersmål än svenska och lär sig 

svenska som andraspråk att benämnas som andraspråkselever. Dessa elever kan ha kommit 

till Sverige före eller under sin skolgång eller vara födda i Sverige men ha ett annat 

modersmål än svenska (Skolverket, 2011a).   
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3.2 Andraspråksinlärning 

När en individ lär sig ett nytt språk bygger hen upp ett eget regelsystem för att lära sig 

målspråket. För att målspråket ska utvecklas behöver individen exponeras för språket, vilket i 

detta fall innebär att höra och läsa språket. All exponering som individen får från sin 

omgivning utgör individens inflöde. Inflödet måste tolkas för att kunna användas till att 

utveckla målspråket. Till exempel behöver individen skapa sig en uppfattning om var 

gränserna mellan orden går, vilka betydelseskiljande ljud som finns samt hur vissa språkljud 

uttalas olika i skilda sammanhang. Individen behöver dessutom skapa sig en uppfattning om 

ords betydelser och hur de kan sättas samman för att skapa nya ord (Hyltenstam, u.å.a). 

Inlärningshastighet och inlärningsframgång varierar mellan olika individer. En av de mest 

väsentliga faktorerna anses vara inlärningsåldern. Andra faktorer av vikt är social bakgrund, 

kontakt med individer som talar målspråket, undervisning, motivation samt språkbegåvning 

(Abrahamsson, 2009).  

3.3 Svenska som andraspråk 

Vilka elever som får undervisning i svenska som andraspråk beslutas av rektor (SFS, 2011). I 

skolförordningen står det att: 

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

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

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

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. 

(SFS, 2011) 

Enligt Skolinspektionens rapport (2010) är skolledningar och lärare ofta osäkra på hur de ska 

bedöma vilka elever som är i behov av svenska som andraspråk. De upplever att de har svaga 

kunskaper om ämnet svenska som andraspråk och andraspråksinlärning och de känner sig 

därför osäkra. Det råder också oklarheter kring ämnesinnehållet då vissa lärare ser ämnet som 

ren färdighetsträning och utesluter sammanhang med övrig undervisning. På en del skolor har 

ämnet en låg status medan det på andra skolor finns ett välfungerande arbete. Dock är det få 

av de granskade skolorna som har personal med tillräcklig kompetens inom ämnet. 

Modersmålsundervisningen saknar också ofta sammanhang med övrig undervisning vilket 

måste förbättras för att ge eleverna en sammanhängande undervisning. 
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3.4 Teoretiska utgångspunkter 

De sociokulturella och språkpsykologiska perspektiven är de två vanligaste utgångspunkterna 

vid forskning kring läsning (Hedman, 2012). Vygotskijs verk om utveckling, lärande och 

språk lade grunden till det sociokulturella perspektivet. Under 1980- och 1990-talet blev 

samhället alltmer mångkulturellt och globaliserat. Det sociokulturella perspektivet fick ett 

uppsving och intresset ökade för dess användning i skolan. En av anledningarna var att 

perspektivet betonade vikten av socialt samspel för lärande och utveckling. Begreppet 

scaffolding myntades av Vygotskij och det innebär att en kunnig person ger mycket stöd i 

början av lärandet men allt eftersom minskas stödet och till slut kan stödet upphöra helt 

(Säljö, 2012). Det sociokulturella perspektivet fokuserar på hur språket rent praktiskt används 

i läs- och skrivsammanhang och hur de sociokulturella villkoren påverkar språkanvändningen. 

Läsning och skrivning ses inte som färdigheter utan som sociala aktiviteter. Det 

språkpsykologiska perspektivet ser däremot läsning som en färdighet och fokuserar på 

läsarens språkliga och kognitiva processer. Perspektivet tar inte hänsyn till den sociokulturella 

kontexten (Hedman, 2012).  

3.5 Läsutveckling 

3.5.1 Vad är läsning? 

Den tidiga läsutvecklingen kan ses utifrån fem dimensioner. Dessa är fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Dimensionerna 

samspelar med varandra och de skapar tillsammans en helhet. En god fonologisk medvetenhet 

lägger en bra grund för ordavkodning. En god ordavkodning är i sin tur en bra förutsättning 

för fortsatt utveckling av fonologisk medvetenhet och för flyt i läsningen. Läsförståelsen 

gynnas av flyt i läsningen och flytet ger i sin tur en bättre läsförståelse. Att förstå det lästa 

leder till läsintresse och intresset ger en bättre förståelse (Lundberg & Herrlin, 2005). Inom 

läraryrket brukar läsning ses som avkodning x förståelse. För att eleverna ska bli goda läsare 

måste de få arbeta med både avkodning och förståelse. Om den ena faktorn, avkodningen eller 

förståelsen, är svag påverkas resultatet, läsförmågan, negativt (Druid Glentow, 2006).  

Freebody och Luke (refererad i Hedman, 2012) presenterar en modell för läsning som 

kombinerar det sociokulturella och språkpsykologiska perspektivet. Denna modell innehåller 

fyra roller som läsaren kan tillägna sig. Dessa är läsaren som kodknäckare (språkpsykologiska 

perspektivet), meningsskapare, textanvändare och textanalytiker (sociokulturella 

perspektivet). Läsaren som kodknäckare innebär att läsaren uppmärksammar grafem, fonem, 
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ord och stavningsregler. Läsaren kan också anta rollen som meningsskapare och hen försöker 

då förstå texten på ett meningsfullt sätt. Textanvändare kallas rollen läsaren intar om hen 

visare en medvetenhet om texters olika genrer och stilar samt hur dessa påverkas av dess 

kulturella och sociala kontext. Läsaren som textanalytiker innebär att hen skapar en förståelse 

för hur texter kan påverka människors tankar och uppfattningar samt att alla texter speglar 

vissa perspektiv medan andra utelämnas. 

3.5.2 Avkodning och läsförståelse 

En god fonologisk medvetenhet är en bra grund för ordavkodning. Att ha en god fonologisk 

medvetenhet innebär att förstå hur språkljud kan representeras av bokstäver och hur dessa 

språkljud kan sättas samman för att skapa ord (Lundberg & Herrlin, 2005). Att avkoda 

handlar i sin tur om att kunna identifiera skrivna ord (Lundberg, u.å.).  

