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Sammanfattning 

Stora skillnader råder i undervisning av de elever som läser svenska som andraspråk (SVA) 

(Skolverket, 2021a). Det är viktigt att skolor har en välorganiserad andraspråksundervisning för 

att utveckla en god läsförmåga hos elever som läser SVA.  Denna studies teoretiska ramverk 

har sin grund i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) samt i det specialpedagogiska 

perspektivet KoRP (Ahlberg, 2013). Studien består av åtta semistrukturerade intervjuer av 

lärare som undervisar elever som läser enligt kursplanen för SVA. Intervjuerna genomfördes i 

syfte att undersöka lärares beskrivningar av sin undervisning kring språk- och läsutveckling för 

elever som läser enligt kursplanen för SVA samt lärares beskrivningar av samarbete kring 

bedömning av elever som läser enligt kursplanen för SVA och som har lässvårigheter. 

Intervjusvaren analyserades genom en tematisk innehållsanalys. Därigenom framkom två 

huvudteman, samarbete kring elevers språk- och läsutveckling och undervisning av språk- och 

läsutveckling samt flera underteman. Dessa underteman användes sedan som rubriker i 

resultatdelen. Resultatet visar att möjligheterna till samarbete mellan lärare är beroende av hur 

skolan organiserat undervisningen i SVA. Resultatet visar även att lärare samarbetar mestadels 

med sina närmaste kollegor vilka ofta har samma ämne eller ingår i lärarens arbetslag. Då lärare 

samarbetar med övriga lärare på skolan är det oftast vid olika bedömningstillfällen. Några av 

lärarna och deras kollegor har även utvecklat ett samarbete kring läsundervisningen, vilket 

medfört att de kontinuerligt kan ha högläsning som är mer anpassad till elever med språk- och 

lässvårigheter. Då lärare i svenska misstänker att en elev som läser efter kursplanen i svenska 

som andraspråk kan ha språk- och lässvårigheter vänder de sig till lärare som undervisar i 

svenska som andraspråk och därefter till skolans specialpedagogiska personal. På de skolor där 

det inte finns någon SVA-lärare tar läraren i svenska i stället kontakt med specialläraren. 

Resultatet visar dessutom att samtliga lärare mer eller mindre använder sig av språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Alla lärare nämner att det är viktigt att eleverna får många 

möjligheter att interagera med varandra för att befästa ord och begrepp. Samtliga lärare har 

undervisning där eleverna får högläsa, exempelvis för varandra i par (parläsning). Resultatet 

visar slutligen att högläsning oftast sker i samband med läsförståelsearbete. Endast en lärare 

nämner undervisning i syfte att öka elevernas förmåga att läsa med flyt. De flesta lärare uppger 

att de gör anpassningar på gruppnivå och att de gör få anpassningar på individnivå.  

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, SVA, läsa med flyt, läsförståelse, samarbete, 

bedömning, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, språk-och lässvårigheter 
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Inledning 

Lärares eller föräldrars högläsning har i flera decennier ansetts vara betydelsebärande för 

elevers tidiga läsutveckling och senare djupare läsförståelse (Anderson, med flera, 1988). Det 

som inte framhävs lika tydligt i skolpraktiken är sambandet mellan elevens förmåga att läsa 

med flyt och läsförståelse (Rasinski, 2009; Kuhn, 2010). Av egen erfarenhet gäller detta särskilt 

efter att eleverna kommit förbi den första avkodningsfasen. Möjligheten att högläsa enskilt och 

gemensamt och att samtala kring olika texttyper hjälper eleverna att både utveckla sitt ordförråd 

samt ger dem en möjlighet att förklara och diskutera textens innehåll för att få en djupare 

förståelse (Skolverket, 2016). Elever bör därför få många möjligheter att kontinuerligt läsa högt 

och få stöttning och hjälp av pedagoger och klasskamrater. Vi har själva genomfört och sett en 

uppgång av olika slags läsprojekt som genomförs under en kortare tidsperiod. I dessa läsprojekt 

förekommer ibland högläsning för varandra i större omfattning än i den ordinarie 

undervisningen. Det är en positiv utveckling som vi nu dock befarar kan ha påverkats negativt 

av Coronapandemin.  Högläsning och samtal kring en text är särskilt viktigt för de elever som 

ska lära sig svenska som sitt andraspråk, och speciellt om eleven dessutom har någon form av 

språk-, läs- och skrivsvårigheter.  Elever som läser enligt kursplanen för svenska som 

andraspråk behöver mycket stöttning i sin läsning. Det hjälper eleven att både utveckla sitt 

ordförråd samt en möjlighet att förklara och diskutera textens innehåll för att få en djupare 

förståelse (Bygga svenska, 2017). Det råder stora skillnader på den undervisning för elever som 

läser svenska som andraspråk (Skolverket, 2021a). Det är därför viktigt att man i skolorna 

försöker att organisera och bereda elever som är i behov av andraspråksundervisning, den 

undervisning som finns beskriven för ämnet. Det finns precis som med all undervisning i skolan 

ingen perfekt mall på hur en framgångsrik undervisning för flerspråkiga elever kan se ut 

eftersom undervisningen skiftar beroende på vad målet är. Målet kan exempelvis växla mellan 

att stärka en elevs identitet eller att stärka elevens kunskap i olika ämnen men ofta är målen 

flera, däremot är den språkliga utvecklingen alltid i centrum (Skolverket, 2018).  Vi vill genom 

denna studie beskriva hur lärare arbetar med att utveckla elevernas läsförmåga och beskriva 

vilka möjligheter elever har att öva på att läsa med flyt. Vi hoppas också att studien ska ge oss 

idéer kring hur lärare kan samarbeta för att främja och förebygga språk- och lässvårigheter i 

arbetet med elever som läser enligt kursplanen svenska som andraspråk. 

Studien är skapad i ett nära samarbete där huvuddelen av studien utförs gemensamt. Efter 

gemensam genomgång av den transkriberade empirin valde vi att analysera en forskningsfråga 

var. Tina analyserade forskningsfråga ett och Ingela analyserade forskningsfråga två, samt 

skrev respektive analysavsnitt. Diskussionen i relation till tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv genomfördes gemensamt.  
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras först en översiktlig historisk tillbakablick av framväxten av ämnet 

svenska som andraspråk (SVA) för att få förståelse för syftet med ämnet idag. Därefter beskrivs 

vilka elever som enligt skolförordningen bör läsa enligt kursplanen för svenska som andraspråk 

samt vad begreppet nyanländ elev innebär. Därefter presenterar vi vad vi anser vara de största 

skillnaderna mellan de nya kursplanerna för svenska, Lgr 22 och SVA, Lgr 22 (Lgr, 2022). Då 

vår studie bygger på intervjuer av lärare som verkar i år 1–6 återges endast utdrag ur 

inledningstexten, syftestexten samt det centrala innehållet för i kursplanerna för svenska och 

SVA för årskurserna 1 – 6. Vidare presenterar vi några olika bedömningsstöd som 

rekommenderas av Skolverket för bedömning av kunskaper knutna till språk-, läs- och 

skrivutveckling. Därefter presenteras hur undervisningen i SVA vanligtvis organiseras i 

grundskolan och aktuell nationell statistik som visar antal grundskoleelever som studerar enligt 

kursplanen för SVA samt statistik över personalresurser på nationell nivå. De personalresurser 

som vi tar upp statistik kring i vår studie är, lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare, 

studiehandledare/studiestöd och specialpedagoger/speciallärare, då det är dessa professioner 

som oftast på något vis är involverade i den undervisning som ges till elever som läser enligt 

kursplanerna för SVA. Avslutningsvis sammanfattar vi kort vad skollagen säger om 

likvärdig/kompensatorisk undervisning och rätten till anpassningar/ särskilt stöd. 

Svenska som andraspråk 

Ämnet svenska som andraspråk (SVA) har vuxit fram i Sverige sedan slutet av 1960-talet, men 

det var inte förrän 1987 som ämnet blev ett eget ämne på lärarutbildningen. Ämnet 

introducerades först i gymnasieskolan och det dröjde ända till 1995 innan ämnet blev ett eget 

ämne i hela utbildningsväsendet. Forskning visar att inställningarna till och förståelsen för 

ämnet har varierat ända sedan dess tillkomst (Skolverket, 2018).  Svenska som andraspråk är 

ett ämne där den främsta tanken bakom är att stärka elevernas språkutveckling. Elever har olika 

utgångspunkt i sin språkutveckling beroende på om det är ett första eller andraspråk som ska 

utvecklas (Skolverket, 2021). Elevers förstaspråk räknas som det språk de först lärde sig det 

vill säga modersmålet. Om ett barn utvecklar två språk samtidigt, har då två förstaspråk. 

Andraspråk räknas som de språk som barnet lär sig efter sitt första språk i språkets naturliga 

miljö. Det som avgör om språket är det första eller andra språk är således det språk barnet lär 

sig först i sin naturliga språkmiljö (Einarsson, 2009). 

Elever som läser enligt kursplanen för SVA behöver få de rätta förutsättningarna för sitt lärande 

utefter sin egen utgångspunkt och förmåga och där de befinner sig i sin egen språkutveckling 

(Skolverket, 2021).  Elever som har svenska som modersmål börjar sin skolgång med en bas i 

det svenska språket vilket andraspråkselever som börjar skolan saknar. Däremot är SVA inte 
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ett ämne som varken är lättare eller har fler timmar i kursplanen än den ordinarie undervisningen 

i svenska (Skolverket 2021). 

Undervisning i SVA ska vid behov organiseras för elever som har ett annat språk än svenska 

som modersmål, elever som har svenska som modersmål men gått i skolan i ett annat land, eller 

elever som använder svenska som det centrala språket med en vårdnadshavare (SFS,2011:85, 

5 kap.,14–15§). 

Nyanlända      

I Sverige betraktas en elev som nyanländ i fyra år efter sin ankomst till Sverige. En nyanländ 

elev behöver tidigare ha bott utomlands och anlänt till en skola i Sverige efter sju års ålder 

eftersom det är då barn blir elever. Inom två månader efter elevens ankomst till Sverige ska en 

kartläggning över elevens tidigare kunskaper utföras. Resultatet av kartläggningen ska 

användas som planeringsunderlag för lärare samt fungera som underlag för årskursplacering. 

Lärare lämnar sedan sin rekommendation utifrån gällande årskursplacering utifrån 

kartläggningen, men i slutändan är det rektorn som fattar beslutet om i vilken klass eleven ska 

gå (Tajic & Bunar, 2020). 

Organisation av undervisning i ämnet svenska som andraspråk på nationell 

nivå 

Enligt Skolverkets (2018) rapport om undervisningen i svenska som andraspråk i år 7–9, så 

organiserar skolor undervisning i SVA på många olika vis beroende på antalet elever som 

ansetts vara i behov av att undervisas i ämnet SVA. I de fall som det finns ett litet antal av 

elever som bedömts vara i behov av att läsa SVA så är det vanligt att de flesta elever deltar i 

undervisningen i svenska större delen av tiden och däremellan bara delvis får undervisning i 

svenska som andraspråk. Detta gör att slutsatsen av Skolverkets rapport är att utbildningen i 

SVA inte kan anses vara likvärdig samt att det också går att ifrågasätta om samtliga elever som 

läser SVA får den undervisning som de behöver (Skolverket, 2018).  

Skolverkets rapport visar att det inte finns några tydliga urvalskriterier för vilka elever som till 

sist läser enligt kursplanerna för svenska som andraspråk. Rapporten visar att det ibland är 

föräldrarnas önskemål som styr om eleven ska få läsa enligt kursplanen för svenska eller SVA, 

medan andra förnekar att urvalet någonsin grundar sig i varken föräldrarnas eller elevens egna 

önskemål utan att det helt och hållet är ett rektorsbeslut (Skolverket, 2018). Rapporten visar 

också att man ute i praktiken anser det vara svårt att bedöma utifrån olika kartläggningar om en 

elev ska läsa SVA eller svenska, särskilt svårt anses det vara att bedöma kursplan som passar 

de elever som är födda i Sverige men som också har någon form av språkliga svårigheter. En 

grupp som oftast mer eller mindre åläggs automatiskt att läsa enligt kursplanerna för svenska 

som andraspråk är de nyanlända eleverna (Skolverket, 2018). I undervisningen av elever som 
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läser SVA och särskilt när det gäller nyanlända elever är oftast flera olika yrkesgrupper 

involverade. De yrkesgrupper som generellt sett engageras i arbetet med nyanlända elever och 

andraspråkselever i grundskolan är klass- och ämneslärare, modersmålslärare, och 

studiehandledare på modersmålet (Johansson,2022). Skollagens mål är att de 

specialpedagogiska insatserna ska genomföras i samarbete med skolans speciallärare och/eller 

specialpedagoger (Johansson, 2022).  

En jämförelse av kursplanerna i svenska som andraspråk och svenska 

Den 1 juli 2022 kommer de nya reviderade läroplanen Lgr 22 (Lgr, 2022) för att därefter träda 

i kraft höstterminen 2022. De nya reviderade kursplanerna i svenska som andraspråk och 

svenska skiljer sig mer nu än tidigare kursplanerna i Lgr 11 (Lgr, 2011). En stor skillnad syns 

redan i inledningstexten till kursplanen i SVA där det står beskrivet att undervisningen ska utgå 

ifrån ett andraspråksperspektiv där eleverna ska få förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- 

och skriftspråk. Med ett andraspråksperspektiv menas att undervisningen,  

behöver knyta an till elevernas erfarenheter och referensramar samt att beakta elevernas 

hela språkliga repertoar, exempelvis genom att låta elevernas flerspråkighet komma till 

uttryck och vara en resurs för meningsskapande och lärande och för att främja utvecklingen 

av det svenska språket (Skolverket, 2021a s.6).  

Vidare står att läsa i syftet ”att undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera 

i tal och skrift på svenska, utan att det ställs för tidiga krav på språklig korrekthet” (Lgr 2022). 

I syftestexten för ämnet svenska finns däremot inte denna skrivelse med, varken det ena eller 

andra innehållet med som vi tagit upp i den föregående beskrivning av inledningstexten för den 

nya kursplanen för SVA. I den nya kursplanen för svenska står att undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om det svenska språket genom att lära sig om det 

svenska språkets uppbyggnad ur ett historiskt perspektiv samt ur ett utvecklingsperspektiv. 

Detta finns inte alls med i kursplanen för SVA. I den nya kursplanen för SVA förtydligas att 

eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om det svenska språket genom att träna på 

uttal, ord och begrepp. Gemensam och enskild läsning finns med både i det centrala innehållet 

för år 1–3 svenska och SVA men vad gäller undervisning av sambandet mellan bokstav och 

ljud, ords böjningsformer, meningsbyggnad och sambandsord ska träning ske i jämförelse med 

andra språk som eleven redan kan. I ämnet svenska som andraspråk ska eleverna också ha 

möjligheten att få förtydliganden och få förklara sig med hjälp av olika språk. Undervisningen 

i SVA ska till skillnad från undervisningen i svenska också innehålla undervisning kring uttal, 

betoning och satsmelodi samt förklaringar gällande uttalets betydelse för att göra sig förstådd. 

Vidare ska eleverna få möjlighet att lyssna på muntlig läsning exempelvis lyssna på 

radioprogram eller lyssna på texter som är inlästa. Vad gäller språkbruk så är det viktigt med 

undervisning av ord och begrepp för att benämna elevnära händelser och föremål i elevens 

vardag, samt vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med andra språk 
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eleven kan. Avslutningsvis i denna redogörelse av de nya kursplanerna belyses att det i svenska 

som andraspråk också förväntas ske undervisning kring utmärkande drag i talspråket som kan 

försvåra förståelse såsom reduktioner, assimileringar och talhastighet samt att fortsatt 

undervisning gällande uttal samt satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse 

också tas upp i det centrala innehållet för år 4–6 (Lgr, 2022).  

Bedömning av elevers språkliga förmågor 

För att lärare ska ges bättre möjligheter att utveckla sin undervisning så att eleverna når målen 

i kursplanerna har Skolverket utarbetat ett bedömningsstöd (Skolverket, 2017). 

Bedömningsstödet är utarbetat både för att lärare ska få en uppfattning om var eleven befinner 

sig i utvecklingen av det svenska språket men det är även utarbetat för att ge stöd till lärare att 

utforma undervisningen utifrån elevens kunskapsnivå. Skolverket har utformat ett enskilt 

bedömningsstöd för lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. 

Bedömningsstödet utgavs 2017 vid namn Bygga svenska. Bedömningsmaterialet är utformat 

för att kunna bedöma elevens språkutveckling i fem steg i vardera kategorin: lyssna och tala, 

läsa, samt skriva. Materialet är även en hjälp för lärare att utveckla sin egen 

andraspråksundervisning. Bedömningsmaterialet är utformat i en progression från nybörjarnivå 

till avancerad nivå vilket innebär att det även är ett bra material att använda för 

andraspråkselever som inte längre räknas som nyanlända (Skolverket, 2017). 

Bedömningsmaterialet ”Bygga svenska” är därför ett väldigt bra bedömningsmaterial för 

andraspråkselever och nyanlända eftersom mycket i det bedömningsmaterialet bygger på 

samtalet som grund (Ericsson, 2010). Bedömning av tvåspråkiga elever bör ske utifrån 

tvåspråkiga elever i ett samarbete mellan modersmålsläraren och läraren av den orsaken att 

bedömningar av enspråkiga elever inte ger en rättfärdig indikation på hur nivån flerspråkiga 

elevers kunskap ser ut (Salameh, 2012).     

I Skolverkets bedömningsstöd Nya språket lyfter (2016) framhålls vikten av att eleverna ges 

möjligheter att träna läsning, såväl enskilt som gemensamt, även efter det att eleverna knäckt 

läskoden. I den reviderade upplagan av bedömningsstödet Nya språket lyfter (2020) lyfts 

betydelsen av ett medvetet utformat språkutvecklande arbetssätt genom att framhålla bland 

annat lärarens roll i det gemensamma läsandet under de första årskurserna. I bedömningsstödet 

ges flera exempel på hur läraren genom att högläsa för eleverna tjänar som en modell för elevens 

läsutveckling, exempelvis uppmanas lärare att tillsammans med eleverna skuggläsa (läraren 

läser först och eleverna därefter), att läsa en och samma text flera gånger och i olika tempo för 

att därefter vid olika tillfällen låta eleverna själva leda läsningen (Skolverket, 2020).  I 

Skolverkets bedömningsstöd från 2016 finns det många goda exempel vid varje 

observationspunkt, på hur man genom samtalande och genom att högläsa för varandra kan 

utveckla både sitt läsflyt och sin läsförståelse. I bedömningsmaterialet framhävs betydelsen av 
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ett arbetssätt som bygger på interaktion mellan läraren och eleverna hela vägen upp till år 6 

(Skolverket, 2020), genom att läraren exempelvis visar hur man tar hjälp av ordens uppbyggnad 

för att underlätta läsflyt och läsförståelse samt betydelsen av att sådan undervisningen bör ske 

i interaktion genom exempelvis arbetssätt som par samtal, diskussioner i par, ordsamlingar med 

mera.   

Ordförråd och läsförståelse hos andraspråkselever 

Förstaspråksinlärare lär sig många ord genom de talade språket under sin uppväxt. En 

andraspråkselev som är relativt ny i Sverige och inte lärt sig så många ord genom de talade 

språket lär sig oftast i stället mestadels av sitt ordförråd genom undervisning, vilket innebär att 

deras brist i ordförråd hamnar i de mindre frekventa orden, de talade språket (Enström i 

Hyltenstam och Lindberg, 2018). Inte bara ordens uppbyggnad är viktig för läsflyt och 

läsförståelse utan även ordförrådet är viktigt. Då en elev börjar grundskolan har en elev som 

har svenska som modersmål ungefär 8000–10 000 ord i sitt ordförråd. Barns ordförråd ser olika 

ut beroende av barnets intresse, är barnet intresserad av fotboll är ordförrådet stort inom de 

ämnet, ett annat barn kanske har större ordförråd inom tennis (Håkansson, 2014). För att få 

framgång med sina studier behöver andraspråkselever utveckla ett bra ordförråd. Om 

andraspråkselever kan avkoda en text genom ljudning har det till sist ingen betydelse för 

förståelsen i texten om textens språk eller innehåll är okänt för eleven. Eleven kan heller inte 

förutspå eller fantisera om vad som ska hända i textens fortsättning om de inte förstår 

innebörden i texten. Eleven saknar då förförståelse som är viktigt att ha med sig inför 

kommande läsning, förförståelse har stor betydelse för andraspråkselever som inte alltid har 

samma kulturella bakgrund (Gibbons, 2018). Ett sätt att skapa förförståelse för 

andraspråkselever är att arbeta med ord och begrepp och mycket repetition. Repetition är väldigt 

viktigt för att befästa ord och begrepp och eleverna bör arbeta både konkret och abstrakt, ett 

exempel på detta är olika sorteringsövningar. När det gäller ord och begreppsträning behöver 

man arbeta med både innehåll och form (Druid, 2006). Sortera bilder, ord och saker. Sorteringen 

kan sedan inleda på över- och underordnade begrepp, konkreta eller abstrakta betydelser där 

samtal om synonymer exempelvis kort, lång och så vidare. Detta sker också i steg för steg där 

nivån höjs efter varje gång och nya saker plockas in under tidens gång. Detta övar också 

elevernas koncentration och självkänsla med Jag-kan-upplevelser (Druid, 2006).   

Behovet av undervisning i SVA - personalresurser på nationell nivå 

Statistik visar att en sjättedel av samtliga grundskoleelever undervisas utifrån kursplanerna i 

svenska som andraspråk (Skolverket, 2021b) vilket tyder på ett stort behov av kompetent 

personal för att möta elevernas behov ute i praktiken. Statistiska uppgifter från läsåret 2020/21 

visar dock att det saknas formellt behörig personal ute i praktiken (Skolverket, 2021b). 
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Läsåret 2020/21 var drygt 143 000 elever inskrivna i undervisningen i svenska som andraspråk, 

vilket motsvarar hälften av eleverna som beräknas ha utländsk bakgrund (Skolverket, 2021b). 

Till elever med utländsk bakgrund räknas de elever som är födda i Sverige med båda föräldrarna 

födda utomlands eller de elever som är födda utomlands, samt elever med okänd bakgrund det 

vill säga de elever som 30 september 2020 ännu inte var folkbokförda i Sverige (Skolverket, 

2021b). 

I årskurs 1–3 var det läsåret 2020/21, omräknat i heltidstjänster läsåret, endast 65 procent som 

var behöriga att undervisa i svenska som andraspråk, vilket kan jämföras med behörigheten 

gällande lärare i svenska som var 90 procent (Skolverket, 2021b). Omräknat i heltidstjänst så   

var det endast dryga 40 procent som var behöriga att undervisa i svenska som andraspråk i 

årskurs 4–6, vilket kan jämföras med behörigheten i svenska som var 80 procent (Skolverket, 

2021b). För att bli behörig lärare i svenska som andraspråk för skolåren 1 - 6 krävs idag att det 

finns en grundskollärarutbildning i botten samt en påbyggnadsutbildning om minst 30 

högskolepoäng i ämnet. För de studenter som deltar i lärarprogrammet 1 - 3 behövs från och 

med den 1 juli 2022 att de har med sig 15 högskolepoäng i svenska som andraspråk för att bli 

behöriga i ämnet (Skolförordningen, 2021:1340). 

Cirka 313 000 elever var berättigade att delta i modersmålsundervisning läsåret 2020/21,    

varav 17 procent deltog i modersmålsundervisning (Skolverket, 2021b). Läsåret 2020/21 

tjänstgjorde 6100 personer som modersmålslärare inom skolan och vuxenutbildningen. 

Arabiska är det modersmål som flest modersmålslärare undervisar i, följt av persiska och 

somaliska (Skolverket, 2021b). Den som undervisar som modersmålslärare behöver inte ha en 

lärarexamen i grunden. Det krävs endast lämplighet att undervisa i skolan som kompetens 

(Johansson, 2022). Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i de tre modersmålen som 

har flest modersmålslärare varierade dock mellan 7 och 32 procent (Skolverket, 2021b). 

Den elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har enligt skolförordningen rätt 

till studiehandledning/språkstöd på modersmålet. Syftet med studiehandledningen är att stödja 

elever i behov av språkstöd för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå 

kunskapskraven (SFS; 2011:185, kap 5. 4§). Studiehandledning kan ges inom den ordinarie 

undervisningen under kortare eller längre tid. Studiehandledning kan också ges som extra 

anpassning eller vid större behov som särskilt stöd, vilket bör dokumenteras i ett 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2018). Det finns ingen formell utbildning för studiehandledare 

eller formella krav på en viss kompetens för studiehandledare på modersmålet, det är rektorn 

på enheten som bestämmer vem som ska få uppdraget (Skolverket, 2018). Studiehandledaren 

förväntas samarbeta och vara överens med ämneslärare kring upplägg av undervisning utifrån 

den enskilda elevens behov (Skolverket, 2018). Statistik visar sedan läsåret 2017/18 på en 

nedåtgående kurva vad gäller tjänstgörande studiehandledare. Läsåret 2020/21 tjänstgjorde ca 
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4400 personer som studiehandledare på modersmål, 22 procent av dessa hade en pedagogisk 

högskoleexamen. 

Statistik från 2020/21 visar att antalet speciallärare och specialpedagoger ökat den senaste 

femårsperioden. Läsåret 2020/21 tjänstgjorde 6700 speciallärare och 5600 specialpedagoger 

inom skolan och vuxenutbildningen (Skolverket, 2021b). Utbildade speciallärare och 

specialpedagoger har utöver lärarexamen en   universitetsutbildning på 90 poäng på avancerad 

nivå. Speciallärare och specialpedagoger har enligt examensförordningen några gemensamma 

mål. Dessa mål är att utveckla lärmiljöer, leda pedagogiskt arbete i syfte att möta behoven hos 

alla elever och handleda och stödja övrig skolpersonal i syfte att undanröja hinder och 

svårigheter i lärmiljön. Speciallärares uppdrag är därutöver att erbjuda stöd och ge råd till lärare 

inom sitt specialiseringsområde samt även vid behov erbjuda individanpassade arbetssätt för 

eleverna (SFS, 2017:1111). I praktiken kan även specialpedagoger ha samma uppdrag som 

speciallärare och vice versa (Göransson med flera, 2015) även om specialpedagoger enligt 

examensförordningen utbildats för uppdrag som rör de specialpedagogiska insatserna mer på 

grupp- och skolnivå (SFS, 2017:1111). 

Grundskolans uppdrag och insatser för elever som läser svenska som 

andraspråk  

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att eleverna ska få likvärdig utbildning 

oavsett elevens bakgrund och oavsett på vilken skola utbildningen anordnas. Detta uttrycks i 

grundskolans läroplan Lgr 11 på bland annat följande vis, ”Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr11, 2011).  Alla som arbetar på skolan ska 

enligt läroplanen Lgr 11 uppmärksamma och stödja elever i behov av anpassningar och särskilt 

stöd (Lgr11). Extra anpassningar och särskilt stöd är olika typer av stöd som elever har rätt att 

få ta del av om eleven har svårigheter att nå målen för utbildningen (Skolverket, 2014). Extra 

anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som oftast är möjlig att genomföra 

inom den ordinarie undervisning. Särskilt stöd ges till de elever som är i behov av stöd av mera 

djupgående karaktär. Eleven kan få särskilt stöd inom den ordinarie undervisningen men oftast 

särskilt stöd i form av enskild undervisning. Vid behov av särskilt stöd ska också ett 

åtgärdsprogram upprättas, vilket sedan ska användas för utvärdering av insats (Skolverket, 

2014). Det är lärare som i samverkan med andra lärare ska organisera och genomföra arbetet så 

att elever får stöd i sin språk-, läs och skrivutveckling, men det är rektorn som har det yttersta 

ansvaret för resurstilldelning och att rätt stödåtgärder sätts in för de elever som har behov av 

stöd (Lgr11). Skollagen innehåller dock ingen definition av begreppen extra anpassningar och 

särskilt stöd varför det kan vara svårt att dra en gräns för när särskilt stöd behöver sättas in 

(Socialstyrelsen, 2017). 
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Läsa-, skriva- och räkna garantin grundar sig på samarbete mellan personal. Garantin innebär 

att skolor måste använda sig av vissa obligatoriska bedömningsmaterial (Skolverket, 2022). 

Enligt Skolverket så är syftet med obligatoriska bedömningsmaterial att i tidig ålder identifiera 

elever som har svårigheter, för att därefter sätta in de stödåtgärder som eleven visat sig vara i 

behov av (Skolverket, 2022). Garantin bygger på att när läraren får indikationer på att en elev 

har exempelvis har lässvårigheter så ska läraren skyndsamt samråda med skolans 

specialpedagogiska kompetens (Skolverket, 2022) om vilka insatser som ska göras, oftast 

handlar det i första hand om extra anpassningar. Enligt skollagen ska det ingå specialpedagogisk 

kompetens i skolans samlade elevhälsoteam, EHT. Begreppet, specialpedagogisk kompetens, 

syftar dock inte på någon särskild yrkeskategori enligt skollagen (SFS 2010:800).  I skollagen 

finns det inga krav på att skolorna måste anställa utbildade speciallärare eller specialpedagoger. 

Rektorer på respektive enhet avgör vem som anses ha tillräcklig specialpedagogisk kompetens 

för att få uppdraget som speciallärare eller specialpedagog (Göransson, m. fl. 2015).  

Tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning. Inledningsvis presenteras hur vi genomfört 

insamlingen av tidigare forskning. Därefter presenteras tidigare forskning kring läs- och 

skrivutveckling utifrån underrubrikerna, konsten att läsa, fonologisk medvetenhet, läsning med 

flyt och högläsning. Vidare presenteras flera pedagogiska metoder som är utarbetade utifrån 

undervisning för andraspråkselever och avslutnings presenteras olika sätt att definiera 

begreppet samarbete samt olika förutsättningar för samarbete inom skolan. Begreppet 

samarbete presenteras utifrån rubrikerna, samarbete på skolnivå och samarbete i 

undervisningen.  

Metod för sökning av tidigare forskning 

Insamlingen av tidigare forskning har skett via olika bibliotekssamlingar av böcker, sökningar 

via Google schoolar, via databaser exempelvis ProQuest, ERIC, SwePub, Diva och Libris, vilka 

vi oftast haft tillgång till via Uppsala universitet. Vid datainsamlingen har vi använt oss 

sökorden, oral reading, reading comprehension, primary school, compulsory school, whole 

class, pear reading, oral reading fluency, vocabulary, language acqusition, educating, new 

arrivals, recently arrived, reading difficulties, second language, Svenska som andraspråk. Vid 

sökningar i databaserna har vi dessutom använt oss av filtrering utifrån begreppen special needs 

och inclusive education samt gjort en filtrering utifrån olika publiceringsdatum, max 5 år och 

5–10 år. Därutöver har vi hittat källor i tidigare kurslitteratur samt genom referenser i 

kurslitteratur och i de källor vi fått fram vid datasökningar.  



 

14 

 

Konsten att kunna läsa 

Begreppet ”att ha knäckt läskoden” syftar på en nybörjarläsare som precis utvecklat förmågan 

att läsa. Vad innebär det då att kunna läsa? Teorin om den enkla vägen till läsning eller på The 

Simple View of Reading lanserades av på 80-talet av forskarna Philip Gough och William 

Tunmer (Goug & Tunmer, 1986). Teorin är väletablerad och används i läsundervisningen 

världen över. Modellen förklarar läsning som en produkt av två grundläggande färdigheter; 

språkförståelse och avkodning S x A = L, där formeln utläses enligt följande:  

Språkförståelse x Avkodning = Läsförståelse  

Barnets förmåga att höra bygger upp ordförrådet och genom erfarenhet bildar sig barnet 

kunskaper kring språkets struktur, på så vis utvecklas språkförståelsen över tid (Wren, 2001). 

Den som utvecklat sin förmåga att läsa har utvecklat sin språkförståelse genom att hen lärt sig 

att varje bokstav (grafem) representerar ett ljud i talspråket och därefter lärt sig att sätta 

samman, ljuda ihop ord och meningar (Roe, 2014). Processen benämns med begreppet 

avkodning och kan beskrivas som läsningens tekniska sida. För att kunna förstå denna process 

måste läsaren ha utvecklat en viss fonologisk medvetenhet (Roe, 2014).  

Fonologisk medvetenhet 

I vardagligt tal är det vanligt att använda begreppet uttalsutveckling i stället för begreppet 

fonologisk medvetenhet eller fonologisk utveckling (Nettelbladt, 2007). Uttalsutvecklingen 

börjar i jollerstadiet och någon gång kring ett års ålder brukar de första orden dyka upp, därefter 

sker en ordförrådsexplosion och vid skolstart så har de flesta barn utvecklat ett mera vuxenlikt 

uttal. Någon gång i nioårsåldern brukar den fonologiska utvecklingen hos barn med typisk 

språkutveckling anses vara avklarad (Nettelbladt, 2007). Den fonologiska utvecklingen ser 

relativt lika ut världen över men det finns också stora skillnader då det gäller hur barnet 

förväntas använda sig av sitt språk i olika kulturer och i och med det, i vilken ålder barnet når 

de olika stadierna (Nettelbladt & Salameh, 2018). Forskning kring uttalsutveckling baserades 

tidigare oftast på uttalsutvecklingen hos barn från den europeiska eller nordamerikanska 

medelklassen, men från tidigt 80-tal började forskare undersöka hur barnet socialiseras in i 

språket även i andra länder och kulturer (Nettelbladt & Salameh, 2018). Resultatet av dessa 

studier visade att det fanns stora skillnader i den språkliga socialisationen och att det därför är 

viktigt att ha kunskap om olika kulturer normer och värderingar kring exempelvis vem som 

förväntas lära barnet tala och om och i vilka sociala sammanhang barnet förväntas att använda 

sig av sitt språk (Nettelbladt & Salameh, 2018). 