Läsförståelse handlar om att förstå det lästa (Lundberg & Herrlin, 2005). ”Läsaren är 

medskapare och konstruerar innebörder från texter utifrån sina tidigare erfarenheter och 

förväntningar.” (Lundberg & Herrlin, 2005, s.15) På detta sätt kan läsning ses som ett möte 

mellan läsare och text där läsaren med hjälp av att läsa mellan och bortom raderna kan skapa 

inre bilder och sätta sina egna erfarenheter och tankar i förhållande till texten (Lundberg & 

Herrlin, 2005). Erfarna läsare använder sig av strategier för att förstå en text och 

användningen sker oftast omedvetet. För att utveckla elevers läsförståelse är det dock viktigt 

att medvetet arbeta med lässtrategier. Lässtrategierna kommer att presenteras här. Att kunna 

göra kopplingar innebär att relatera texten till egna erfarenheter och tankar. Ställa frågor gör 

läsaren för att komma djupare in i texten. Genom att skapa inre bilder är det lättare för läsaren 

att gå in i berättelsen och bli mer involverad. Att göra inferenser innebär att läsa mellan 

raderna och att använda ledtrådar i texten för att tolka underliggande teman. Genom att sålla i 

texten och sammanfatta kan läsaren bestämma vad som är viktigt och denna summering är 

betydelsefull för att skapa mening av texten. Att syntetisera innebär att förena ny kunskap 

med befintlig kunskap för att skapa en ny infallsvinkel (Stensson, 2006). Ett exempel på ett 

läsförståelsematerial som synliggör dessa lässtrategier är En läsande klass. Med hjälp av detta 

material får eleverna öva sig i att använda lässtrategier och de kan på så sätt utveckla sin 

läsförståelse (En läsande klass, 2015). 
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3.6 Skolans uppdrag, övergripande mål och kursplan för svenska och 

svenska som andraspråk 

I skolans värdegrund och uppdrag står det att ”undervisningen ska 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, 2011b, s.8) Undervisningen kan på grund av detta inte utformas på samma sätt 

för alla elever. Det är rektorns ansvar att se till att undervisningen utformas på ett sätt som ger 

alla elever det stöd de behöver för att utvecklas. I kursplanen för svenska står det att det är 

betydelsefullt att ha ett språk som är utvecklat och nyanserat för att kunna förstå och verka i 

dagens mångkulturella samhälle (Skolverket, 2011b). I skolans värdegrund och uppdrag 

framkommer att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.” (Skolverket, 

2011b, s.9) Varje elev ska få möjlighet att utveckla tilltro till sin språkliga förmåga genom att 

samtala, läsa och skriva. I centralt innehåll för årskurs 1-3 framkommer det att undervisningen 

ska innehålla lässtrategier samt samband mellan fonem och grafem. I kursplanernas syftestext 

framgår det att elevernas intresse för att läsa och skriva ska stimuleras genom undervisningen 

(Skolverket, 2011b).  

Vid en jämförelse mellan kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk synliggörs att 

kursplanen i svenska som andraspråk innehåller fler förmågor och punkter under centralt 

innehåll. Exempelvis finns det innehållspunkter om bokstävernas form och ljud samt uttal i 

jämförelse med modersmålet (Skolverket, 2011b). Kursplanerna har i stort sett samma syfte 

men tillvägagångssätten för att nå målen kan skilja sig åt. Den gemensamma kärnan i 

kursplanerna utgörs av att individen genom språk och kommunikation utvecklas som 

människa för att kunna bli en aktiv medborgare (Skolverket, 2011a).  
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4 Metod 

Syftet är att identifiera betydelsefulla faktorer för att andraspråkselever i förskoleklass och 

årskurs 1-3 ska utveckla sin läsförmåga på andraspråket svenska. En litteraturstudie har 

genomförts för att möta syfte och frågeställning. För att hitta relevant material har sökningar 

genomförts i olika databaser med hjälp av ett antal sökord. Ett antal kriterier för inklusion har 

valts ut för att vidare kunna användas för analysen av materialet och ett urval har gjorts (4.1). 

Materialet har sedan granskats utifrån kriterierna för inklusion (4.2). 

4.1 Materialinsamling 

För att samla in material till resultatet användes ett antal sökord som ansågs relevanta. 

Sökningen inkluderade både svenska och engelska sökord för att få ett större urval och även 

nå internationell forskning. Sökorden som användes var: svenska som andraspråk, 

andraspråksinlärning, andraspråksundervisning, flerspråkighet, second language learn*, 

second language, reading skills, reading, bilingualism, elementary school, primary education, 

primary school, factors. 

Materialinsamlingen genomfördes i databaserna Educational Resources Information Center 

[ERIC] och SwePub. Databasen ERIC användes eftersom den är inriktad på pedagogik och 

den inkluderar även internationell forskning. SwePub användes för att hitta svensk forskning 

inom det aktuella området. Databasen Google Scholar användes då sökningar i andra 

databaser inte har kunnat erbjuda fulltext. Genom kedjesökningar via referenslistor från 

tidigare funna källor hittades nytt relevant material. Nya sökord hittades också via källors 

nyckelord.  

Ett antal kriterier för urval fastställdes för att kunna hitta relevant material som svarar till 

syftet och frågeställningen. Det första kriteriet var att forskningen ska fokusera på formell 

andraspråksinlärning, det vill säga undervisning i ett skolsammanhang. Det andra kriteriet var 

att forskningen ska beröra andraspråksinlärning i förskoleklass till årskurs tre. Det tredje 

kriteriet var att forskningen endast ska inkludera elever som är succesivt tvåspråkiga. Det 

fjärde och sista kriteriet var att forskningen ska identifiera betydelsefulla faktorer för att 

andraspråkselever ska utveckla sin läsförmåga.  

Materialinsamlingen resulterade i tolv källor, varav sex vetenskapliga artiklar, tre 

konferensbidrag, två böcker och en doktorsavhandling. Den största delen av det utvalda 

materialet uppfyller alla kriterier. Vissa källor uppfyller dock inte det andra kriteriet som 
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berör att forskningen ska fokusera på andraspråksinlärning i förskoleklass till årskurs tre. 

Undantagen har tagits då forskningen ändå känts relevant för ämnesområdet. Urvalet 

innehåller både aktuell och äldre forskning samt nationell och internationell forskning.  

4.2 Materialanalys 

Kriterierna för inklusion användes för att granska det utvalda materialet. Vissa källor 

exkluderades eftersom de berörde elever som är simultant tvåspråkiga eller att forskningen 

fokuserade på inlärning av främmande språk istället för andraspråk. Det genomfördes ett urval 

i varje källa i vilket innehållet ställdes i förhållande till syfte och frågeställning för att få fram 

relevant material.  