De allra flesta barn behöver inte så mycket träning för att komma i gång med att läsa. De lär sig 

bokstävernas namn och kopplar ihop bokstav och ljud och läser/avkodar tidigt i 

läsutvecklingen. De finns dock många barn som har svårigheter med att ”knäcka läskoden” 
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(Roe, 2014). Tidigare forskning visar att undervisning som grundar sig i övningar som tränar 

elevernas fonologiska medvetande ger positiva effekter gällande avkodning och förmågan att 

läsa med flyt (Bradley & Bryant, 1983; Chall, 1983; Kuhn, 2010; Rasinski, 2009). Det krävs 

många komponenter för att mer utförligt förklara vilka fonologiska variabler som samspelar för 

att utveckla det fonologiska medvetandet som vi av olika skäl inte tar upp denna studie. Prosodi 

är ett samlingsbegrepp för fenomen som betoning, rytm, intonation och kvantitet. Svenskans 

prosodiska system är jämfört med andra språk relativt komplicerat (Nettelbladt, 2007). ” Rytm 

innebär växling mellan betonade och obetonade stavelser. Betoning kan realiseras som större 

längd, högre tonhöjd och ökad styrka. Intonation realiseras som tonhöjdvariationer. Det finns 

två typer av intonation i svenskan, nämligen ord- och satsintonation. Ordintonation realiseras 

som ordaccenter, och kvantitet som betoning respektive vokal- och konsonant längd. 

Satsintonation realiseras som satsaccenter, vanligen framhävs ett ord i satsen ” (Nettelbladt, 

2007). 

Förmågan att läsa med flyt 

Flera forskare (Kuhn, 2010; Rasinski, 2009; Schwanenflugel, 2006) menar att det finns ett 

behov av att förtydliga behovet av fonologisk medvetenhet i teorin om den enkla vägen till 

läsning och då särskilt uppmärksamma betydelsen av den prosodiska förmågan då den är 

väsentligt för att ett flyt i läsningen ska uppstå, vilket i sin tur har en avgörande betydelse för 

läsförståelsen. Enligt Jeanne Chall’s modell för läsning så bör förmågan att läsa med flyt 

befästas innan man går vidare i nästa steg i läsutvecklingen för att få de bästa möjligheterna att 

utveckla en god läsförståelse (Chall, 1983). Rasinskis (2009) och Kuhns (2010) forskning 

bygger vidare på Challs tankar om att förmågan att läsa med flyt definieras genom avlyssning 

av högläsning. Detta innebär att en bedömare av förmågan behöver ta hänsyn till graden av 

noggrannhet och automatisering, samt göra en bedömning av språkets prosodi (intonation, rytm 

och dynamik). Förmågan att läsa med flyt är såtillvida mycket komplex, vilket också gör det 

svårt att bedöma i vilken grad förmågan har uppnåtts (Rasinski, 2009; Kuhn, 2010). Enligt 

Gordon Logan (1997) så kan förmågan att läsa med flyt definieras som förmågan att kunna läsa 

självständigt, utan ansträngning och läsa i rätt tempo och till synes omedvetet. Enligt Kuhn 

(2010) är en god prosodisk förmåga när läsaren kan få högläsningen att låta som talat språk. 

Rasinski har utvecklat ett test med en fyrgradig skala som kan användas för att bedöma 

förmågan att läsa med flyt. Testet bygger på en bedömning av noggrannheten vid läsningen, 

tempo och med hur väl utvecklad intonation som läsaren har (Rasinski, 2009). Även elever som 

påvisar någon form av språk-, läs- och skrivsvårigheter i senare år behöver fortsätta att öva på 

förmågan att läsa med flyt så den befästs ordentligt. Det är därför viktigt att framhäva 

betydelsen av fortsatt lästräning efter den första avkodningsfasen och upp genom skolåren. 

Denna lästräning bör då helst ske i form av bland annat av högläsning, detta för att läraren ska 

kunna hjälpa eleverna framåt i sin läsutveckling (Chall & Jacobs, 2003; Hirsch Jr, 2003; 
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Rasinski, 2010; Roe, 2014). Forskning visar att det finns några metoder som visat sig vara extra 

effektiva för att utveckla läsarens förmåga att läsa med flyt. De strategier forskare framhäver i 

detta sammanhang är, repeterad läsning/upprepad läsning, prosodisk modellering och 

körläsning. Studier visar att förmågan att läsa med flyt ökar ytterligare om eleverna använder 

sig av uppläsning av texter skrivna på rim. Strategierna har också visat vara effektfulla vid 

lästräning elever emellan så kallad parläsning. Den vanligaste metoden som används som 

specialpedagogisk insats för elever med lässvårigheter samt i interventioner i forskningssyfte 

är repetitionsläsning eller så kallad upprepad läsning (Aldanhani, 2020; Kanik U & Duman, 

2020; Rasinski, 2014). Metoden grundar sig i att läsaren repeterar samma stycke ett flertal 

gånger under ett och samma pass. Tanken är att eleven ska upptäcka att läsflytet utvecklas 

genom att hinna längre i texten för varje gång som texten läses. Detta ska då öka elevens 

självkänsla och motivation till att läsa mer. Elevens motivation och lärarens insatser i arbetet är 

avgörande för elevens framgång, då läraren under läspasset förväntas att hjälpa eleven genom 

att rätta eleven då hen läser fel eller hoppar över något ord (Alqahtani, 2020). Metoden kan 

genomföras individuellt tillsammans med en lärare eller på gruppnivå genom så kallad 

parläsande (Kanik U & Duman, 2020; Alqahtani, 2020). Det finns flera som anser att särskilt 

elever som inte har så stora lässvårigheter lätt kan tappa motivationen att träna om de förväntas 

läsa samma stycke flera gånger och att det därför är effektivare att kombinera repeterad läsning 

med andra metoder (Kanik & Duman, 2020; Lekwilai, 2021).   

Enligt Rasinski är det av störst vikt att den som har svårigheter att få ett flyt i läsningen får 

möjligheter att höra av en säker läser hur språkmelodin låter (Rasinski, 2009). Metoden 

förklaras som prosodisk modellering (Calet, 2019; Kanik U & Duman, 2020,). Det räcker dock 

inte bara med att eleven lyssnar på en god läsare för att den som lyssnar ska få förståelse och 

därigenom utveckla sin förmåga kring språkets melodi. Läsaren behöver också vända sig till 

barnet och ställa frågor om texten till barnet under läsningen samt låta barnen skapa flera 

möjligheter för barnen att återberätta handlingen i texten (Mc Comrik, 1977). Readers Theater, 

är en form av upprepad läsning, där eleverna med stöd av läraren tränar sig att högläsa vissa 

textstycken ur en kortare berättelse och när sedan eleverna känner sig redo så har de texten som 

stöd i samband med att det framför en förställning/lästeater (Aladhanhani, 2020). Prosodisk 

modellering och Readers Theater har visat sig vara särskilt effektiv för utvecklingen av läsflytet 

då det gäller att lära sig ett nytt språk (Calet, 2019; Lekwilai, 2021). Vid körläsning läser en del 

av eleverna eller hela klassen samtidigt som läraren eller strax efteråt. Metoden anses särskilt 

gynnsam då den enskilda eleven genomför högläsningen gemensamt med andra elever och 

därför inte behöver känna samma prestationskrav som vid enskild högläsning (Berg & Lyke, 

2012). 
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Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) 

SKUA är en pedagogik som anses vara effektiv för att utveckla språk- och kunskaper och det 

är även en metod som passar för alla elever, särskilt för de som har språk-, läs- och/eller 

skrivsvårigheter. SKUA bygger i grunden på samarbete mellan lärare i 

undervisningssammanhang samt hur lärare på olika vis kan stötta och utmana eleverna i alla 

ämnen genom bland annat genrepedagogik och cirkelmodellen som beskrivs nedan (Gibbons, 

2018). I denna del presenterar vi några av de metoder som forskare anser vara särskilt effektiva 

för att utveckla elevers språk-, läs- och skrivförmåga, enligt SKUA (Gibbons, 2018). 

För att göra undervisningen mer tillgänglig och förståelig finns genrepedagogiken vars syfte är 

att modellera skrivundervisningen genom övningar och aktiviteter som eleven gör tillsammans 

med övriga elever och lärares stöd. Genrepedagogik är uppbyggt utefter en explicit 

undervisning, där läraren modellerar och noga väljer ut skrivövningar och aktiviteter som 

eleverna får göra tillsammans i ett samarbete, samtal och med hjälp av lärarens stöttning. 

Genrepedagogiken går ut på att eleverna ska bli självständiga och efter interaktion, samarbete 

och stöttning av både lärare och övriga klasskamrater kan eleven uppnå sin potentiella nivå 

(Hyltenstam och Lindberg 2018).  Elever kan med hjälp av en lite mer kunnig elev lära sig 

samtidigt som denne elev utvecklas av att förklara för någon klasskamrat (Lindberg, 2018).   

Cirkelmodellen är en form av genrepedagogik som är utformad efter en explicit undervisning 

som ska leda till att eleverna senare kan använda sina skrivkunskaper i det verkliga livet. 

Explicit undervisning går hand i hand med Vygotskijs syn på lärande, eleven behöver stöttning 

för att uppnå den proximala utvecklingszonen och detta sker i det sociokulturella språkliga 

sammanhang eleven befinner sig i (Gibbons, 2018). Cirkelmodellen är uppbyggt i fyra olika 

steg där varje steg har ett tydligt lärande syfte. Cirkelmodellens fyra olika steg är: tala, lyssna, 

läsa och skriva. Det första steget går ut på att samla information om en text eller ämne, genom 

exempelvis använda sig av tankekartor och ordbanker. För andraspråkselever är det extra viktigt 

att få samarbeta eftersom de får möjlighet att öva ämnesspecifika ord och öva språket. Steg två 

här byggs elevernas förståelse för texten upp. Tillsammans undersöker de strukturen på texten 

samt metaspråket. Steg tre innebär en gemensam konstruktion exempelvis kan man skriva en 

gemensam text och diskutera språkliga drag och innehållet i genre. Steg fyra innebär att nu är 

eleverna redo för att skriva en egen text om ämnet med fortsatt stöttning efter elevens behov 

(Gibbons, 2018). 

Det finns även fyra lässtrategier enligt Alan Luke och Peter Freebody (1990) när det gäller att 

utveckla elevernas läsförståelse vilka är kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och 

textanalytiker. Kodknäckare innebär att eleven kan avkoda en text under läsning. Som 

textdeltagare behöver eleven ha förkunskaper om texten för att kunna relatera innehållet till 

omvärlden och kulturell kunskap. Textanvändare innebär att läsaren deltar i olika sociala 
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aktiviteter där den skrivna texten är viktig. Som textanalytiker läser eleverna texter med mer 

kritiska ögon och kan även läsa texten mellan raderna (Gibbons, 2018). För att få en lyckad 

läsförmåga finns det tre viktiga beståndsdelar att ta sig an innan en text påbörjas, vilket är 

arbetet innan, under och efter läsning. Som lärare är det viktigt att känna till den text du ska 

förmedla till eleverna och redan där tänka på vad som kan vara okänt för andraspråkselever. 

Därefter bygger läraren upp stöttning till eleven genom bland annat aktiviteter som före 

läsningen till exempel är illustrationer, tankekartor och bildserier. Under läsningen kan 

aktiviteterna i stället innebära att modellera lässtrategier och tydliggöra det som skickliga läsare 

redan gör vid läsning, exempelvis skuggläsa, gemensam läsning, markera ord, skumma och sök 

läsa samt se på det visuella i texten. Efter läsningen återberättar eleverna texten genom till 

exempel teater, serier, tidslinjer eller textkonstruktion (Gibbons, 2018).           

De flesta elever som är nyanlända eller de elever som är relativt nya andraspråksinlärare får 

oftast stöttning av en modersmålslärare eller studiehandledare på modersmålet i sitt lärande. 

Allt eftersom tiden går och eleven har kommit längre i sin språkutveckling minskar ofta denna 

stöttning.  Därefter läggs all undervisning och elevens lärande på ämneslärare som både ska 

göra ämnet och språket förståeligt i de olika ämnena (Gibbons, 2018).   

Kooperativt lärande är liksom SKUA ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som bygger 

på kommunikation och relationsutveckling och går därför utmärkt att använda i kombination 

med SKUA. Studier som gjorts kring kooperativa lärandemiljöer visar att kooperativt lärande 

utvecklar såväl elevens sociala färdigheter som elevens läs- och skrivförmågor (Kyndt, 2013; 

Puzio & Colby, 2013). Nedan ges en kortare sammanfattning av tankarna och idéerna kring det 

som ingår i det kooperativa lärandet. Sammanfattningen bygger på den svenska 

forskningsbloggen för kooperativt lärande (www.kooperativt.com). Lärare som arbetar utifrån 

kooperativa arbetsmetoder använder sig medvetet av olika stödstrukturer för att styra upp 

samarbetet mellan eleverna. Detta görs genom att läraren visar och förtydligar vilken form av 

samarbetsfärdigheter som eleverna ska jobba med. Eleverna lär sig med lärarens stöttning att 

inneha olika roller i samarbetet med sina klasskamrater, och på sikt med alla. Arbetssättet går 

att använda vid både par- och grupparbete. Ett exempel av många olika stödstrukturer i 

undervisningen är EPA, E (ensam), P (par), A(alla). Det finns flera syften med att använda sig 

av stödstrukturen EPA. Ett syfte är att eleven ska ges möjlighet och tid att tänka över svaret på 

en fråga som läraren ställt eller hur en uppgift ska genomföras. Därefter ges eleven möjlighet 

att diskutera sina tankar tillsammans med en kamrat. Syftet med det är bland annat att eleverna 

ska kunna se fenomen ur flera synvinklar, att de ska lära sig lyssna på varandra samt att de lär 

sig av varandra i par. Till sist ges några elever möjligheten att berätta för övriga i klassen hur 

de tänkt.  

http://www.kooperativt.com/
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Andraspråkselever med långsam språkutveckling 

En del elever med svenska som andraspråk utvecklar sitt språk långsamt. Det kan finnas många 

olika orsaker till detta som exempelvis elevens yttre miljö med flera olika språk i sin omgivning 

med få som är skickliga andraspråkstalare. Det kan också finnas en bakomliggande 

språkstörning hos eleven själv. Som lärare kan detta vara svårt att bedöma därför kan det vara 

värdefullt med ett bra samarbete med speciallärare och modersmålslärare. Det är dock viktigt 

att kunna skilja på elevens svårigheter i andraspråksinlärning på grund av flerspråkighet och en 

språkstörning. Språkstörning hos elever i skolåldern innebär att språkutvecklingen går långsamt 

om man jämför med jämnåriga elever, de har oftast svårigheter att förstå talat språk eller få 

fram det som de vill ha sagt. Språkstörning delas in i de tre svårighetsgraderna, lätt, medel och 

grav. I normala fall är språkutvecklingen normal runt fem års ålder. Om svårigheterna fortsätter 

upp i skolåldern är språkstörningen oftast åt det grava hållet och kan komma att påverka elevens 

lärande och kunskapsutveckling. Vid språkstörning har eleven långsam ordförrådsutveckling, 

svårt med ordmobilisering, och verbal uttrycksförmåga samt ett nedsatt arbetsminne (Salameh, 

2018a). 

Den form av lingvistiska svårigheter som kan förekomma vid språkstörning hos enspråkiga 

elever gällande exempelvis ordföljd kan för elever med andraspråk vara ett förklarligt 

utvecklingssteg speciellt hos nyanlända elever. Förklaringen till detta är oftast att eleven har 

fått för lite exponering av det svenska språket, men det kan också innebära att de 

andraspråkselever som har en språkstörning kan få vänta väldigt länge innan svårigheterna 

upptäcks och eleven får stöd.  

En språkstörning kan inte existera på endast ett av språken utan påverkar elevens båda språk 

(Salameh 2003, Kohnert 2007 i Salameh 2018a). Ett problem i bedömningen av 

andraspråkselevers språkutveckling är att bedömningarna oftast utgår från ålder vilket är extra 

svårt eftersom det råder stor variation i hur länge varje enskild elev har exponerats för det 

svenska språket. När det gäller bedömning av andraspråkselever behöver utgångspunkten i 

stället utgå från den språkliga åldern i relation till exponeringstiden (Salameh 2018a). Både 

svensk (Salameh, Håkansson & Nettelbladt 2004, Salameh 2011a) och internationell forskning 

(Cummins 1991; Paradis 2010) har påvisat att det tar mellan fyra och åtta år för en elev att lära 

sig skolspråket och mellan ett och två år att lära sig vardagsspråk på ett andraspråk. 

 Anpassningar i klassrummet för andraspråkselever  

Det finns anpassningar att göra i klassrumsundervisning för andraspråkselever både när det 

gäller talat och skrivet språk. Det talade språket bör inte innehålla ironi, skämt eller ordspråk 

utan korta och enkla satser. Anpassningar kan vara att förklara saker på flera sätt och gärna 

förstärka det talade språket med bildstöd (Salameh, 2018b). Om eleven har problem med 

arbetsminnet bör uppgifter och frågor ske stegvis och brytas ner i flera led och eleven bör helt 
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undvika att både skriva och lyssna samtidigt. Instruktioner ska vara korta och ske steg för steg, 

gärna med små pauser emellan (Salameh, 2018b). För att öka förståelsen kan texter delas in i 

flera rubriker med underrubrik, punktuppställning och fler stycken. Mycket visuellt stöd som 

bilder eller färgmarkeringar vid exempelvis svåra eller viktiga ord, även digitala hjälpmedel 

kan underlätta undervisningen och öka elevernas delaktighet och självständig. Med hjälp av 

digitala verktyg som exempelvis Ipad eller dator kan eleverna använda sig av olika 

översättningsverktyg som innebär att eleverna kan använda sig av sitt starkaste språk, även 

appar som talsyntes och särskilt utformade stavningskontroll bör finnas installerade på elevens 

digitala verktyg (Salameh, 2018b). 

Vid pragmatiska problem kan anpassningar som struktur och förutsägelse om vad som ska 

hända under lektionen vara bra för eleven. En annat bra hjälpmedel som underlättar för eleven 

är att få en extra genomgång efter klassrums genomgången inte endast om vad som ska hända 

utan även vilket material eleven behöver samt gå igenom ämnesspecifika ord en extra gång. 

Om möjligt kan det även underlätta att modersmålsläraren kan förbereda eleven på 

ämnesspecifika ord på elevens modersmål (Salameh, 2018b). 

Flerspråkighet och translanguaging i klassrummet 

Wedin, m.fl. (2021) har gjort en etnografisk studie i ett klassrum om hur språkpolitik kan skapa 

utrymme för översättning. Artikeln är en språketnografi som består av policydokument, 

intervjuer och observationer i ett klassrum med somaliska som modersmål. Syftet var att studera 

hur språkpolitik skapar utrymme på en begränsad skolnivå samt hur de kan skapa utrymme för 

översättning och detta gjordes genom att fokusera på ett utvalt klassrum. Artikeln kom bland 

annat fram till att en miljö som stödjer användningen av modersmål och translanguaging i 

klassrummet kan bidra till att elever använder sitt modersmål även utanför klassrummet (Rosén, 

Straszer & Wedin, 2021). Translanguaging ger flerspråkiga elever en möjlighet till ett mer 

socialt utrymme genom att i större utsträckning kunna delge sin personliga historia, sina 

erfarenheter och miljö, sin attityd och ideologi (Wedin, m.fl., 2021).  

Flera forskare tillsammans med Garcia (2017) markerar hur viktigt det är att skapa platser för 

elevernas flerspråkiga kapacitet. De framhäver hur viktigt det är att ge eleverna stöd för sina 

språkliga resurser som ofta skiljer sig ifrån undervisningsspråket och klassrummet ska även 

utgöra ett socialt utrymme där social relationer och en känsla av tillhörighet skapas och således 

har en öppenhet för flerspråkighet och translanguaging (Wedin, m.fl., 2021). Translanguaging 

ger flerspråkiga elever en möjlighet till ett mer socialt utrymme genom att i större utsträckning 

kunna delge sin personliga historia, sina erfarenheter och miljö, sin attityd och ideologi (Wedin, 

Rosén, Straszer, 2021). 

https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wedin,+$c5sa/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wedin,+$c5sa/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ros$e9n,+Jenny/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Straszer,+Bogl$e1rka/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wedin,+$c5sa/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ros$e9n,+Jenny/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Straszer,+Bogl$e1rka/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wedin,+$c5sa/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ros$e9n,+Jenny/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ros$e9n,+Jenny/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Straszer,+Bogl$e1rka/$N?accountid=14715
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Samarbete 

För att ett utveckla samarbetet mellan olika professioner krävs det att de olika professionerna 

ges möjlighet att samarbeta både i och utanför klassrummen. Sundqvist fann i sin studie av 

speciallärare (2014) att både klasslärare och speciallärare anser att det är viktigt med 

gemensamma reflekterande samtal men att det råder brist på tid för dessa samtal och att det 

leder till att interaktionen mellan de två professionerna mestadels handlar om att specialläraren 

i all hast förser klassläraren med råd och tips (Sundqvist, 2014). Ett gott samarbete innebär även 

att de inblandade har något så när samsyn kring vad som förväntas av de inblandade (Sundqvist, 

2014). Då denna studie bygger på en definition av samarbete vars mål är att skapa inkluderande 

lärmiljöer för såväl lärare som elever ser vi ur ett lärandeperspektiv att samtliga professioners 

erfarenheter och kompetenser bör tas tillvara för att samarbete mellan olika professioner ska bli 

en verklighet (Christersson, 1995). Det är viktigt att olika professioner kan och vågar bidra med 

sina olika kompetenser i frågor som rör elevens möjligheter till såväl kunskaps- som social 

utveckling (Christersson, 1995).  Danielsson & Liljeroth (1996) beskriver att det går att skilja 

ut två olika typer av samarbete. De beskriver det ena varianten av samarbete som en 

samarbetsform där aktörerna drar sig för att ifrågasätta, ställa krav på överordnade och ta egna 

initiativ då de är rädda för att konflikter ska uppstå.  Den andra samarbetsformen grundar sig 

på att de inblandade utgår ifrån att de själva kan bidra, men även att andras åsikter och idéer 

bidrar till nya idéer, vilket ses som berikande och utvecklande (Danielsson, 1996).   

Syftet med samarbete i skolpraktiken kan handla om att utveckla innehållet i undervisningen, 

att utveckla nya metoder, skapa nya rutiner och strukturer och oändligt mycket mera, målet är 

dock alltid att skapa förutsättningar för varje elev att utvecklas både socialt och 

kunskapsmässigt. Det vilar således ett stort ansvar på professionen att ta reda på hur de ska 

möta och hantera olika elevers behov (Ahlberg, 2013). En studie av Harrison (2011) visar att 

det är särskilt viktigt att skapa gemensamma strukturer för att få tid att genomföra undervisning 

som innebär att eleverna tränar sig på att läsa med flyt genom att högläsa (Harrison, 2011). 

Studiehandledning på modersmål har funnits i de svenska skolorna sedan 1980-talet, 

studiehandledarens uppgift är att förklara svåra ord och begrepp på elevens modersmål genom 

att sätta in det i ett sammanhang som eleven förstår. Tanken är att undervisningen på 

modersmålet ska väga upp de brister eleven har i det svenska språket så att eleven kan följa 

med i undervisningen (Avery, 2017).  

Det är viktigt att alla lärare utvecklar sitt samarbete med speciallärare och specialpedagoger för 

att arbeta med förebyggande åtgärder (Ahlberg, 2013). I arbetet med elever som läser enligt 

kursplanen för svenska som andraspråk blir det också aktuellt att inkludera modersmålslärare 

och studiehandledare i samarbetet. Idag har både politikerna och forskning förstått att 

modersmål, svenska och ämneskunskaper kompletterar varandra men rent organisationsmässigt 

är detta fortfarande ett problem, exempelvis hur modersmålslärarnas kompetens ska höjas och 
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hur det ska organiseras så att modersmålslärare kan medverka i olika ämnen under skolvardagen 

(Bunar, 2010). Det finns få studier som tar upp samarbetet mellan modersmålslärare, 

studiehandledare och övriga professioner inom skolan. En nyligen genomförd studie visar dock 

att speciallärare har ett gott samarbete med lärare kring arbetet med nyanlända elever samt att 

det finns en önskan om att förbättra samarbetet med modersmålslärare (Johansson, 2022). 

Persson och Perssons (2012) studie visar att samarbetet mellan lärare och särskilt mellan lärare 

och skolans specialpedagogiska personal är betydelsefulla faktorer då det gäller att skapa 

framgångsrika skolor (Persson, 2012). Även i en studie av Jarl, m fl. (2021) vars syfte var finna 

faktorer på framgångsrika skolor i relation till elevernas betyg, framkommer att en faktor som 

gjorde skolan framgångsrik, var att skolpersonalen kände sig trygga i relationen i samarbetet 

med sina kollegor samt att skolpersonalen, liksom rektor var medvetna om enskilda elevers 

utmaningar och möjligheter (Jarl, m.fl., 2021). Det är ett komplext arbete att utveckla 

samarbetskulturer på en skola i syfte att utveckla elevers sociala och kunskapsmässiga 

förmågor. En förutsättning för att skapa ett djupare samarbete är att det råder något sånär 

samsyn kring lärande med det är också betydelsefull att de inblandade klargör vilka 

förväntningar som finns gällande roller och ansvarsområden (Sundqvist, 2014).  

Det samverkande/kollaborativa perspektivet - ett sätt att mötas i praktiken 

Det samverkande/kollaborativa perspektivet började användas i slutet av 80-talet i samarbetet 

mellan speciallärare och klasslärare (Sundqvist, 2014). Det samverkande perspektivet bygger 

på en blandning av det expert betonade perspektivet och det reflekterande perspektivet som 

båda beskriver hur handledningssamtal mellan speciallärare och klasslärare kan utformas 

(Sundqvist, 2014). Sundqvist beskriver det expertbetonade perspektivet som en samarbetsform 

där båda parter anser att det finns en mästare/expert som ger råd till den andra, i detta fall ses 

specialläraren som experten och klassläraren som den som tar emot råden. Exemplen som 

Sundqvist (2014) tar upp i sin bok ” Den samarbetande läraren” bygger på hennes avhandling 

kring hur samarbetet med speciallärare och klasslärare vanligen utförs i Finland (Sundqvist, 

2012). Forskning visar att speciallärare som utför handledning utifrån det expertbetonade 

perspektivet också har mer benägenhet att se sin egen kompetens som mer värdefull än 

klasslärarnas (Sundqvist, 2012; 2017). I handledningssamtal som utgår ifrån ett reflekterande 

perspektiv ligger fokus i stället på att specialläraren handleder klassläraren genom att använda 

sig av tankestimulerande samtalstekniker i syfte att vidga klasslärarens perspektiv kring de 

ämnen som diskuteras för att därigenom få klassläraren att komma på olika lösningar kring det 

ämne som diskuteras (Sundqvist, 2017). I handledning som utgår ifrån det 

samverkande/kollaborativa perspektivet samverkar i stället båda parter genom att dela med sig 

av sina kunskaper till varandra i syfte att lösa problem och utveckla undervisningen. (Sundqvist, 

2014). Det samverkande/kollaborativa samarbetet bygger på tillit och respekt för varandra. 
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”Alla aktörer ska få lika stort utrymme under samtalet och vara aktiva i såväl 

problemidentifikation som analys och lösningsförslag” (Sundqvist, 2014).  

Sundqvists (2014) idéer kring samundervisning grundar sig på Villas (2013) fyra typer av 

samundervisning: assisterad samundervisning, parallell samundervisning, komplementär 

samundervisning och teamundervisning. I assisterande samundervisning tar en av lärarna den 

ledande rollen och ger instruktioner samtidigt till hela klassen. Den andra läraren stöttar de 

elever som behöver. Vid parallell samundervisning instruerar och hjälper lärarna olika grupper 

i klassen samtidigt. Elevgrupperna kan vara i klassrummet eller delas upp i olika rum. Vid 

komplementär samundervisning kompletterar lärarna exempelvis varandra vid en genomgång 

genom att en lärare ger muntliga instruktioner med den andra förstärker instruktionen genom 

att skriva nyckelord på tavlan eller genom att visa med kroppsspråk. Teamundervisning innebär 

att lärarna växlar mellan den ledande rollen och den stöttande rollen, flera gånger under en och 

samma lektion. Samarbete i denna form kräver dock att lärarna och eleverna har lärt känna 

varandra väl och att lärarna haft möjlighet att planera lektionen tillsammans, annars det kan det 

lätt bli kaos i klassrummet (Sundqvist, 2014).   

Teoretiska perspektiv 

Vi har valt att analysera denna studie inom ramen för det sociokulturella perspektivet på lärande 

och utveckling, då syftet med studien är att undersöka hur lärare kan arbeta och samarbeta med 

läsundervisningen för elever som har språk- och lässvårigheter och som läser enligt kursplanen 

för svenska som andraspråk. Vi har även valt att analysera samarbete mellan de olika 

professionerna utifrån det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP (Ahlberg, 

2013) vilket är ett sociokulturellt perspektiv som riktar sig särskilt till specialpedagogisk 

forskning vars intresse är att undersöka om villkor och förutsättningar för kunskapsbildning 

grundar sig i delaktighet, kommunikation och lärande (Ahlberg, 2013). Det specialpedagogiska 

perspektivet KoRP används delvis i analysen av samarbete mellan professioner samt både 

utifrån lärar- och elevperspektiv i efterföljande teoretiska diskussioner. 

 

Det sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån Lev Vygotskijs utvecklingsteorier.                                    

Lev Vygotskij var en känd psykolog från Ryssland som framhävde hur viktig interaktionen 

mellan människor är när det kommer till begreppsbildning och språkutveckling. Enligt 

Vygotskij är människor beroende av olika stöd eller tillvägagångssätt i sitt lärande innan vi 

behärskar nya kunskaper och förmågor automatiskt. Han menar att barn lär sig språket genom 
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interaktion och i sociala sammanhang genom stöd från andra vuxna och barn för att förstå 

betydelsen av ord och begrepp. Vygotskij menar även att barn lär sig allra bäst i den proximala 

utvecklingszonen, vilket innebär att man utgår från barnets individuella språkliga nivå och 

lägger nivån snäppet högre, det är där vi finner den proximala utvecklingszonen, enligt 

Vygotskij (Håkansson, 2014).  Vygotskij menar att barn lär sig allra bäst om de får lagom stora 

utmaningar i relation till sina färdigheter, vilket han förklarar med begreppet den proximala 

utvecklingszonen.  Enligt Vygotskij är människor beroende av olika stöd eller mediering i vårt 

lärande innan vi behärskar nya kunskaper och förmågor automatiskt. Mediering kan ske både i 

sociala sammanhang i exempelvis olika aktiviteter eller uppgifter med hjälp av en mer erfaren 

människa eller med hjälp av olika verktyg.  Redskap och verktyg är två termer som har stor 

betydelse inom det sociokulturella perspektivet. Människan är i ständigt behov av olika redskap 

för att lyckas i sin vardag och våra mänskliga handlingar är sammankopplade mellan en 

intellektuell och en manuell process. Fysiska redskap och hjälpmedel finns till människans 

förfogande vid praktiska problem som uppstår i vardagen och människans intellektuella 

kunskaper ingår i redskapet och används sedan i sociala praktiker (Säljö, 2014).  Allt leder till 

att individen ska bli självständig. Denna stöttning sker oftast genom olika stödstrukturer som 

kan vara uppbyggda på olika sätt till exempel parövningar eller grupparbeten. I stödstrukturen 

finns olika modeller och mönster som stöttar eleverna i sitt lärande och språkliga utveckling 

(Gibbons, 2018). Scaffolding är en annan stödstruktur som är väldigt likt mediering då det också 

innebär en temporär stöttning antingen av sina klasskamrater eller av lärare för att senare kunna 

klara av de nya kunskaperna på egen hand. Allt leder till att individen ska bli självständig. 

Nedan illustreras en bild på Vygotskijs tankar om stöttning (Scaffolding) (Figur 1). 

                                  

Figur 1.1 Undervisningens och lärandets fyra zoner (anpassat efter Marini 1997) Gibbons 2018 s.34).     
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Språket fungerar som en kedja mellan kultur, individens tänkande och interaktion där språket 

är ett levande redskap som skapar mening genom sociala verksamheter (Säljö, 2014).                                  

Interaktion med andra har stor betydelse för språkutvecklingen speciellt för andraspråkselever 

och nyanlända. Här ingår också det kognitiva perspektivet och Jim Cummins (2000) modell för 

klassrumsinteraktion där språkutveckling äger rum i betydelsefulla kontexter. I modellen 

fokuserar läraren på innehållet, språkanvändningen och språket, i samverkan mellan elev och 

lärare föds olika identiteter. Interaktionen mellan elev och lärare växer enligt Cummins precis 

som Vygotskij även menar till ett kognitivt engagemang och en ökad identitetsutveckling. I 

modellen ingår även stöttning i elevens närmaste utvecklingszon utefter Vygotskijs filosofi 

(Tjernberg, 2018). Vygotskijs teorier har en stor roll inom andraspråksforskningen sedan 1990-

talet. Andraspråksforskning har kommit fram till att det är också här i den närmaste 

utvecklingszonen som språkutveckling sker (Gibbons, 2018). 