Materialet analyserades genom att det lästes, bearbetades och jämfördes. En översikt över 

analyserad litteratur (se bilaga) användes för att få en överblick över syften, metoder och 

resultat i de olika källorna. Men hjälp av översikten kunde materialet jämföras då likheter, 

skillnader och samband gick att urskilja. Ett par analysfrågor konstruerades utifrån syfte och 

frågeställning och användes vid jämförelsen. Den första frågan var om det finns vissa 

betydelsefulla faktorer/ samband för läsutveckling hos andraspråkselever som omnämns i 

flera av källor. Den andra frågan som användes vid analysen berörde om forskarna använt 

liknande metoder för att få fram sina resultat. Vid materialanalysen upptäcktes ett antal 

gemensamma nämnare som är betydelsefulla för läsutveckling hos andraspråkselever. Dessa 

var bland annat ordförrådets betydelse samt vikten av strategianvändning och 

bakgrundskunskaper. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras betydelsefulla faktorer för läsutveckling hos andraspråkselever. 

Inledningsvis ges en redogörelse av ordförrådets betydelse (5.1). Vikten av språklig 

medvetenhet (5.2) följt av strategianvändning (5.3) presenteras sedan. Därefter påvisas 

betydelsen av bakgrundskunskaper (5.4) och vad som bör tänkas på vid val och anpassning av 

text till andraspråkselever (5.5). Därpå belyses betydelsen av god interaktion mellan lärare 

och elev (5.6) och avslutningsvis åskådliggörs vikten av lustfyllt och meningsfullt lärande för 

läsutveckling hos andraspråkselever (5.7).  

5.1 Ordförråd 

Andraspråkselever har svårare för läsförståelse jämfört med jämnåriga förstaspråkselever. 

Dessa svårigheter är inte en konsekvens av bristande avkodningsförmåga utan av ett svagt 

ordförråd (Burgoyne, Kelly, Whiteley & Spooner, 2009). I en studie gjord av Burgoyne, 

Whiteley och Hutchinson (2011) undersöks bland annat ordförrådet hos första- och 

andraspråkselever. Ordförrådstestet som genomfördes undersökte både produktivt 

(expressive) och receptivt (receptive) ordförråd. Det produktiva ordförrådet testades genom 

att eleverna fick namnge bilder av föremål, aktiviteter och begrepp. Det receptiva ordförrådet 

testades genom att eleverna fick höra ett ord och sedan välja en passande bild av fyra 

förutbestämda bilder. Resultatet av ordförrådstestet visar att andraspråkselever har ett sämre 

ordförråd än förstaspråkselever, vilket kan utläsas i tabell 5.1 (Burgoyne et al., 2011, s.141).  

Tabell 5.1 

Resultat av produktivt och receptivt ordförråd hos första- och andraspråkselever 

Kommentar. Monolingual står för enspråkiga elever och EAL (English as an Additional Language) 

står för elever som lär sig engelska som andraspråk. 
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I studierna ovan (Burgoyne et al., 2009; Burgoyne et al., 2011) undersöktes också sambandet 

mellan ordförråd och läsförståelse. Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan 

dessa två, både för första- och andraspråkselever. Om eleverna har ett sämre ordförråd har de 

också svårare att förstå formuleringar och uttryck vilket i sin tur leder till en sämre 

läsförståelse (Burgoyne et al., 2009). För andraspråkselever är därför ordförrådet en 

avgörande faktor för att eleverna ska lyckas att bli goda läsare (Burgoyne et al., 2011). 

Ordförrådet i modersmålet har också betydelse för utvecklingen av läsförståelse på 

andraspråket (Carlisle, Beeman, Davis & Spharim, 1999).  

Det finns dock en annan studie gjord av Chiappe, Glaeser och Ferko (2007) som visar att det 

inte finns något avgörande samband mellan ett receptivt ordförråd och läsförståelse. Istället 

anses fonologisk medvetenhet vara en viktig faktor för att utveckla läsförmåga (se 5.2). 

5.2 Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet är en avgörande faktor för att andraspråkselever ska utveckla 

läsfärdigheter och läsförståelse (Carlisle et al., 1999; Chiappe et al., 2007). I en studie gjort av 

Bialystok, Luk och Kwan (2005) visar resultatet på att andraspråkselever med ett modersmål 

som har samma skriftsystem som andraspråket har enklare för att urskilja fonem och avkoda 

nonsensord. Detta jämfört med förstaspråkselever och andraspråkselever med ett modersmål 

som inte har samma skriftsystem som andraspråket. I tabell 5.2 kan detta utläsas under 

variablerna Phoneme counting och Nonword decoding.  

Tabell 5.2 

Resultat av urskiljande av fonem och avkodning av nonsensord hos första- och andraspråkselever 

Tvåspråkigheten kan vara en fördel för eleverna när det gäller fonologisk medvetenhet 

eftersom de redan har kunskaper om hur ett språk, modersmålet, är uppbyggt. Denna fördel 

gäller endast de elever vars modersmål har samma skriftsystem och liknande fonologisk 
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struktur som andraspråket. Om eleverna redan kan läsa på sitt modersmål och språken har 

samma skriftsystem har de ett stort försprång vid inlärning av målspråket. De liknande 

skriftsystemen stöttar eleverna då de redan har kunskap om hur systemet fungerar och hur de 

kan sätta samman ljud för att skapa ett meningsfullt uttryck. De kan dessutom överföra 

betydelsefulla lässtrategier som de har byggt upp vid läsning av modersmålet. De elever vars 

modersmål inte har samma skriftsystem som andraspråket, som till exempel eleverna med 

kinesiska som modersmål (se tabell 5.2), kan inte använda kunskaper från sitt modersmål när 

det gäller fonologisk medvetenhet och de presterar därför inte lika bra på testen (Bialystok et 

al., 2005).  

I tabell 5.2 går även att utläsa att de elevgrupper som hade högst resultat vid urskiljande av 

fonem (phoneme counting) också hade högst resultat vid avkodning av nonsensord (nonword 

decoding). Det finns alltså ett starkt samband mellan urskiljande av fonem och avkodning av 

nonsensord. De elever vars modersmål har samma skriftsystem och liknande fonologisk 

struktur som andraspråket kan använda tidigare kunskaper om fonem och avkodning för att 

utveckla sin läsförmåga (Bialystok et al., 2005).  

5.3 Strategianvändning 

Då andraspråkselever har ett bristande ordförråd måste de använda sig av strategier i högre 

grad än förstaspråkselever för att utveckla sin läsförmåga (Lindqvist, Guvå, Lundenmark & 

Wewel, 2013). Eleverna använder sig av strategier som de är bekanta med, till exempel 

memorering och kopiering av lärarens intonation och röstläge (Walters, 2007). När de inte 

förstår ett ord frågar de läraren alternativt slår upp ordet i ett lexikon. Majoriteten av eleverna 

upplever dock att de inte förstår förklaringen till ordet i lexikonet och får därför inte någon 

hjälp (Lindqvist et al., 2013).  

Storleken på andraspråkselevernas ordförråd behöver nödvändigtvis inte vara det avgörande 

utan det viktigaste är vilka strategier eleverna använder för att förstå ord och text (Lindqvist et 

al., 2013). Eleverna upplever att de kan läsa men de förstår inte det de läser utan de läser 

främst för att göra läraren nöjd. De väljer ofta att läsa böcker som läraren redan har läst för 

dem för att de då vet hur de ska uttala ord och använda olika röstlägen. Dessa strategier lurar 

läraren till att tro att eleven är en duktig läsare trots att hen endast härmar och avkodar. I och 

med att undervisningen inte har erbjudit lästräning mot förståelse har eleverna inte fått 

uppleva meningen med läsning och därmed missat betydelsefulla strategier (Walters, 2007).  
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Andraspråkseleverna saknar bland annat strategier för att göra inferenser och upplever att de 

inte kan hitta svar på läsförståelsefrågor i texter. Vid de tillfällen då eleverna möter ord de inte 

förstår har de som vana att stanna upp och vilja ta reda på ordets betydelse direkt. En god 

läsare kan däremot använda kontexten för att dra slutsatser om ett okänt ords betydelse. 

Läsaren kan dessutom finna svar på läsförståelsefrågor trots att hen inte förstår alla ord i 

texten. För att kunna komma åt information i texten och göra inferenser behöver eleverna 

behärska ordförståelsestrategier (Lindqvist et al., 2013). Strategierna behövs alltså för att 

eleverna ska lära sig att bli framgångsrika och mer självständiga läsare (Walters, 2007).  

5.4 Bakgrundskunskaper 

Andraspråkselever har svårare att förstå en text på grund av bristande bakgrundskunskaper 

(Burgoyne et al., 2011). Eftersom alla elever har olika bakgrundskunskaper kan texter som 

anses språkligt enkla ändå utgöra en stor utmaning på grund av kulturella referensramar 

(Gibbons, 2010). Eleverna använder sig av personliga och kulturella erfarenheter för att skapa 

mening och förståelse. Erfarenheterna blir en vägledning mot förståelse. Därför kan en text 

som anses språkligt svår ändå vara begriplig då innehållet är bekant för eleven (Gibbons, 

2010). Texter som relaterar till elevernas kulturella och språkliga bakgrund kan dessutom 

motivera eleverna till fortsatt läsning (Cummins, 2001).  

När andraspråkselever lär sig att läsa är det viktigt att de får hjälp med att skapa en 

förförståelse innan läsningen. För att stötta eleverna i deras läsutveckling bör undervisningen 

utgå från sammanhang som de är bekanta med och kan förstå. Läraren behöver dock inte vara 

rädd för att använda främmande sammanhang bara klassen tillsammans bygger upp en 

förförståelse innan läsningen (Gibbons, 2006). Den gemensamma förförståelsen kan byggas 

upp genom att till exempel plocka ut centrala begrepp och meningar som diskuteras innan 

läsningen. Genom att låta eleverna ta del av varandras tankar kring bokens innehåll skapas en 

bättre förutsättning för att sedan förstå innehållet (Gibbons, 2010). När andraspråkselever får 

samma bakgrundskunskap som förstaspråkselever presterar de lika bra som förstaspråkselever 

vid läsförståelse (Burgoyne et al., 2011). Därför är dessa aktiviteter som görs innan läsningen 

betydelsefulla, speciellt för andraspråkselever. Desto bättre förberedda eleverna är innan 

läsningen desto mer förstår de och ser sambandet mellan ord och mening. Aktiviteterna innan 

läsningen möjliggör dessutom att elever som är mycket ovana läsare samt elever som nyss 

börjat lära sig målspråket ändå kan följa med och förstå innehållet i texten (Gibbons, 2010).  
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5.5 Textens påverkan 

Vid valet av böcker för andraspråkselever är det väsentligt att böckerna ger språklig stimulans 

och inte enbart lästräning (Gibbons, 2006). Många texter i läsläror är osammanhängande 

meningar uppradade efter varandra, till exempel ”Sidan 1 Här är Lena. Här är Pär. Sidan 2 

Lena har en bil. Sidan 3 Pär har en båt. Sidan 4 Bilen är blå. Båten är röd.” (Gibbons, 2006, s. 

136) Denna text ger endast övning i avkodning vilket vissa elever kan finna stimulerande. 

Dock bidrar inte texten till större intresse för fortsatt läsning. I en så pass innehållsfattig text 

som den ovan är det nästintill omöjligt för eleverna att förutsäga händelseförloppet vilket gör 

att de enbart måste förlita sig på sin avkodningsförmåga. Läsningen av en sådan text leder i 

sin tur till att eleverna går miste om förståelsen för innehållet och sammanhanget (Gibbons, 

2006).  

Enligt Gibbons (2006) finns det ett antal kriterier som kan användas för att hjälpa elever och 

lärare att välja lämpliga böcker till andraspråkselever som är ovana läsare. Dessa kriterier 

belyser vikten av ett upprepat språk som gör att eleven snabbt ser ett mönster som underlättar 

läsningen och tydliga bokstäver och illustrationer. Ett innehåll som främjar elevens 

läsförmåga och lockar till läsning samt universella teman som exempelvis det goda besegrar 

det onda kan också stötta andraspråkselever. Ovan nämnda är bara några av alla kriterier som 

kan underlätta vid val av böcker som stimulerar andraspråkselevers läsutveckling. Utifrån 

dessa kriterier framgår att sagor kan vara den bästa ingången till läsning för 

andraspråkselever. Sagor har en universell uppbyggnad och dessutom är många sagor 

gemensamma för flera kulturer vilket gör att alla elever kan relatera till sagan oavsett kulturell 

bakgrund.  