 

Kommunikativt och relationsinriktat perspektiv (KoRP) 

KoRP fokuserar på både den enskilda människans förutsättningar och det sammanhang hon 

ingår i (Ahlberg, 2013). KoRP bygger på en utveckling av Lave och Wengers (1991) sociala 

teori om lärande och förklaras som ett samarbete där deltagarna bidrar till det gemensamma 

lärandet genom sina olika kunskaper och färdigheter. KoRP-perspektivet bygger på fem teser 

kring människors lärande. De fem teserna förklaras nedan utifrån ett elevperspektiv gällande 

delaktighet, kommunikation och lärande (Ahlberg, 2013). Människors lärande är beroende av 

sociala, kulturella sammanhang, vilket innebär att exempelvis synen på elevers svårigheter ses 

utifrån tidigare medicinsk-psykologiska synsätt men även utifrån moderna idéer om en 

inkluderande skola. Människors lärande är situationsbundet, vilket innebär exempelvis att 

lärandet i skolan inte enbart handlar om att lära sig kunskaper, hela den kontext som eleven 

befinner i ses viktig. Människors lärande är huvudsakligen socialt, vilket innebär att människor 

lär och utvecklas i interaktion med andra, vilket exempelvis innebär att elever bör få möjlighet 

att känna tillhörighet och delaktighet i skolsituationen. Människors lärande är medierat, vilket 

innebär att det förmedlas genom stöd och hjälp av medierande verktyg - vilket exempelvis 

innebär att lärare behöver tänka på att anpassa språk och undervisningsinnehåll så att eleverna 

blir en del av lärandegemenskapen. Människors lärande är positionsbundet, vilket innebär att 

det påverkas av sociala sammanhang, individuella omständigheter och relationer till andra - 

vilket innebär att skolor måste ha en helhetssyn på elevens behov. Det räcker inte med att bara 

analysera undervisningssituationen. Vid en analys av elevers behov behöver man beakta hur 

verksamheten kan omstruktureras på alla nivåer i skolan, inte bara i undervisningssituationen. 

I undervisningssituationen ska alltid hänsyn tas till elevens proximala utvecklingszon. Enligt 

Ahlberg (2013) är det betydelsefullt att skolan och lärarna utvecklar ett gemensamt synsätt för 
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att möta elevens behov, en praktikgemenskap. För att en praktikgemenskap ska uppstå krävs 

det dock ”en viss en grad av kontinuerligt arbete, intensitet och engagemang i den syssla eller 

det uppdrag man utför” (Ahlberg, 2013).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur skolpersonal samarbetar om bedömning och 

utveckling av undervisning i läsning för elever som läser svenska som andraspråk.    

I studien har följande forskningsfrågor undersökts: 

1. Hur beskriver skolpersonal sitt samarbete med varandra och andra professioner om 

bedömning och undervisning i läsning för elever som har lässvårigheter och läser 

svenska som andraspråk? 

2. Hur beskriver lärare och speciallärare sitt arbete för att utveckla läsförmågan hos elever 

med som läser svenska som andraspråk? 

Metod 

I den här delen av uppsatsen beskrivs tillvägagångssätt för datainsamling, urvalsprocessen av 

respondenterna, samt studiens databearbetning och analysmetod. I denna del framställs också 

etiska principer som är viktiga att ta hänsyn till vid forskning (Vetenskapsrådet, 2017) samt 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Intervju som insamlingsmetod 

Denna studie bygger på åtta kvalitativa fallstudier då syftet är att ”belysa det generella genom 

att titta på det specifika” (Denscombe, 2017). Vi har valt intervju som forskningsmetod 

eftersom vi vill skapa förutsättningar för ett fördjupande samtal mellan forskaren och 

respondenten. En samtalsintervju öppnar, till skillnad från exempelvis en enkätundersökning, 

även upp för möjligheten att ställa följdfrågor vid oväntade svar från den som blir intervjuad 

(Esaiasson m f l; 2012, Denscombe;2017). I en kvalitativ studie bör även intervjun innehålla 

relativt många öppna frågor så forskaren får tillräckligt med information utav sin intervju (Fejes 

och Thornberg, 2015). Både den semistrukturerade intervjumetoden och den ostrukturerade 

intervjumetoden är tillämpliga om man eftersträvar en minimal påverkan på den intervjuade 

(Bryman, 2016). I den ostrukturerade är dock målet att inte försöka styra den intervjuade med 

flertalet frågor som konstruerats i förväg, i stället bör man låt den intervjuade fullfölja sina egna 

tankegångar (Denscombe, 2017). Den semistrukturerade intervjumetoden bygger på i förväg 

formulerade frågor som man satt samman i en intervjuguide och lämpar sig därför bäst för en 
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studie som har ett förhållandevis tydligt fokus (Bryman, 2016) vilket passar vår studie då vi vill 

undersöka särskilda aspekter av hur lärare beskriver sin undervisning av SVA-elever. Vi anser 

också att den semistrukturerade intervjun lämpar sig bättre än den ostrukturerade 

intervjumetoden, då det blir lättare att jämföra resultaten från flera intervjuer (Bryman, 2016) 

då intervjuerna till största del grundar sig på förformulerade frågor. Det blir då också enklare 

att diskutera studiens frågeställningar, särskilt då vi är två som ska genomföra undersökningen 

och i den efterföljande diskussionen sammanfatta resultaten i relation till tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv. Intervjuerna utgår från en intervjuguide (se bilaga 1). 

Urval och undersökningsgrupp 

Vi hade flera olika tillvägagångssätt för att hitta lämpliga deltagare. Vi tog initialt kontakt med 

tidigare kollegor samt med ett flertal rektorer i tre kommuner. För att få in olika perspektiv hur 

lärare undervisar och samarbetar kring elever med lässvårigheter sökte vi i första hand efter 

fyra mentorer, två lärare i svenska som andraspråk och två speciallärare. De respondenter som 

vi slutligen intervjuade representerade samtliga av de efterfrågade professionerna, dock inte av 

det antal respondenter för varje profession som vi önskade från början. Våra respondenter består 

av fem mentorer, två lärare i svenska som andraspråk och en speciallärare med inriktningen 

språk-, läs- och skrivutveckling. Urvalet kan därmed beskrivas som ett kriteriestyrt urval 

(Bryman, 2016) men också som ett subjektivt urval, vilket innebär att man utifrån tidigare 

vetskap plockat ut personer med särskild relevans för undersökningstemat (Denscombe, 2017). 

Indelningen av nämnda professionsgrupper grundar sig på det uppdrag som respondenterna har 

på respektive skola. Samtliga respondenter arbetar med elever som läser enligt kursplanerna för 

svenska som andraspråk i årskurserna 1–6. Respondenterna arbetar på medelstora skolor med 

cirka 300 elever. Respondenterna är fördelade på sex skolor i tre medelstora kommuner. Antal 

elever som läser enligt kursplanen svenska som andraspråk varierar från skola till skola. Antalet 

elever på respektive skola som läser enligt kursplanerna för svenska som andraspråk varierar 

från cirka 10 procent till uppemot 100 procent av samtliga elever.  

Genomförandet av datainsamlingen                                    

I god tid innan intervjuerna genomfördes skickades ett skriftligt informationsbrev (bilaga 2) till 

samtliga respondenter. Intervjuerna genomfördes i tre olika kommuner på respektive 

respondents arbetsplats. Vi genomförde fyra intervjuer var utifrån intervjuguiden (bilaga 1). 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon. Empirin utgörs av transkriberade utskrifter av åtta 

semistrukturerade intervjuer som vardera pågick från cirka 40 till 60 minuter. I tabell 1 visar vi 

respektive respondents nuvarande uppdrag, behörighet samt antal år i tjänst som undervisande 

lärare för elever som läser enligt kursplanen svenska som andraspråk. 
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Tabell 1. Studiens deltagare 

Respondent Nuvarande 

uppdrag/ansvarig för ämne 

Utbildning/behörighet År i 

tjänst 

1 Mentor år 4/ svenska, SO SO-lärare år 4 - 9, 15p svenska, 40p 

litteraturvetenskap 

5 

2 Mentor år 6, svenska i år i år 

5 och 6, SO i år 6 

Svenska/SO-lärare år 1 – 7 22 

3 Mentor år 4, svenska/bild i år 

4 – 6 

Svenska/SO-lärare år 1 – 7 26 

4 Mentor år 1, matte, svenska, 

SO, NO, bild, teknik 

Grundskollärare förskoleklass – 6, 

specialpedagogik (läs- och 

matematikinlärning) 

15 

5 Mentor år 6, svenska, SO Svenska/SO-lärare år 1 - 7, svenska som 

andraspråk 

8 

6 Ansvarig för alla elever som 

har SVA 

Svenska/SO-lärare år 1 - 7, svenska som 

andraspråk 

9 

7  SVA-lärare år 5–6 

Förstelärare med 

övergripande ansvaret för 

SVA-undervisningen på 

skolan 

Grundskolelärare år 1 – 6, SO, NO och 

teknik, svenska som andraspråk, utbildar 

sig till specialpedagog 

11 

8 Speciallärare, ansvarig för 

specialundervisningen 

förskoleklass – år 2 

Svenska/SO-lärare 1 – 7, speciallärare 

med inriktning språk-, läs och skriv 

24 
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Databearbetning och analysmetod 

Empirin i denna studie utgörs, som vi tidigare nämnt, av åtta semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Bryman (2016) och Denscombe (2017) gör omvandlingen från tal till skrift det enklare 

att analysera empirin varför vi i det första steget av analysen transkriberade samtliga intervjuer 

på varsitt håll. Transkriberingen skedde vartefter som intervjuerna genomfördes. Vi valde också 

vid transkriberingen att fokusera på vad respondenterna sa inte hur våra respondenter uttryckte 

sig, då innehållet i samtalet är det som är mest relevant för studien. Efter att alla intervjuer 

transkriberats delade vi med oss av respektive transkriptioner till varandra. I det andra steget av 

databearbetningen läste vi igenom vårt empiriska material flera gånger. Utifrån detta fann vi ett  

antal huvudteman som färgmarkerades för att lättare kunna urskiljas från textens mängdmassa. 

I det tredje steget av analysen genomförde vi en tematisk innehållsanalys genom att vi kopplade 

ihop de ord, begrepp och textavsnitt som vi ansåg vara mest värdefulla för studiens 

frågeställningar med de huvudteman vi funnit i det första skedet. Detta tredje steg i 

analysarbetet resulterade i att några av de huvudteman vi tidigare sett ha betydelse för vår studie 

värderades om. Det blev antingen så att vi ansåg dem passa ihop med andra teman som vi hittat, 

passa in under nya huvudteman eller att de togs bort då de inte hade relevans för vår studie. I 

det fjärde steget såg vi att det vi tidigare sett som huvudteman snarare bildade underrubriker till 

tre huvudteman. I det femte steget kopplade vi våra huvud/underteman till våra respektive två 

forskningsfrågor. I det sjätte steget delade vi på analysarbetet i resultatdelen genom att 

analysera en forskningsfråga var.  

Etiska överväganden 

När man forskar finns det fyra viktiga etiska överväganden och begrepp att följa det är sekretess, 

tystnadsplikt, konfidentialitet och anonymitet. Det är viktigt att forskaren försäkrar sig om att 

deltagarna i forskningen vet både vad studiens syfte är och vad som ska undersökas därefter har 

deltagaren rätt att besluta om att delta i studien eller inte. Deltagaren ska även få reda på 

forskningsmetoden exempelvis om det är intervju eller observation som ska utföras (Bryman 

2016). 

Det finns fyra etiska principer som behöver följas i forskningsprojekt. De fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet betyder att forskaren informerar respondenten om forskningssyfte och hur 

forskningen kommer att gå till samt att deltagandet är frivilligt och att respondenten när som 

helst kan avbryta sitt deltagande (Bryman, 2016). Respondenterna i denna studie informerades 

i god tid om studiens syfte och att deltagande i studien sker frivilligt. Samtyckeskravet innebär 

att respondenten ger sitt samtycke till deltagandet i studien, om minderåriga ska deltaga behöver 



 

30 

 

de vårdnadshavarnas samtycke (Bryman, 2016). Då samtliga respondenter i denna studie är 

myndiga bekräftades deltagandet i studien vid intervjutillfället genom muntligt samtyckte. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i studien är anonyma och att uppgifterna de 

lämnar ut ska förvaras på ett sätt så obehöriga inte kan få tillträde till materialet (Bryman, 2016). 

I vår studie har vi uppfyllt konfidentialitetskravet genom att vi avidentifierat respondenterna 

och ersatt deras namn och skoltillhörighet med koder.  Det empiriska materialet har under 

arbetets gång varit i säkert förvar. Nyttjandekravet innebär att materialet som är insamlat endast 

används i de forskningssammanhang som utlovats (Bryman, 2016). Samtligt empiriskt material 

kommer efter studiens avslutat att makuleras. 

Diskussion av metoden 

Validitet är ett vetenskapligt kvalitetsmått och innebär att trovärdigheten och kvalitén i en 

forskningsstudie värderas och mäts. Trovärdigheten i en studie kan mätas på olika sätt – ett sätt 

är att kontrollera om studien har utfört den mätning som utlovades att göra, detta benämns som 

resultatvaliditet och denna kontrolleras när forskningen är färdig. Ett annat sätt att mäta validitet 

är genom begreppsvaliditet och det innebär att se om det som står skrivet i teoriavsnitt stämmer 

överens med det empiriska materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012). 

Validitet kan baseras på i vilken omfattning som data är insamlad och om undersökningens 

material står i relevans till de frågeställningar som har undersökts. Validitet innebär således en 

bedömning av om slutsatserna som framställs stämmer eller inte (Bryman, 2016). I denna studie 

använder vi oss av en gemensam intervjuguide (bilaga 2) för att säkerhetsställa att samtliga 

respondenter ges möjlighet att besvara frågor som har relevans för studiens syfte. Vi ser dock 

att validiteten i denna studie kan anses vara lägre på grund av studiens begränsade tidsram och 

antalet respondenter som deltagit i studien. 

Reliabilitet talar om ifall forskningen är pålitlig och tillförlitlig, till exempel genom att resultatet 

blir detsamma om samma undersökning utförs en gång till, även kallad extern reliabilitet. 

Denna innebörd av reliabilitet kan vara svår att uppnå i studier där den sociala miljön förändras 

mellan två olika studier. Intern reliabilitet innebär däremot att forskarna tillsammans tolkar det 

som framkommit i studien och bedömer om de är överens sinsemellan (Bryman, 2016). Då 

denna studie är utförd inom skolans miljö, vilken är ständigt föränderlig, är det svårt att 

garantera att undersökningen skulle ge samma resultat om studien genomfördes på nytt vid ett 
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senare tillfälle. Den interna reliabiliteten anses relativt hög då vi gemensamt tolkat och bedömt 

samtligt empiriskt material.  

Tillförlitlighet är ett begrepp som används mer inom kvalitativ forskning. I begreppet 

tillförlitlighet ingår fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet 

(Bryman, 2016). Trovärdighet innebär att forskaren genom resultatet skapar en trovärdighet i 

läsarens ögon inom ramen för de olika sociala verkligheter som angetts i studien. Överförbarhet 

innefattar djupet i studien och fokuserar på den miljö och betydelsen av perspektiv som studiens 

sociala miljö består av. Pålitlighet innebär att forskaren redovisar en genomgripande 

redogörelse av forskningsprocessen. Objektivitet innebär en möjlighet att styrka och konfirmera 

slutsatsen av undersökningen utan att forskarens egna värderingar eller teoretiska perspektiv 

påverkat resultatet i forskningen (Bryman, 2016). Studien bygger på beskrivningar av åtta 

lärares undervisning och samarbete kring elevers svårigheter. Antalet fall gör att studien får en 

lägre pålitlighet. I studien förklaras analysen av empirin tydligt och stegvis, vilket ökar 

pålitligheten. I resultatdelen presenteras utdrag från det empiriska materialet, kopplat till 

diskussioner kring tidigare forskning och teoretiska perspektiv vilket ökar överförbarheten.  

Generaliserbarhet i en forskningsstudie avgörs av den mängd insamlad empiri, studien utgår 

ifrån – om analysen är baserad på en stor mängd data blir generaliseringsbarheten större. 

Begreppet värderar även om man kan se mönster i forskningen som ökar forskningens resultat 

och trovärdighet (Bryman, 2016). Till skillnad från kvantitativ forskning som vill att 

forskningen ska vara representativ för en större grupp eller verksamhet, strävar den kvalitativa 

forskningen efter förståelse av deltagares värderingar, beteenden och åsikter i den sociala miljö 

där undersökningen har utförts (Bryman, 2016). Då denna studie bygger på ett mindre antal 

lärares beskrivningar av undervisning och samarbete, vilket kan skilja sig stort i skolans värld, 

blir generaliserbarheten relativt låg. 

Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av respondenternas beskrivningar av respektive 

respondents arbete, samt beskrivningar av samarbetet med varandra kring bedömning och kring 

arbetet med att utveckla läsförmågan hos elever som har lässvårigheter och som läser enligt 

kursplanen för svenska som andraspråk. Inledningsvis identifierade vi åtta huvudteman i 

materialet: lärares bakgrund, läsning med flyt, högläsning, läsförståelse, 
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bedömning/bedömningsmaterial, anpassningar, transpråkande, läromedel/digitala verktyg 

samt olika samarbetsformer. Efter en närmare analys föll några teman bort (till exempel lärares 

bakgrund), några delades upp på flera, och ytterligare några teman lades till, till exempel ord 

och begrepp och didaktiska metoder, samt ordnades inom två huvudteman.  

Slutresultatet av analysprocessen presenteras utifrån varje huvudtema och undertema, vilka 

beskrivs i tabell 2.  

Tabell 2 – Huvudteman – undertema/underrubriker 

Huvudteman Underteman/underrubriker 

Samarbetet kring 

elevers språk- och 

läsutveckling 

Samarbete på skolnivå 

Samarbete kring 

behovsbedömning 

Samarbete kring 

bedömning 

Samarbete i 

undervisningen kring 

elever med språk-och 

lässvårigheter 

Undervisning kring 

elevers språk-och 

läsutveckling 

Respondenternas 

definition och arbete med 

elevernas läsflyt 

Ord och begrepp 

Läsförståelse 

Didaktiska metoder 

Anpassningar 

Digitala verktyg 

Transpråkande 

Tabellen visar hur de båda huvudtemana är kopplade till de underteman vi fått fram. Huvudtema 

samarbete kring elevers språk- och läsutveckling är knuten till forskningsfråga ett, Hur 

beskriver skolpersonal sitt samarbete med varandra och andra professioner om bedömning och 

undervisning i läsning för elever som har lässvårigheter och läser svenska som andraspråk?  

Huvudtema undervisning kring elevers språk- och läsutveckling är knuten till vår 

forskningsfråga två som lyder, Hur beskriver lärare och speciallärare sitt arbete för att utveckla 

läsförmågan hos elever som läser svenska som andraspråk? Redovisningen av resultatet 

kommer att följa strukturen i tabell 2. 

För att göra det tydligare för läsaren, görs en sammanfattning i anslutning till respektive rubrik. 

För att förstärka överförbarheten presenteras i resultatredovisningen fortlöpande citat från de 

transkriberade intervjuerna, vilka ger en beskrivning av undertemat. 

Samarbete kring elevers språk- och läsutveckling 

Huvudtema samarbete kring elevers språk- och läsutveckling presenteras utifrån följande 

rubriker: samarbete på skolnivå, samarbete kring bedömning, samarbete kring 

behovsbedömning och samarbete i undervisningen kring elevers lässvårigheter. 
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Samarbete på skolnivå 

I den här delen beskrivs resultaten av lärares möjligheter att samarbeta utifrån hur de är 

organiserade på skolnivå.  

Samtliga mentorer undervisar elever som läser SVA i helklass. Mentorerna undervisar elever 

som läser kursplanen för SVA integrerat med elever som läser enligt kursplanen för svenska. 

Samtliga mentorer integrerar även ämnena SV/SVA med andra ämnen som de undervisar i. De 

respondenter som har ett särskilt ansvar för elever som läser enligt SVA, genomför 

undervisning av nyanlända elever i mindre grupper. En av respondenterna (R6) genomför även 

undervisning i helklass, integrerat med lärare som undervisar i ämnet svenska. Respondent (R7) 

undervisar elever med olika slags språkliga eller kunskapsmässiga svårigheter i liten grupp. 

Specialläraren arbetar mestadels enskilt med elever som har någon form av lässvårigheter. 

Respondenter som tjänstgör som mentorer arbetar mestadels med andra mentorer samt med de 

ämnes kollegor som ingår i arbetslaget.  Respondenter (R6 och R7) som är behöriga att 

undervisa i SVA   är organiserade så att de kan samarbeta med övriga SVA-lärare samt i olika 

grad, samarbeta med lärare i svenska Respondents (R6) beskrivning av samarbetet visar att 

respondenten (R6) och ytterligare två SVA-lärare samarbetar och att de tillsammans, utifrån 

behov, organiserar för vem eller i vilken årskurs de behöver göras en insats. 

Vi är ju tre SVA lärare på skolan och vi har lite olika uppdelning på eleverna. Men när det 

är vissa elever som till exempel, jag brukar inte ha treor, men nu är det några treor som 

behöver en insats som de tyckte att jag kunde göra bäst (R6) 

Jag har det övergripande ansvaret för samtliga SVA-lärare det beror på att det ingår i min 

förstelärartjänst och vi har möten varje vecka och diskuterar olika perspektiv (R7) 

En av mentorerna (R1) beskriver att det inte finns någon på skolan som är behörig att undervisa 

i ämnet SVA. Det framstår som att anledningen att det inte finns någon behörig lärare i svenska 

som andraspråk beror på att det finns för få elever som läser enligt kursplanen för svenska som 

andraspråk. Mentor (R3) som arbetar på en FK – 6 – skola med cirka 300 elever beskriver att 

det endast finns en SVA-lärare anställd på 80 procent trots att cirka en tredjedel av eleverna 

läser enligt kursplanen för SVA. Denna SVA-lärare arbetar mestadels i grupp med nyanlända 

elever samt försöker vara med dessa elever på vissa lektioner i helklass. 

De flesta respondenterna beskriver att de inte har något kontinuerligt samarbete med 

modersmålslärare. Modersmålslärare kontaktas av antigen mentor, lärare i svenska som 

andraspråk eller speciallärare, endast då det gäller att förvissa sig om elevens språkliga 

förmågor på förstaspråket. Resultatet visar dock att respondent (R2) som är mentor har ett 

närmare samarbete med en modersmålslärare och att det samarbetet resulterat i att 

modersmålsläraren nu börjat att använda samma material som mentorn använder i sin 

undervisning på helklass i svenska. 
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Enligt flera respondenter är modersmålslärare oftast inte anställda på skolan vilket ses som ett 

grundläggande hinder för samarbete. Respondenterna menar att möjligheterna till samarbete 

också försvåras av att modersmålsundervisningen oftast förläggs efter ordinarie lektioner vilket 

innebär att de inte kan vara delaktiga i det samarbete som då ofta pågår mellan övrig lärare. 

Under Coronapandemins mest intensiva period har inte heller modersmålslärare fått komma in 

på en skola. Flera respondenter uttrycker dock att det önskar fördjupa samarbetet med 

modersmålslärare särskilt då det gäller samarbetet kring elever med språk- och läs- och 

skrivsvårigheter. 

Flera respondenter i vår studie beskriver huvudsakligen att det, till skillnad från för några år 

sedan finns för få studiehandledare på modersmålet anställda på skolan. På några skolor finns 

det inga studiehandledare alls. På en skola finns det studiehandledare anställda men inte för den 

grupp av elever som är i störst behov av studiehandledare. 

Ja, vi har bara en kvar, jag vet inte vad jag ska säga, det är bedrövligt att de prioriterat bort 

dem. För några år sedan hade vi flera av varje språkgrupp somaliska, kurmandji och 

arabiska, tigrinja, och nu har vi endast en kvar på somaliska och det är inte där det största 

behovet finns här, här hade vi behövt ha på arabiska/tigrinja. Det är synd om eleverna, de 

hade verkligen behövt ha det stödet (R7) 

De respondenter som har studiehandledare knutna till sina elever samarbetar i viss mån med 

studiehandledare. Endast en respondent (R5) beskriver konkret samarbetet med 

studiehandledaren. 

Det blir ju i SO ämnet som jag får utnyttja henne (studiehandledaren), att hon (eleven) ska 

förstå begrepp och så här. Då brukar jag försöka ha gått igenom de lektionerna som jag ska 

ha veckan innan, så hon (studiehandledaren) är förberedd på begrepp och vad jag ska gå 

igenom just så att hon (eleven) då kan få en repetition under nästa SO pass. Så att säga (R5) 

Respondent (R8) som är speciallärare arbetar mestadels med elever i förskoleklass och år 1 och 

samarbetar oftast med en kollega som också tjänstgör som speciallärare med inriktningen språk-

, läs- och skriv och en annan speciallärare med inriktningen matematik. Ett visst samarbete 

förekommer   tillsammans med de lärare vars elever är knutna till respondents (R8) enskilda 

läsundervisning. 

Hon (speciallärare med inriktning språk-, läs- och skriv) och jag har ett samarbete där vi 

pratar ihop oss om rutiner och kan bolla saker och så. Sen är det klart att jag måste ju ha ett 

samarbete med de andra lärarna (R8) 

Sammanfattningsvis visar resultatet av samarbetet på skolnivå att det finns ett delvis organiserat 

samarbete mellan olika professioner. Samarbetet på skolnivå skiljer sig åt beroende på hur 

många elever som på respektive skola läser enligt kursplanen för svenska som andraspråk. 

Samarbetet mellan mentorer och SVA-lärare är i någon form är organiserat på skolnivå. 

Resultatet visar att det på skolnivå inte finns ett organiserat samarbete mellan respondenterna 

och modersmålslärare. En respondent har dock utvecklat ett närmare samarbete med en 
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modersmålslärare i övrigt kontaktas modersmålslärare endast vid behov av bedömning av 

elevens förstaspråk. Resultaten visar att respondenterna i mycket låg grad samarbetar med 

studiehandledare vilket beror på att det inte finns studiehandledare som är direkt knutna till   

respondenternas elever eller att det råder brist på studiehandledare. 

Samarbete kring behovsbedömning 

Enligt skollagen (2010:800) ska det göras en behovsbedömning av elevens förmågor innan 

beslut tas om att eleven ska läsa enligt kursplan för svenska som andraspråk. Behovsbedömning 

görs därför oftast innan eleven börjar i årskurs 1 eller innan en nyanländ elev börjar sin 

undervisning inom det svenska skolsystemet. Enligt skollagen (2010:800)) är det rektorn i 

samarbete med skolpersonal som beslutar om en elev ska läsa enligt kursplanen för SVA eller 

inte. 

Resultatet visar att några respondenter är delaktiga i eller har möjlighet att vara delaktiga i 

beslutsprocessen kring vilka elever som har behov av att läsa enligt kursplanen för SVA. 

Vi har och sen jag började och tog över ansvaret för SVA-utbildningen eller SVA-

undervisningen på skolan så har vi försökt dra upp riktlinjer, så i f-klass har vi ett samtal 

med rektor och de undervisande lärarna i f-klassen och därutifrån bestämmer vi vilken 

svenska de ska läsa från och med årskurs ett, så att lärarna där vet vilket ämne de ska läsa 

efter. Och så nu jobbar vi fram riktlinjer hur vi ska jobba med den här behovsbedömningen 

så att vi vet om eleven ska fortsätta att läsa eller inte. Det har slarvats lite, men vi är på väg 

(R7) 

Lärarna gör en bedömning tillsammans med SVA-läraren som vi har på skolan, vilka som 

de tycker ska läsa SVA och det finns några riktlinjer från Skolverket som de använder sig 

av. Jag kan vara delaktig i den bedömningen också (R8) 

Behovsbedömningar som görs inför år ett sker oftast vid överlämningar från förskoleklass och 

flera respondenter menar att det i princip är lärarna i förskoleklass som säger vilka elever de 

tycker ska läsa enligt kursplanen för SVA. Resultatet visar också att skolans ledning inte alltid 

upplyser lärare i svenska om att elever ska undervisas utifrån kursplanen för SVA. 

Sammanfattningsvis visar resultatet av samarbete kring behovsbedömning att flera 

respondenter tillsammans med andra professioner är delaktiga vid behovsbedömning av vilka 

elever som ska läsa enligt kursplanen för SVA. 

Samarbete kring bedömning av elevers läsförmåga 

Samtliga respondenter beskriver att de i första hand diskuterar tillsammans med sina närmaste 

kollegor i arbetslaget kring vad olika elevers svårigheter kan bero på. De flesta respondenterna 

beskriver också att de genomför olika test kontinuerligt i syfte att försöka ringa in vad elevers 

svårigheter kan bero på. Resultatet visar att de mentorerna som har möjlighet i andra hand 

vänder sig till SVA-läraren då de vill ha hjälp med bedömningen av elevers läsförmåga. 
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SVA-läraren och jag vi bollar ju mycket eleverna och vi rättar också nationella proven 

tillsammans och så där (R2). 

Respondent (R5) skulle vilja ha ett bättre samarbete med SVA-lärare för att bättre kunna 

tillgodose behov hos elever som har svårigheter att nå kunskapsmålen. 

Om man säger att eleven har varit fem år i Sverige och fortfarande inte klarar sig, då kan 

jag säga den här eleven behöver mera SVA-undervisning. Men ofta vill inte ju inte SVA-

lärarna ta dem då, utan då vill de ju att det är specialläraren som tar dem när de har varit så 

pass länge i Sverige (R5). 

Några respondenter har ett kontinuerligt, tätt samarbete med skolans speciallärare. Resultatet 

visar att respondent (R3) samarbetar med ämneskollegor, specialläraren och i viss mån med 

SVA-läraren för att bestämma vilka bedömningsmaterial som kan vara lämpliga att använda 

för att kunna göra likvärdiga bedömningar av samtliga elever på skolan. 

Vi använder Somt som vi skannar av med, inte DLS. Läst gör vi men vi tycker inte att det 

ger SVA-barnen rättvisa, de slår undan benen på SVA-eleverna, mer för dem, man ska 

förstå att det handlar om hucklen på huvudet och påsken och hur ska man kunna förstå om 

man inte har den kulturella bakgrunden. Det är flera texter där som inte ger bra resultat. De 

ger ingen rättvis bild, därför så började vi prova Somt förra året. Det är vi inne på att testa 

av just nu, man kan ju inte heller bara byta rakt av. Sen så använder jag personligen Lupp 

(R3). 

Respondent (3) beskriver att specialläraren är en bra hjälp då en elev visar någon form av 

svårigheter med språket. Specialläraren kan då vara behjälplig som en samtalspartner för att 

diskutera orsaken till elevens svårigheter. Resultatet visar också att specialläraren deltar vid och 

genomför tester i respondentens (R3) klass tillsammans med de elever som har det svårast. 

I intervjuerna framkommer också att de olika professionerna kan se på elevens förmågor på 

olika vis, vilket kan medföra att det blir oklart vilken insats som ska prioriteras och vem som 

ska ta ansvar för att insatsen blir genomförd.   Samtliga respondenter anser att elever som läser 

svenska som andraspråk, såväl nyanlända elever som de elever som varit i landet en längre tid 

måste erbjudas specialpedagogiskt stöd. Resultaten visar att de flesta av respondenterna träffar 

skolans EHT-team kontinuerligt för att få råd och stöd samt att respondent (R3) även kan ta 

direkt kontakt med specialpedagog från centrala elevhälsan för att få stöd och råd kring elev. 

Några av respondenterna beskriver att de vid möten med skolans EHT-team tar upp vilka elever 

de anser skulle behöva få vidare utredning kring sina lässvårigheter men att de stöd som de 

tänkt sig uteblir, vilket leder till att flera respondenter ifrågasätter varför det inte görs flera 

specialpedagogiska insatser för dessa elever. Respondent (R6) uttrycker sig på följande vis  

SVA-elever eller nyanlända spelar ingen roll då sätts de hos SVA-läraren. Det skulle 

behövas mycket mera utredningar och mer spec. också, för spec. och SVA är inte samma 

sak (R6). 

Flera respondenter uttrycker att det känner sig oroliga för att elever som har någon form av 

lässvårigheter inte ska få hjälp. På vissa skolor råder en ”vänta och se om det ordnar sig” 
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mentalitet. Respondent (R2) beskriver att de på skolan varit en tradition att de elever som läser 

enligt kursplanerna för svenska som andraspråk inte ska få tillgång till specialpedagogiskt stöd. 

Ledningen på skolan menar att dessa elever redan får extra stöd eftersom de går i väg på 

lektioner med SVA-läraren några gånger i veckan. Respondent (R2) menar dock att SVA-

läraren inte ser samma svårigheter som respondenten (R2) själv ser och att SVA-läraren därför 

inte arbetar med elevens svårigheter. 

De flesta respondenterna beskriver att även den specialpedagogiska personalen på deras skolor 

kan ha svårigheter med att hitta lämpliga bedömningsmaterial och/eller att det kan vara svårt 

att genomföra bedömningar. Detta gäller särskilt för elever som har verbala svårigheter, vilket 

kan leda till att man inte vet vilka insatser som skulle vara bra för eleven. I citatet här nedanför 

uttrycker respondent (R5) sin oro över att det är så svårt att genomföra ordentliga utredningar 

och att den enklaste lösningen därför blir att placera eleven i en liten grupp där många elever 

som har koncentrationssvårigheter får extra stöd. 

Den sista jag hörde om där man ville utreda om det var liksom låg begåvning eller 

språksvårigheter, så tog de inte emot hen för att hen inte kunde språket och då kunde de 

inte göra ett intelligenstest på hen. Så de eleverna är super, supersvåra att utreda. Man gör 

heller inga intelligenstest när man gör dyslexiutredning, men vid ADHD utredning görs ju 

en enklare. Så det är nog systemet som man måste lura på något sätt för att få dit dem (till 

språk-, läs- och skrivutredning) som har sådana språkliga svårigheter, men många av dem 

hamnar ju i de här små sociala grupperna (R5). 

 Ingen av våra respondenter samarbetar med studiehandledare kring bedömning. Resultatet 

visar att det kan bero på att studiehandledare oftast exkluderas från undervisningen av svenska 

som andraspråk på grund av att de inte anses ha tillräckliga språkkunskaper i svenska. 