En faktor som påverkar textens svårighetsgrad är befintligheten av ”röst” och graden av 

”kausalitet”. Röst innebär att texten har en tydlig berättarröst som talar direkt till läsaren. Hög 

grad av kausalitet innebär att texten innehåller ett tydligt orsak-verkan-samband. Om 

sakprosatexter skulle innehålla en tydlig röst och högre grad av kausalitet skulle skillnaden i 

läsförståelse mellan första- och andraspråkselever minska (Reichenberg, 2000).  

5.6 Interaktion mellan lärare och elev 

I samhället ses ofta elevers tvåspråkighet som något negativt och detta problematiserar 

interaktionen mellan lärare och elev. Det anses att eleverna bör lämna sitt modersmål och 

anpassa sig efter den nya kulturen (Cummins, 2001). Det är dock vetenskapligt bevisat att 
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tvåspråkigheten kan vara en fördel för andraspråkselever (Bialystok et al., 2005). För att 

interaktionen ska främja elevens lärande måste läraren ta vara på elevens kulturella, språkliga 

och personliga identitet. Om interaktionen blir lyckad kommer eleven att vilja lära sig och på 

så sätt utveckla sitt kognitiva engagemang och sin identitetsinvestering. Även det kognitiva 

engagemanget och identitetsinvesteringen hör samman eftersom de stärker varandra. När det 

kognitiva engagemanget ökar stärks identitetsutvecklingen och när identiteten utvecklas ökar 

engagemanget (Cummins, 2001). Dessa samband beskrivs i en modell utvecklad av Cummins 

(2001, s. 94) som visas i figur 5.1.  

Figur 5.1 

 

 

 

 

 

Vad gäller interaktionen mellan lärare och elev vid läsaktiviteter är det viktigt att läraren kan 

vara en insatt samtalspartner vid exempelvis boksamtal. För ett lyckat samtal krävs att läraren 

själv läst de texter som eleverna läser. Under samtalen är lärare och elev jämställda och ingen 

har tolkningsföreträde. Syftet är att utbyta tankar och funderingar för att utveckla läsförståelse 

och för att skapa intresse för fortsatt läsning (Alleklev & Lindvall, 2001).  

5.7 Lustfyllt och meningsfullt lärande 

Resultatet av ett läs- och skrivprojekt i Rinkeby, kallat Listiga räven, visar att intensiv och 

lustfylld läsning utvecklar andraspråkselevers läsförmåga och språkutveckling. Projektets idé 

var att läsinlärningen endast skulle vara lustfylld och därför användes ingen traditionell läslära 

utan istället användes skönlitteratur som intresserade eleverna. Det är viktigt att eleverna får 

egna läsupplevelser för att stimulera deras intresse för läsning. Ett sätt att skapa motivation till 

läsningen är att ha ett nära samarbete med ett bibliotek. På detta sätt får eleverna hjälp med att 

välja böcker, ett större urval att välja på och tillfällen för bokprat (Alleklev & Lindvall, 2001).  
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Lärandemiljön i klassrummet är en viktig aspekt för att skapa ett lustfyllt lärande (Walters, 

2007; Alleklev & Lindvall, 2001). Att få återskapa bokinnehåll genom dramatiseringar, 

målningar eller collage är ett sätt att bearbeta det lästa och skapa en lustfylld lärandemiljö. 

Eleverna i projektet Listiga räven fick presentera böckers innehåll och egna tankar kring 

innehållet inför klassen för att visa att de hade förstått det som de hade läst. Dessa 

presentationer blev inspirationskällor för klasskamraterna och elevernas intresse för läsning 

ökade. Andra sätt att öka elevernas intresse för läsning är att läraren läser för och tillsammans 

med sina elever (Alleklev & Lindvall, 2001).  

För elever med annan kulturell och språklig bakgrund är det viktigt att innehållet i 

läsundervisningen är meningsfullt. För att läsningen ska ses som meningsfull behöver 

eleverna få stöttning i läsprocessen med hjälp av aktiviteter före, under och efter läsningen. 

Framför allt fokuserar läsaktiviteterna på att skapa förståelse för texten, bidra med effektiva 

lässtrategier och få eleven att gå in i olika läsarroller. Aktiviteterna före läsningen har som 

uppgift att förbereda eleverna på olika svårigheter som kan uppkomma i texten så som 

kulturella, begreppsmässiga och språkliga. Elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 

aktiveras i dessa aktiviteter. Under läsningen ligger fokus på att synliggöra lässtrategier som 

erfarna läsare använder omedvetet under läsning. Dessa strategier behöver tydligt synliggöras 

för ovana läsare för att utveckla läsförståelse. Aktiviteterna efter läsningen fokuserar på att 

bearbeta den lästa texten informationsmässigt, språkmässigt och kritiskt. Läsaktiviteterna 

hjälper eleverna att utveckla sin läsförmåga och att bli skickliga läsare (Gibbons, 2010). 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras litteraturstudiens metod och resultat. Inledningsvis förs en diskussion 

kring materialinsamlingen och materialanalysen (6.1). Slutligen diskuteras resultatet i 

förhållande till bakgrunden och relevansen för vår kommande yrkesroll (6.2). 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av kriterier för urval grundade sig i syftet och frågeställningen för att kunna hitta 

relevant material till litteraturstudien. Med hjälp av dessa kriterier som grund för inklusion 

och exklusion kunde ett urval göras. Kriterierna var till stor nytta vid materialinsamlingen då 

de hjälpte till att smalna av sökträffarna. De sökord som användes preciserades under 

sökningens gång då nya infallsvinklar och kunskaper i ämnesområdet upptäcktes genom de 

funna källorna. På detta sätt utvecklades sökorden och de blev mer precisa för att kunna hitta 

det material som söktes. Att materialet består av både aktuell och äldre forskning är ett 

medvetet val för att få en bredd på studien samt för att öka resultatets trovärdighet. 

Vid sökningar i databaserna har få nationella forskningsresultat påträffats. Det har också 

uppstått svårigheter vid sökning efter nationell forskning i SwePub. De träffar som 

uppkommit har varit få och flera av dem har inte uppfyllt de uppsatta kriterierna. Avsaknaden 

av träffar kan bero på att det valda området inte är speciellt utforskat på nationell mark. I 

SwePub gjordes sökningar med både svenska och engelska sökord men det gav ytterst få 

träffar. Då engelska sökord användes i ERIC resulterade sökningen i betydligt fler relevanta 

träffar. Internationell forskning utgör den största delen av det insamlade materialet och 

framförallt belyses läsutveckling hos elever som lär sig engelska som andraspråk. Vår 

litteraturstudie utgår från att andraspråkseleverna lär sig svenska som andraspråk då detta är 

fallet i vårt framtida yrke. Eftersom forskningen grundar sig i andraspråksinlärning av 

engelska är det inte säkert att samma slutsatser kan dras kring andraspråksinlärning av 

svenska. Om enbart nationell forskning använts hade studiens resultat möjligtvis sett 

annorlunda ut. Dock bedömer vi att faktorerna som utgör studiens resultat kan ses som 

grundläggande vid läsutveckling hos andraspråkselever oavsett vilket andraspråk som lärs in.  

Vid analysen användes ett par analysfrågor. Analysen för huruvida källorna använt liknande 

undersökningsmetoder har inte varit i fokus utan tyngdpunkten har legat på att finna 

betydelsefulla faktorer som har omnämnts i flera av källorna. Analysfrågorna samt översikten 

över analyserad litteratur underlättade vårt arbete vid jämförelsen av materialet.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien är att identifiera betydelsefulla faktorer för att andraspråkselever i 

förskoleklass och årskurs 1-3 ska utveckla sin läsförmåga på andraspråket svenska. I 

bakgrunden presenteras att läsning kan ses som avkodning x förståelse. Att förstå det lästa är 

alltså en stor del av att kunna läsa. Inledningsvis kan det konstateras att andraspråkselever har 

svårare för läsförståelse jämfört med jämnåriga förstaspråkselever. Vad som anses vara den 

avgörande orsaken till skillnaderna i läsförståelsen skiljer sig åt inom forskningsområdet. För 

det första finns det resultat som visar på att ett svagt ordförråd är orsaken till att 

andraspråkselever har svårare för läsförståelse (Burgoyne et al., 2009; Burgoyne et al., 2011). 

För det andra finns det en studie som visar på att det inte finns något samband mellan 

receptivt ordförråd och läsförståelse utan att fonologisk medvetenhet är en viktig faktor för 

läsutveckling (Chiappe et al., 2007). För det tredje finns det resultat som pekar på att 

ordförrådet nödvändigtvis inte behöver vara den avgörande faktorn utan det viktigaste är vilka 

strategier eleverna använder för att förstå ord och text (Lindqvist et al., 2013).  

I resultatet framgår det att ordförråden i både modersmålet och andraspråket har betydelse för 

utvecklingen av läsförståelse på andraspråket. I Skolinspektionens rapport (2010) 

uppmärksammas att modersmålsundervisningen på många skolor saknar sammanhang med 

övrig undervisning. Forskning visar att det finns ett samband mellan ordförrådet i 

modersmålet och läsutvecklingen på andraspråket vilket gör att modersmålsundervisningen är 

betydelsefull och måste tas på allvar. Det står även i skolans värdegrund och uppdrag att 

undervisningen ska utgå från elevernas tidigare språk (Skolverket, 2011b). Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning fick vi erfara att modersmålsundervisningen exkluderades 

från övrig undervisning. Enligt vår mening bör det finnas ett samspel mellan 

modersmålsläraren och klassläraren för att modersmålsundervisningen ska få ett sammanhang 

med övrig undervisning. I vår kommande yrkesroll har samspelet stor relevans för att ge 

andraspråkselever en bättre förutsättning att utveckla sin läsförmåga på andraspråket.  

Utifrån resultatet kan det utläsas att fonologisk medvetenhet är en avgörande faktor för att 

andraspråkselever ska utveckla läsfärdigheter och läsförståelse. Andraspråkselever vars 

modersmål har samma skriftsystem som andraspråket har enklare att urskilja fonem och 

avkoda nonsensord jämfört med förstaspråkselever och andraspråkselever vars modersmål 

inte har samma skriftsystem som andraspråket. Den fonologiska medvetenhet som eleverna 

bär med sig från modersmålet stöttar dem vid läsutvecklingen på andraspråket (Bialystok et 
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al., 2005). En god fonologisk medvetenhet lägger följaktligen en bra grund för förmågan att 

avkoda (Lundberg & Herrlin, 2005). Om eleverna dessutom har lärt sig läsa på modersmålet 

kan de överföra betydelsefulla lässtrategier för att utveckla sin läsning på andraspråket 

(Bialystok et al., 2005). Lässtrategier behövs för att utveckla elevers läsförståelse och det är 

därför viktigt att medvetet arbeta med dessa (Stensson, 2006). Genom olika läsaktiviteter kan 

eleverna utveckla effektiva lässtrategier och lära sig att gå in i olika läsarroller vilket är 

nödvändigt för att bli en skicklig läsare (Gibbons, 2010).  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning arbetade eleverna med läsförståelsematerialet En 

läsande klass. Vi menar att det är viktigt att medvetet arbeta med lässtrategier och detta 

material kan vi tänka oss att arbeta med för att tydligt synliggöra strategierna. Att gemensamt 

arbeta med lässtrategier gynnar både första- och andraspråkseleverna men framförallt 

andraspråkseleverna. I kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk står det under 

centralt innehåll att undervisningen ska innehålla lässtrategier samt samband mellan fonem 

och grafem (Skolverket, 2011b). I och med att både forskning och kursplanerna visar på att 

lässtrategier samt sambandet mellan fonem och grafem är betydelsefulla faktorer för 

läsutvecklingen, framförallt för andraspråkselever, menar vi att detta är viktigt att arbeta med i 

läsundervisningen. 

 I resultatet framgår det att bakgrundskunskaper är en betydelsefull faktor för att 

andraspråkselever ska utveckla sin läsförmåga. Undervisningen ska, enligt skolans 

värdegrund och uppdrag, utgå från elevernas tidigare erfarenheter och bakgrund (Skolverket, 

2011b). Resultatet visar att elever använder sig av personliga och kulturella erfarenheter för 

att skapa mening och förståelse (Cummins, 2001). I och med att eleverna använder sig av sina 

egna erfarenheter och bakgrundskunskaper för att skapa förståelse är det väsentligt att 

undervisningen utgår från dessa. Det är bevisat att när andraspråkselever får samma 

bakgrundskunskaper som förstaspråkselever presterar de lika bra på läsförståelsetest som 

förstaspråkselever (Burgoyne et al., 2011). Om undervisningen ger tillfälle till att skapa 

bakgrundskunskaper innan läsningen gynnar detta andraspråkselevernas läsutveckling. Texter 

som utgår från andraspråkselevernas erfarenheter och bakgrundskunskaper kan dessutom 

motivera eleverna till fortsatt läsning (Cummins, 2001). Detta är ytterligare en anledning till 

varför det är viktigt att undervisningen utgår från elevernas förutsättningar.   
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I resultatet framgår det att interaktionen mellan lärare och elev är en viktig faktor för att 

eleven ska utvecklas i sitt lärande och alltså även utveckla sin läsförmåga. Det sociokulturella 

perspektivet, som är en vanlig utgångspunkt vid forskning om läsning och även studiens 

utgångspunkt, betonar vikten av socialt samspel för lärande och utveckling. Resultatet visar 

att om interaktionen ska främja elevens lärande måste läraren ta vara på elevens kulturella, 

språkliga och personliga identitet (Cummins, 2001). Det framkommer i skolans värdegrund 

och uppdrag att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.” (Skolverket, 