Modersmålslärare, vilket vi tagit upp tidigare, kontaktas för att få en bedömning av elevens 

språkliga förmågor på första språket. Respondent (R7) beskriver att det är viktigt att ha en bra 

kontakt med modersmålslärare men att det kan innebära vissa svårigheter att tolka 

modersmålsläraren bedömning i relation till de egna bedömningskriterierna. 

Så modersmålslärare och studiehandledare är jätteviktiga att ha en bra kontakt med och att 

de har en uppfattning om vad är åldersadekvat, för det inte alldeles säkert att de vet det. 

Det beror ju på deras kompetens också och hur länge de har varit i yrket och vad de menar 

att elever ska ligga när de går i årskurs fyra eller fem (R7). 

Respondent (R8) som är speciallärare beskriver att de på skolan utvecklat ett system där de 

testar av alla elever i år ett vid skolstart utifrån Skolverkets obligatoriska bedömningsmaterial 

för år ett. Respondent (R8) menar att det leder till att bedömningen blir mer likvärdig. 

Respondent samarbetar då med SVA-läraren och mentorer som är knuten till år 1. Det är 

respondent (R8) som är ansvarig för bedömningen av samtliga ettor men ett samarbete sker med 

SVA-läraren i syfte att välja ut de elever som ska få en specialpedagogisk insats utifrån att man 

gemensamt beslutar vilka elever man anser vara längst bort från målen. 
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I samarbetet kring bedömningar av elevers språk-, läs- och skrivförmågor är de närmaste 

kollegorna delaktiga men även SVA-lärare respektive speciallärare/specialpedagoger på 

respektive skola samt till viss del modersmålslärare. Av resultaten framkommer att samarbetet 

mellan studiehandledare och respondenterna är så gott som obefintligt vid bedömning av 

elevers språk-, läs- och skrivförmågor vilket i vissa fall beror på att studiehandledare är 

exkluderade från undervisning i svenska/SVA på grund av brister i språket. 

Resultaten visar också att det kan vara svårt för lärare att veta vem det ska vända sig till för att 

för att få hjälp och stöd kring en elevs läs svårigheter och att avsaknaden av samarbete med 

specialpedagogisk personal kan leda till att elever som läser svenska andraspråk inte alltid får 

tillgång till det specialpedagogiska stöd de har rätt till. Men resultaten visar också att det på 

vissa skolor finns samarbeten där flera professioner är delaktiga i arbetet kring bedömning för 

att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och genomföra insatser för de elever som behöver. 

Samarbete i undervisningen kring elever med språk- och lässvårigheter 

I denna del presenterar vi hur våra respondenter beskriver att deras samarbete med varandra 

och andra professioner i undervisningen kring elever med lässvårigheter samt hur 

respondenternas samarbete indirekt kan påverka inlärningen för de elever som har 

lässvårigheter. Då våra respondenter har skilda förutsättningar gällande möjligheter till 

samarbete beroende på hur skolorna organiserat undervisningen för elever som läser enligt 

svenska som andraspråk, vill i denna del förtydliga de enskilda respondenternas förutsättningar 

för samarbete genom att presentera resultaten i anknytning till respektive respondent. Vi 

kommer därför att presentera de resultat som är knutna till mentorerna först, detta följs sedan 

av resultatet för SVA-lärarnas insatser och slutligen resultatet av speciallärarens insatser till de 

elever som lässvårigheter. 

Resultatet av respondents (R1) samarbete med speciallärare visar att specialläraren mestadels 

använder sig av respondents (R1) material då specialläraren arbetar med elev som har 

lässvårigheter. Det kan vara olika texter från olika ämnen som specialläraren bryter ner och 

anpassar till elevens nivå. Eleven får sedan ta med sig materialet tillbaka till klassen för att där 

arbeta vidare med det individanpassade materialet. Respondenten (R1) menar att om eleven får 

arbeta med samma material som övriga klassen så kommer eleven att känna att hen lyckas 

bättre. Ibland får eleven även med sig material till klassen av specialläraren. Den 

specialpedagogiska personalen på skolan förser även respondenten (R1) med många tips om 

hur man kan arbeta med elever med lässvårigheter. De metoder och tips som respondent (R1) 

får av specialläraren går oftast att använda i undervisningen för hela klassen.  

De tipsar väldigt mycket vad jag kan jobba med den här specifika eleven, men det går ju 

även att använda på helgrupp oavsett om man har olika förutsättningar, så går stödinsatsen 

att använda på alla (R1) 
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Respondent (R2) samarbetar som vi nämnt tidigare en del kring undervisningen med en 

modersmålslärare samt till viss del med skolans SVA-lärare dock inte gällande undervisningen, 

vilket enligt respondent (R2) beror på att de inte har samsyn kring vad elever med lässvårigheter 

behöver träna på. Respondents (R3) samarbete med SVA-läraren och specialläraren visar att de 

bland annat arbetar tillsammans under ett pass i veckan och att det då kan anpassa 

undervisningen till elever med lässvårigheter. 

Sedan så jobbar SVA-läraren med samma text fast då jobbar de gemensamt och läser texten 

gemensamt och resonerar kring frågorna för att gemensamt sedan försöka besvara frågorna 

och sedan är specialläraren inblandad där, som då har en läs- och skriv med dem som har 

mera svårigheter så att de också kan lyssna på texten gemensamt och tala om texten 

tillsammans och sen så har jag en grupp kvar i klassen som läser själva och nöter (R3) 

Respondenten (R4) beskriver att hen har ett samarbete med personal från fritids vilket gör det 

möjlighet för respondent (R4) att genomföra lästräning utifrån nivågruppering. Resultaten visar 

att även respondent (R5) samarbetar med fritidspersonal vid lästräning med elever. 

Ja, det bästa är ju om kan vara två i klassrummet för då kan jag ju plocka ut elever. Jag 

tycker det är läraren som ska läsa med barnen och inte fritidspedagogen. För ska man träna 

läsflyt så måste det ju vara den professionella som har kunskapen om hur lär barn att läsa 

som gör det (R5) 

Resultaten visar att respondents (R5) elever som har diagnoserna språkstörning eller dyslexi får 

gå till skolans speciallärare för att få stöd ett par gånger i veckan. Respondent (R5) skickar då 

sina planeringar till specialläraren. Respondenten (R5) beskriver att hen är nöjd med de arbete 

som specialläraren gör med eleverna då eleverna har hunnit arbeta med det som respondent 

(R5) förväntar sig. 

Respondent (R6) som är SVA-lärare beskriver att hon samplanerar med läraren i svenska kring 

undervisningen i syfte att på bästa sätt hjälpa de nyanlända eleverna. Även respondent (R7) som 

också är SVA-lärare beskriver att mentorerna är delaktiga i beslut om vilka elever som har 

fördel att ha sin undervisning i mindre grupp tillsammans med respondent (R7). I nedanstående 

citat beskriver även respondent (R7) hur hon i samarbete med mentorerna arbetar för att 

mentorerna i klassen ska arbeta mera med olika språk- och kunskapsutvecklande metoder.  

Vissa lektioner går jag in och har helklass eller ibland så går jag in och förklarar 

lektionsupplägget, syftet och ser att de kommer i gång bra och sen kan jag ta min grupp 

och så tar klassläraren över arbetet. Jag försöker stötta lärarna, få alla att komma in på att 

det också är SVA vi läser i klassrummet (R7). 

Respondent (R8) har ett kontinuerligt samarbete med mentorerna i år ett, i syfte att upptäcka 

elever som behöver ha extra lästräning. Respondenten (R8) beskriver också att det är viktigt att 

göra utvärderingar av de insatser hen gör för eleven samt att förmedla och diskutera kring 

resultaten av insatsen tillsammans med mentor, elev och vårdnadshavare. 
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Sammanfattningsvis visar resultaten att respondenterna samarbetar med olika professioner 

kring bland annat planering av undervisning och till viss del under gemensamma lektioner samt 

kring utvärdering av olika insatser. Resultaten visar också att samarbetet mellan professioner 

bidrar till att utveckla undervisningen och så att den blir mer anpassad till elever som har 

lässvårigheter och som läser enligt kursplanen för svenska som andraspråk. 

Undervisning av elevers språk- och läsutveckling 

Den här resultatdelen kommer att presentera resultatet av forskningsfråga två som lyder: Hur 

beskriver lärare och speciallärare deras arbete för att utveckla läsförmågan hos elever som läser 

svenska som andraspråk?  

Svaren på forskningsfråga två innefattar många olika komponenter och didaktiska metoder.  

Som beskrevs i inledningen av analys och resultatkapitlet (se s.32) innehåller huvudtemat en 

rad olika underteman vilka är läsflyt, läsförståelse, samt ord och begrepp hos andraspråkselever. 

För att utveckla läsförmågan hos eleverna använde respondenterna sig av många olika metoder 

och dessa kommer att presenteras lite under vardera kategorien men även under didaktiska 

metoder för undervisning av läsförmågan. Resultaten kommer således att presenteras utifrån 

följande teman, läsflyt, läsförståelse, ord och begrepp, samt didaktiska metoder. Avslutningsvis 

kommer en kortare resultatredovisning om extra anpassningar, digitala verktyg och 

transspråkande då även detta ingår i elevernas utveckling av läsförmåga och kommer således 

att nämnas i de övriga kategorierna. 

Vidare presenteras under varje tema, respondent R1, R2, R3, R4 och R5 först då dessa arbetar 

som mentorer, därefter presenteras respondent R6 och R7 som arbetar som SVA-lärare och 

slutligen respondent R8 som arbetar som speciallärare. Presentationen har valts att läggas upp 

på det sättet för att det ska ge en överblick kring varje yrkesprofessions arbete med de olika 

områdena som leder eleven fram till en god läsförmåga. För att ytterligare förtydliga kommer 

citat från de transkriberade intervjuerna finnas till varje undertema för att göra det ännu enklare 

att förstå för läsarna. I slutet av resultatredovisningen av de olika områdena kommer en kort 

sammanfattning.  

Respondenternas definition och arbete med elevernas läsflyt 

Resultatet visar att definitionen av att läsa med flyt framkom lite olika hos respondenterna. De 

allra flesta respondenterna menade att det inte finns någon specifik metod eller någon speciell 

planering för att öva enbart läsflyt. Att öva läsflyt var nämligen enligt respondenterna någonting 

väldigt individuellt och jämfördes lite med att lägga pussel, eftersom lärarna måste tänka på 

vad varje specifik elev behövde eller saknade för att få ett bättre läsflyt. Vissa menade att all 

läsinlärning eller allting som görs i skolan är en träning för att få läsflyt. De flesta mentorerna 

ansåg att det är när eleverna kan läsa en svår bok utan att behöva ljuda sig fram och även har 
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en förståelse för det lästa, det är då de har fått upp ett bra läsflyt. Resultatet visar att 

respondenterna framhåller att eleverna behöver ha en bra strategi för avkodning för att kunna 

få upp ett snabbare tempo och därmed få ett bättre läsflyt. För att om inte avkodningen flyter 

på hinner eleverna inte höra vad det blir för ord som dom avkodar och därmed tappar ordets 

innebörd. Vidare menar mentorerna att läsa med flyt är väldigt individuellt men påpekade 

vikten av att den mentor som lyssnar på eleven ska kunna förstå den text eleven försöker 

förmedla. Samtliga mentorer ansåg att eleverna tränade läsflyt genom högläsning i olika former. 

En del mentorer övade läsflyt med eleverna genom parläsning, andra lyssnade på barnradion 

där eleverna fick höra upplästa texter och därmed höra språkets prosodi. Körläsning var ett 

annat sätt som var vanligt där läraren läser först och eleverna läser gemensamt högt efter att ha 

hört läraren läsa meningen. 

Ibland när barn stannar upp och inte riktigt förstår vad dom läser för att betoningen i 

meningen blir liksom fel, för att de tror att meningen är slut men så fortsätter den på nästa 

rad och då förstår de liksom inte vad de har läst (R5). 

Ett sätt som många av respondenterna ansåg hjälpte eleverna med svårigheter med rätt betoning 

i meningar eller ord, var att läraren modellerar hur meningen eller orden uttalas och eleverna 

läser sedan efter. Gemensam nämnare som alla respondenter använde sig av vid högläsning var 

bilder, bildstöd, PowerPoint eller liknande för att bygga upp elevernas förförståelse. Många 

använde sig även av repeterad läsning framför allt på lågstadiet. Respondent (R3) berättade att 

hela mellanstadiet samlat ihop gamla böcker från förråden eller gjort förberedda häften, då de 

startat ett projekt med enbart repeterad läsning, för att få upp läsflytet. Eleverna sattes ihop två 

och två oberoende av vilken nivå de låg på i sin läsutveckling däremot behövde de fungera ihop 

socialt, enligt respondent (R3). 

Sen så ska man läsa för sin kompis under ett antal minuter och sedan gör man en markering 

på hur långt man kom, och sedan dagen efter så börjar man läsa på samma ställe och så gör 

man en ny markering för att se hur långt man kom. (R3) 

När de gäller upprepad läsning så tänker jag så socialt ihop parade. (R3) 

Efter en vecka bytte de text och gjorde samma sak tills eleverna själva upptäckte att det kom 

längre och längre i sin text. Detta arbete pågick under tre veckors tid. 

I resultatet framkom det av respondenterna (R6) och (R7) som enbart undervisar nyanlända 

eller andraspråkselever ansåg att det första steget för att få flyt i sin läsning, det vill säga att 

avkoda, hade de allra flesta av deras elever lärt sig. Ofta hade eleverna även fått upp ett bra 

läsflyt men djupet i läsflytet det vill säga, att förstå det lästa, ansåg de inte alltid följde hand i 

hand för andraspråkselever.  

Våra elever har ofta det första steget, de är bra på det ytliga läsflytet, de kan avkoda, de har 

läsflytet, men det här djupare läsflytet att förstå det jag läser, det är det som är det svåra. 

(R7) 
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Det enkla svaret är att en elev kan avkoda texten, så att det blir flyt, så att det inte blir så 

energikrävande, det är steg ett i läsflyt tänker jag, äh, om man ska ta det djupare så ska du 

ha det här flytet, kunna avkoda och samtidigt ska du kunna förstå orden och tolka bilderna, 

det är nästa steg. (R6) 

Respondent (R8) som tjänstgör som speciallärare ansåg att eleverna måste kunna avkoda så 

pass bra att det blir ett tempo som gör att eleverna slutligen uppnår en form av läsförståelse. 

Samtliga respondenter var dock eniga om att läsflyt hör ihop med läsförståelse som tidigare 

nämnts, vilket också stämmer in på Philip Gough och William Tunmers definition av att läsa 

med flyt enligt formeln, språkförståelse och avkodning S x A = L   

Språkförståelse x Avkodning = Läsförståelse 

det finns ett material som heter Bravkod som många skolor använder sig av för och det är 

ju utvecklat för att för att bygga upp läsflytet, men på vår skola eller med dom eleverna 

som vi har så ger det där ingenting därför jag måste jobba så mycket mer med förståelsen 

för att få med dem i det här jobbet liksom. (R8) 

Många skolor använder sig av ett material som heter Bravkod, materialet är utvecklat för att 

”testa av” elevernas läsflyt under en minut och det finns även ett tillhörande program för att 

bygga upp elevernas läsflyt. Respondent (R8) menar här att om eleven kan läsa 50 eller 60 ord 

på en minut men saknar förståelse för ordens innebörd spelar det inte så stor roll att eleven kan 

läsa ut orden. Vidare menar respondent (R8) att ibland kan eleven gå miste om specialinsatser 

då detta lätt kan missas i av testningen av exempelvis materialet Bravkod. 

andraspråkselever som är bra att avkoda orden, de säger ju ingenting om man inte vet vad 

orden betyder (R8). 

Sammanfattningsvis framkom det i resultatet att alla våra informanter tränade elevernas läsflyt 

men de flesta hade inte direkt reflekterat över lektioner för att enbart öva på läsflyt, förrän 

frågan kom på tal under intervjuerna. Endast Respondent (R3) bedrev medvetna lektioner för 

att träna elevernas läsflyt. Resultatet framhäver ändå att respondenterna använde sig både av en 

och flera strategier för att öva elevernas läsflyt. Många av respondenterna betonade även hur 

viktigt det är att meningarna eller orden uttalades rätt för att eleverna ska kunna få en förståelse 

för de lästa. Resultatet visade att även om eleven besitter konsten att kunna avkoda en text inte 

alltid i slutändan leder till att eleven förstår textens innehåll om textens språk är okänt för 

eleven, vilket framkommer som ett bekymmer för många andraspråkselever. 

Respondenternas arbete för att öka elevernas förståelse för nya ord och begrepp 

I nya inledningstexten till kursplanen i svenska som andraspråk beskrivs det att undervisningen 

ska utgå ifrån ett andraspråksperspektiv där eleverna ska få förutsättningar att utveckla sitt 

svenska tal- och skriftspråk. Att arbeta med ord och begrepp är den viktigaste komponenten för 

att andraspråkselever ska få en så bra läsförståelse som möjligt. I resultatet framkom det tydligt 



 

43 

 

att samtliga respondenter förstod vikten av att träna mycket på ord och begrepp för att utveckla 

läsförmågan hos andraspråkselever. 