2011b, s.9) Som lärare är det därför viktigt att vara medveten om hur språk, lärande och 

identitet samspelar samt hur dessa ska inkluderas i undervisningen för att främja 

interaktionen. Interaktionen kan exempelvis ta sig uttryck i att läraren är en insatt 

samtalspartner vid boksamtal eller i form av scaffolding. Vygotskij poängterar att scaffolding 

är ett betydelsefullt stöd för elevernas lärande och utveckling (Säljö, 2012). Även Gibbons 

(2010) anser att eleverna behöver få stöttning i läsprocessen och detta kan göras med hjälp av 

olika läsaktiviteter. Dessa aktiviteter kan dessutom bidra till att eleverna känner att läsningen 

är meningsfull.  

Utifrån resultatet kan det utläsas att lustfyllt och meningsfullt lärande är en betydelsefull 

faktor vid andraspråkselevers läsutveckling. Även i bakgrunden framgår det att individens 

motivation och undervisningens innehåll och utformning utgör viktiga roller för en effektiv 

andraspråksinlärning (Abrahamsson, 2009). Resultatet visar att för andraspråkselever med 

annan kulturell och språklig bakgrund är det extra viktigt med ett meningsfullt innehåll i 

läsundervisningen (Gibbons, 2010). I kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk 

framkommer i syftestexten att elevernas intresse för läsning ska stimuleras genom 

undervisningen (Skolverket, 2011b). I projektet Listiga räven ersattes de traditionella 

läslärorna med skönlitteratur som intresserade eleverna (Alleklev & Lindvall, 2001). Många 

texter i dagens läsläror är osammanhängande meningar uppradade efter varandra och de ger 

ingen stimulans eller intresse för fortsatt läsning (Gibbons, 2006). Projektet däremot gav 

positiva resultat då andraspråkseleverna fick egna läsupplevelser som stimulerade deras 

läsintresse och läsutveckling (Alleklev & Lindvall, 2001). Genom de egna erfarenheterna har 

vi uppmärksammat att läsningen i klassrummet ofta sker utan sammanhang och därför blir 

den inte meningsfull. Eleverna läser enkla böcker men innehållet bearbetas inte på något sätt 

vilket leder till att läsningen upplevs som tråkig och svår. I vår framtida yrkesroll betraktar vi 

det som viktigt att arbeta för att läsningen ska upplevas som lustfylld och meningsfull. I 
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resultatet presenteras exempel på hur lärare kan arbeta för att utveckla läsintresse och 

läsförmåga hos både första- och andraspråkselever.  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att ordförråd, fonologisk medvetenhet, 

strategianvändning, bakgrundskunskaper, textens påverkan, interaktion mellan lärare och elev 

samt lustfyllt och meningsfullt lärande är betydelsefulla faktorer för andraspråkselevers 

läsutveckling. Vidare forskningsområden värda att utforska är hur dagens lärare arbetar med 

andraspråkselevers läsutveckling. Det efterfrågas även nationell forskning som specifikt berör 

läsutveckling hos elever som lär sig svenska som andraspråk. Då detta område inte är speciellt 

utforskat på nationell mark kan vår litteraturstudie bidra med värdefull information till 

fortsatta studier.  
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Högskolan för lärande kommunikation 

Examensarbete I, Grundlärare F-3 

Rebecca Hedman & Sofia Johansson 

8 Bilaga: Översikt över analyserad litteratur 

 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Alleklev, B., & Lindvall, L.  

Läs- och skrivprojektet Listiga 

räven – att läsa i skolan och lära 

för livet 

Symposium 2000: Ett 

andraspråksperspektiv på lärande 

Konferensbidrag 

2001 

Sverige 

Syftet med projektet var att 

utforma läs-och 

skrivundervisning på ett 

lustfyllt sätt genom att 

använda skön- och 

facklitteratur. 

I studien ingick 24 elever som 

nästan alla hade ett annat 

modersmål än svenska. Projektet 

pågick i tre år och var ett s.k. 

pilotprojekt.  

 

Resultatet visade på många positiva effekter av 

denna form av undervisning. Eleverna blev duktiga 

läsare och skribenter. I klassen fanns inga läs-och 

skrivsvårigheter och det förekom heller ingen 

mobbing eller skoltrötthet. 

Bialystok, E., Luk, G., & Kwan, 

E.  

Bilingualism, Biliteracy, and 

Learning to read: Interactions 

Among Languages and Writing 

Systems.  

Scientific Studies of Reading 

Syftet är att jämföra fyra olika 

elevgrupper med olika 

modersmål för att undersöka 

tidig litteracitetutveckling. 

Kvantitativ studie med tester. 

I studien ingick 132 elever från 

åk 1. De var uppdelade i fyra 

elevgrupper efter deras 

modersmål. Elevgrupperna var: 

engelska förstaspåkselever, 

kinesiska andraspråkselever, 

spanska andraspråkselever och 

Resultatet pekar på att elever vars modersmål som 

har samma skriftsystem som andraspråket har bättre 

resultat när det gäller urskiljande av fonem och 

avkodning av nonsensord. 



 

2 

 

2005 

Kanada 

ERIC 

hebreiska andraspråkselever. 

Burgoyne, K., Kelly, M, J., 

Whiteley, E, H., & Spooner, A.  

The comprehension skills of 

children learning English as an 

additional language  

British Journal of Educational 

Psychology  

2009 

Storbritannien  

ERIC 

Att undersöka läs- och 

förståelserelaterade 

färdigheter hos 

andraspråkselever. 

Kvantitativ studie med ett antal 

läs- och hörförståelserelaterade 

test.  

92 elever från årskurs 3 har 

deltagit i studien, både första- och 

andraspråkselever. 

Resultatet visar att andraspråkselever har ett sämre 

ordförråd än förstaspråkselever. Det visar även att 

ordförrådet har en nyckelroll för 

förståelsefärdigheter. Det är viktigt att 

andraspråkseleverna också förstår meningen med att 

läsa.  

 

Burgoyne, K., Whiteley, E. H., & 

Hutchinson, M. J. 

The role of background 

knowledge in text comprehension 

for children learning English as 

an additional language 

Journal of Research in Reading 

2011 

Storbritannien 

ERIC 

Att undersöka hur 

bakgrundskunskaper påverkar 

läsförståelsen hos 

andraspråkselever genom att 

jämföra med 

förstaspråkselever. 

Kvantitativ studie med olika 

typer av läsrelaterade tester. 

32 elever i årskurs 3 har deltagit i 

studien, både första- och 

andraspråkselever. 

Resultatet visar på ett samband mellan läsförståelse 

och ordförråd. Andraspråkselever har ett sämre 

ordförråd än förstaspråkselever.  

 

Carlisle, F. J., Beeman, M., 

Davis, H. L., & Spharim, G. 

Relationship of metalinguistic 

capabilities and reading 

achievement for children who are 

Att undersöka 1.) hur “graden 

av tvåspråkighet” samt 

ordförråd på modersmålet och 

andraspråket bidrar till hur 

eleverna presterar på språktest. 

2.) hur ordförrådet på 

Kvantitativ studie.  

67 elever i årskurs 1-3 har 

deltagit i studien. Majoriteten av 

eleverna talade spanska hemma. 

Resultatet visar på att det finns ett samband mellan 

elevernas ordförråd på modersmålet och 

läsförståelsen på andraspråket.  

Fonologisk medvetenhet är också viktigt för 
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becoming bilingual 

Applied Psycholinguaistics 

1999 

USA 

ERIC 

modersmålet och andraspråket 

samt språklig utveckling på 

ordnivå kan förutsäga 

läsförståelseresultat (till 

vårterminen).  

 

läsutvecklingen. 

Chiappe, P., Glaeser, B., & Ferko, 

D. 

Speech Perception, vocabulary, 

and the development of reading 

skills in English among Korean- 

and English-speaking children 

Journal of Educational 

Psychology, 99(1) 

2007 

USA 

ERIC 

Att undersöka hur fonologisk 

medvetenhet påverkar läs- och 

stavningsfärdigheter hos 

förstaspråk- och 

andraspråkselever i årskurs ett. 

Kvantitativ studie med olika 

typer av läsrelaterande tester. 

65 elever i årskurs 1 har deltagit i 

studien. Eleverna pratar antingen 

engelska eller koreanska hemma. 

De engelsktalande eleverna är 

förstaspråkselever medan de 

koreansktalande eleverna är 

andraspråkselever. 

 

Resultatet visar på ett starkt samband mellan 

fonologisk medvetenhet och läsutveckling.  

Det visar också att det inte finns något samband 

mellan det receptiva ordförrådet och läsförståelse. 

Cummins, J. 

Andraspråksundervisning för 

skolframgång: En modell för 

utveckling av skolans språkpolicy 

Symposium 2000: Ett 

andraspråksperspektiv på lärande 

2001 

Sverige 

Visar på hur inlärningen av ett 

kunskapsinriktat språk kan se 

ut med hjälp av en modell. 

Konferensbidrag, utgår från 

forskning och beprövad 

erfarenhet. 

 

Interaktionen mellan lärare och elev påverkar 

elevens lärande. Visar också på sambandet mellan 

kognitivt engagemang och identitetsinvestering. 

 

Gibbons, P. 

Stärk språket stärk lärandet: 

Språk- och kunskapsutvecklande 

Att visa på vikten av 

bakgrundskunskaper/ 

förförståelse vid läsning hos 

andraspråkselever. Belyser 

Utgår från forskning och 

beprövad erfarenhet. 

Det framkommer att bakgrundskunskaper/ 

förförståelse stöttar andraspråkselever vid läsning. 

Belyser viktiga kriterier att tänka på för lärare och 
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arbetssätt för och med 

andraspråkselever i klassrummet 

2006  

Sverige 

viktiga kriterier att tänka på 

för lärare och 

andraspråkselever vid val av 

bok. 

andraspråkselever vid val av bok. 

Gibbons, P. 

Lyft språket lyft tänkandet: Språk 

och lärande. 

2010 

Sverige 

Att belysa vikten av aktiviteter 

före, under och efter läsning. 

Utgår från forskning och 

beprövad erfarenhet. 

 

 

Aktiviteterna före, under och efter läsningen ger 

andraspråkseleverna verktyg för att utveckla sin 

läsning. 

Lindqvist, E., Guvå, L., 

Lundenmark, P., & Wewel, Å. 

Flerspråkiga elever som 

strategiska läsare 

Symposium 2012: Lärarrollen i 

svenska som andraspråk 

Konferensbidrag 

2013 

Sverige 

Att undersöka hur lärare kan 

arbeta för att förbättra 

läsförståelse hos flerspråkiga 

elever med hjälp av olika 

strategier. 

Learning study där 

forskningslektioner och intervjuer 

genomfördes i årskurs 5. 

Eleverna i studien var både 

första- och andraspråkselever. 

Resultatet visar på att ordförståelsestrategier hjälper 

andraspråkselever att utveckla läsförståelse.  

Sämre resultat i läsförståelse behöver nödvändigtvis 

inte bero på storleken på elevens ordförråd utan 

vilka strategier eleven använder för att förstå ord. 
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Syftet är att undersöka hur röst 

och graden av kausalitet 

påverkar elevers förståelse av 

olika texter. 

I studien ingick 833 elever från 

årkurs sju. Hälften av eleverna 

var andraspråkselever. 

Resultatet visar att andraspråkselever når samma 

läsförståelseresultat som förstaspråkselever om 

texterna har tydligare röst och högre grad av 

kausalitet. 
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Researching Bangladeshi pupils' 
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Storbritannien 
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Att presentera resultatet från 

en studie som undersökt hur 

tvåspråkiga elever från 

Bangladesh lär sig att läsa på 

sitt andraspråk med hjälp av 

strategier. 

 

Etnografisk studie med 

intervjuer, observationer och 

läsrelaterade aktiviteter. 

I studien deltog sex 

andraspråkselever men i artikeln 

presenteras endast tre. 

Resultatet presenterar olika strategier som eleverna 

använder för att lära sig läsa. Det visar också på 

vikten av klassrumskontexten, sociala relationer och 

interaktion mellan elever samt lärare och elev. 

 

 