Vi jobbar mycket med begreppen i helklass och förklaringar. Vi kör ofta att begreppen står 

på ett papper och så på den andra lappen så stor förklaringen och så ska man gå runt och 

försöka hitta på de som hör ihop med ens begrepp eller förklaring, så att dessa ord sitter 

innan man har läst en text. (R2) 

Respondent (R2) övade ord och begrepp genom en form av sorteringsövning, Memory, där 

eleverna fick arbeta både konkret och praktiskt för att lättare skulle kunna förstå ordens innehåll 

och form. Respondent (R2) menar att eleverna byggde på så sätt upp en form av förförståelse 

inför den text de senare skulle ta sig an. Respondent (R3) använder sig mycket av samtalet som 

grund när eleverna ska öva ord och begrepp, men precis som respondent (R2) bottnar det i att 

bygga upp en förförståelse för nya ord. 

Pratar mycket, diskuterar ord och begrepp och lite vad tror de det ska handla om och så 

läser de och jag läser och så diskuterar de. Mycket EPA kör vi. Först så kör de själv och 

sen så diskuterar de i par och sen tillsammans. (R3) 

Respondenten (R4) menar att ord och begrepp är en extra utmaning för alla elever i olika ämnen 

men speciellt för andraspråkselever som inte känner till alla ord eller betydelsen av ord på 

svenska. Respondent (R4) skapar även egna PowerPoints till sin undervisning för att eleverna 

lättare ska lära sig nya ord och begrepp. Respondent (R4)  använder sig därför mycket av 

materialet bedömningsstödet bygga svenska i sin undervisning för att få inspiration och idéer 

som hjälper eleverna att utveckla en djupare förståelse för nya ord och begrepp.  

Ibland så kan jag läsa lite lättare böcker och då gör jag så här PowerPoint. Det kan finnas 

begrepp som jag verkligen vill att eleverna ska kunna, för att språket i min klass ligger 

jättelågt som det är, väldigt få som vet vissa saker. (R4) 

Både respondent (R6) och (R7) läser alltid igenom de texter som ska presenteras för eleverna i 

förväg för att välja ut de ord som de själva upplever kan bli svåra för eleverna att förstå. De går 

sedan igenom dessa ord och sätter in orden eller begreppen i olika sammanhang med eleverna, 

innan de påbörjar läsningen av texten, för att öka förståelsen av orden. 

Om jag har dem i mindre grupp, så börjar jag med att gå igenom de ord i texten som jag 

själv tänker ska vara svåra att förstå, så vi går igenom dem och jag ger dem en förklaring. 

(R6) 

Oftast skriver jag upp orden på tavlan och de får skriva upp dem och en förklarande mening 

eller om det är ord som är ett vardagsord så använder det i en mening. (R7) 

(R6) och (R7) arbetar också mycket med språkets melodi och hur orden uttalas för att öka 

förståelsen hos eleverna. Respondent (R8) arbetar förutom med språkets melodi väldigt mycket 

med tydliga bilder och samtal med eleverna. Under samtalen ställs frågor om de ämne som 

boken eller texten innehåller, innan eleverna påbörjar sin läsning. Vidare menar respondent 
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(R8) att språket blir ett mer levande redskap eftersom det förstärks av tydliga bilder och eleverna 

behöver mycket bildstöd för att kunna få en förståelse för bokens innehåll.  

Jag är noga med att det ska vara bra som jag sa det här med bilder som man kan känna att 

man kan förstärka det som de har svårt för när det gäller förståelsen. (R8) 

Sammanfattningsvis visar resultatet att andraspråkselever ofta har svårt med betydelsen av olika 

ord och begrepp. Saknaden av förståelsen av ord och begrepp blir enligt respondenterna ett 

hinder i elevernas läsförståelseutveckling, då de menar att läsförståelsen inte kan infinna sig om 

eleverna saknar ordförståelse i de texter de läser. Respondenterna belyser således att den 

viktigaste delen i arbetet inför att utveckla läsförståelse är att bygga upp en förförståelse för 

både ord och begrepp innan påbörjad läsning. För att underlätta och bygga upp förförståelse av 

en ny text inför kommande läsning använder sig samtliga respondenter därför mycket bildstöd 

och samtalar om svåra ord och begrepp. Respondent (R4) använder sig av 

bedömningsmaterialet Bygga svenska (2017) som bygger mycket på samtalet som grund. 

Respondent (R3) anser också att samtala om nya ord och begrepp är viktigt och använder sig 

mycket av stödstrukturen EPA. 

Respondenternas arbete med att utveckla elevernas läsförståelse 

I den nya kursplanen för svenska som andraspråk förtydligas det att eleverna ska ges 

möjligheter att utveckla kunskaper om det svenska språket genom att träna på uttal, ord och 

begrepp. Eftersom den prosodiska förmågan är väsentlig för att få ett flyt i läsningen, som i sin 

tur har en avgörande betydelse för läsförståelsen, valde vi att först presentera hur 

respondenterna arbetar med läsflyt och ord och begrepp, som nu leder oss vidare in på hur 

respondenterna arbetar med läsförståelse. Samtliga mentorer fortsätter naturligtvis att öva på 

både läsflyt och nya ord och begrepp för att utveckla elevernas läsförståelse. Det allra flesta 

mentorerna arbetar nu med genrepedagogik, ofta med cirkelmodellen men även genom 

boksamtal, högläsning, parläsning och läsgrupper.                                                                         

På skolan där respondent (R4) är anställd arbetar i stort sett hela lågstadiet med 

språkutvecklande genrepedagogik utifrån olika teman för att utveckla elevernas läsförståelse. 

Mentorerna på skolan har även skrivit ihop lärarhandledningar till de olika temaarbeten som 

finns, det kan till exempel vara olika naturteman, sagoteman, eller teman utifrån olika 

bilderböcker.  

Ja cirkelmodellen den jobbar vi mycket med men också att man utgår ifrån en bok en 

högläsningsbok och sen gör man mycket jobb kring den och sen jobbar vi jättemycket med 

teman, vi har jättemycket teman vi har skrivit ihop lärarhandledningar som hör till som är 

utifrån olika bilderböcker. (R4) 

Respondent (R1) menar att det finns så mycket med olika genrer och textstrukturer som inte är 

så lätt för eleverna att förstå och därför brukar de ofta bryta ner texterna i olika delar. Ibland 
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kan en sådan nedbruten del vara och exempelvis arbeta med den röda tråden i texten, allt för att 

öka läsförståelsen. Respondent (R5) och respondent (R3) arbetar mycket med läsgrupper och 

boksamtal för att öka och utveckla elevernas läsförståelse. 

Vi har läsgrupper till exempel och boksamtal. Vi har läst en del gemensamma böcker i 

klassen, vi brukar då dela eleverna i grupper och ha samtal kring boken. (R5) 

Respondent (R6) och (R7) arbetar alltid utefter samma struktur med sina elever, vilket innebär 

att eleverna alltid får börja med att höra texten högt, innan de själva börjar läsa. Innan påbörjad 

läsning tillhandahålls alltid bildstöd, detta för att ge eleverna en förförståelse om ämnet. 

Respondent (R6) berättar att de alltid startar dagen med att eleverna får läsa och skriftligt svara 

på frågor om den bok de läser varje morgon. Frågorna som ställs är generella och passar till alla 

böcker, till exempel berätta om huvudpersonen i boken. Eleverna besvarar även frågor om 

textens innehåll mest för att kontrollera om eleven har förstått textens innehåll, men dels också 

för att försäkra sig om att eleverna faktiskt läser någonting under lektionen. Respondent (R6) 

och (R7) arbetar även de mycket med cirkelmodellen och texter av olika genrer när de övar 

läsförståelse. 

Texterna som vi arbetar med och dom jobbar man enligt cirkelmodellen. Man läser till 

exempel om det är återberättande texter så läser man dom tillsammans och sen så gör man 

den typen av text tillsammans. (R6) 

Arbetet med de nyanlända eleverna har ett lite annat upplägg, de får i stället för att vara kvar i 

klassrummet med de andra följa med in till respondentens (R6) rum varje morgon. Där får de 

lyssna på en text eller bok digitalt och sedan läsa upp texten högt själva. Efter de läst boken och 

tittat på bilderna går de igenom texten och svarar muntligt på frågor om texten. 

dom får speciella läseböcker som heter språkbiten, och så får dom ett uppslag kan man säga 

som dom får lyssna och läsa. Sedan dagen efter så ska läsa upp den texten för mig. Då hör 

man om de har lyssnat på den för att annars är ju deras uttal inte lika bra. (R6) 

När det gäller elever som har svårigheter med läsförståelse berättar respondenten (R7) att 

eleverna på mellanstadiet genomför ett läsförståelsetest varje månad, för att lärarna ska kunna 

följa upp elevernas resultat och se om eleverna utvecklas, utifrån de undervisningsmetoder som 

används. Testet är uppbyggt efter olika textgenrer och sedan får eleverna svara på frågor till 

texten, både på, mellan och under raderna. 

Ja, jag har hittat en bok som heter Läsning pågår, det är liksom lite olika textgenrer och då 

provar vi att köra lite olika genrer för att se vilken texttyp som är svårast. (R7) 

Respondent (R8) arbetar mycket med modellering för att öva läsförståelse vilket innebär att hen 

läser en mening och sedan läser eleven en mening. Detta görs även för att bygga upp en 

förståelse till eleven hur man gör när man läser med pauser, betoningar, vid punkt och så vidare. 

Vidare arbetar respondent (R8) precis som de andra respondenterna med att bygga upp en 

förförståelse innan påbörjad läsning.  
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Men nästan alltid är att vi behöver bygga upp förståelsen för att boken kommer att handla 

om någonting. Vi tittar jättemycket på bilderna, och jag har en bokserie från Alpha max 

som heter 3 läsvärldar. (R8) 

Då har man liksom jättetydliga bilder så här och sen på första sidan så är det alltid vilka 

boken handlar om och så ja, för andra material också. Men då pratar vi jättemycket om. 

OK, vad tror du kommer hända i den här boken? Det är liksom massa fiskar här och så är 

det 2 barn så säger den krabba, vad vet vi om krabbor? Ja, men de kan ju nypas. (R8) 

Sammanfattningsvis beskrivs i resultaten att samtliga respondenter använder sig mycket av 

bildstöd för att bygga upp en förförståelse av den texten, eller bok som eleverna ska läsa. 

Strategierna som respondenterna använder sig av för att hjälpa eleverna att utveckla 

läsförståelse innehåller alla samtal oavsett om det är genom genrepedagogik, boksamtal, 

läsgrupper eller temaarbeten. Resultatet visar således att samtal har en mycket stor betydelse 

för att utveckla andraspråkselevers läsförståelse enligt samtliga respondenter, många använde 

sig även av ett språkutvecklande arbetssätt till exempel genom att använda, cirkelmodellen. 

Didaktiska metoder för att utveckla elevernas läsförmåga 

Som   redovisade resultat visar arbetar samtliga respondenter med att både utveckla läsflytet 

och med att utveckla elevernas förståelse för olika ord och begrepp, som leder till en bättre 

läsförståelse. I de föregående resultatkategorierna har det nämnts olika didaktiska metoder som 

respondenterna arbetar med för att utveckla elevernas läsförmåga. Under detta avsnitt kommer 

därför enbart de metoder som inte tidigare har beskrivits under de övriga kategorierna att 

presenteras. I resultatet framkommer att samtliga respondenter arbetar med högläsning i någon 

form vi kommer därför att redovisa några exempel hur man som lärare kan arbeta med 

högläsning. 

Alla respondenter som arbetar som mentorer arbetar med läsprojekt i olika former, oftast i små 

läsgrupper med cirka 4 personer i varje grupp som läser samma bok och efter varje kapitel får 

gruppen gemensamt sammanfatta det lästa genom att svara på frågor under, mellan och på 

raderna. Respondent (R4) använde sig även av teater dialoger i sin läsundervisning. 

Jag har också teater dialoger där man, du är en person och jag är en person och så ska 

liksom inte texten ligga så att du sitter och ska koncentrera dig på att ljuda ut utan det ska 

ju vara anpassat för paren som läser. (R4) 

I den tidiga läsinlärningen använder sig respondent (R4) och (R5) av helordsinlärning, eleverna 

får då öva på de mest frekventa orden till exempel som, och, att, en, ett, dom, här, och så vidare. 

Dessa ord sitter ofta uppe på Whiteboardtavlan och tränas på lite då och då under dagen. 

Respondent (R4) använde sig även av läsinlärnings materialet Sju stegsmodellen samt repeterad 

läsning i småböcker för att få i gång de allra svagaste eleverna. 

 Då kan jag göra det i sju steg på morgonen en stund eller efter skolan och så där. (R4) 
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Som tidigare framkommit finns det olika metoder att arbeta med högläsning, respondent (R5) 

låter ibland eleverna muntligt få återberätta det lästa, men väldigt ofta får eleverna göra en 

tankekarta under högläsningen och sedan muntligt berätta för varandra i par om det som 

högläsningen handlade om. 

Högläsningen, det jag de brukar få göra tankekarta och sen kan de få återberätta muntligt 

bara vad jag har läst för varandra och så går jag runt och lyssnar till exempel eller så får de 

skriva ja anteckningar eller ja, de får välja vilken form av tankekarta eller punktlista eller 

vad de nu är. Så har de fått skriva korta sammanfattningar av varje gång jag har läst till 

exempel. (R5) 

Vidare arbetar respondent (R5) även enskilt med de elever som har det svårt med att läsa och 

använder sig då av viskläsning. 

Jag vet inte om det hjälper men jag har märkt att de slappnar av om man sitter med enskild 

läsning att man viskläser bredvid, alltså att jag läser fast jag viskar och då slappnar dom 

liksom av. Ja, jag läste ju inte i förväg så att dom vet vad det står, utan jag läser ju liksom 

samtidigt som dom . Det har jag märkt funkar på dyslektikerna framför allt. (R5) 

I resultatet framkommer det även att val av högläsningsböcker ser lite olika ut för mentorerna. 

Respondent (R4) väljer och letar upp böcker efter olika teman eller det som klassen är 

intresserade av för tillfället och tänker även alltid på den proximala utvecklingszonen vid 

exempelvis parläsning och högläsning. 

Alltså jag är ute efter den proximala utvecklingszonen att en är lite starkare än den andra 

och sen så kan jag byta så att dom kan vara ibland kan de få vara lika starka också men det 

är aldrig så att jag sätter en elev som har jätte... eller är i början av sin läsutveckling med 

en person som läser med flyt och pax böcker typ. (R4) 

Respondent (R6) använder sig mycket av stafettläsning eller parläsning. Respondent (R7) läser 

alltid tillsammans med eleverna för att de allra flesta texter är för svåra för eleverna att läsa 

själva om de ska kunna ta in vad texten innebär.  

Alltså våra elever har vi ju ett ganska så stort kompensatoriskt uppdrag med eftersom det 

är ett ganska utsatt område och de lämnas i stort sett aldrig själva med sin läsning.  Just för 

att det blir för svårt för väldigt många av våra elever att läsa dom här texterna själv och ta 

in vad de verkligen betyder. (R7) 

För att kontrollera att alla är med i läsningen brukar respondent (R7) även läsa en bit av en text 

och sedan stanna och eleverna får läsa de ord som står efter där läraren stannade.  

Det kan vara att läraren läser en bit och sedan så ska eleverna läsa de ordet där läraren 

stannar så att alla hela tiden är med. (R7) 

Respondent (R8) menar att hennes arbetssätt utgår mycket efter den proximala 

utvecklingszonen, eftersom eleven alltid övar på det som eleven har allra svårast för, det kan 

exempelvis vara avkodning, läsflyt eller läsförståelse.  

Jag sitter ju hela tiden bredvid och kan hjälpa upp när det blir för svårt och det är ingen 

annan som den behöver skämmas inför om det är fel. Så vi är liksom hela tiden på den här 
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maximala utvecklingszonen, vad, vad vi kan komma någonstans så att vi alltid övar på det 

som den har allra svårast för. (R8) 

Respondent (R8) träffar oftast sina elever tre till fyra gånger i veckan under en kortare period. 

Respondent (R8) framhäver att de kommer jättelångt på bara en liten stund, oftast är det en till 

en undervisning för att kunna nå så långt som möjligt och för att kunna koppla bort alla andra 

störningsmoment. De arbetar efter en serie utgiven av Alpha max som heter tre läsvärldar. 

Serien är uppbyggd i en progression som exempelvis börjar med ordbilder som därefter byggs 

på och blir svårare och svårare, eleven får sedan följa detta program under sju veckor. 

Respondent (R8) arbetar även med ordbildsläsning med eleverna. 

Ja och då har jag gjort lite som ett litet avprickningsschema, för det är helt omöjligt att hålla 

koll på vad man har läst Man läser verkligen. Eller så när jag när jag vet att nu ska jag jobba 

med den här eleven i 7 veckor då har jag mer eller mindre det här och så skriver jag alltså 

de här boktitlarna och så skriver jag elevernas namn på sidan och så kryssar jag vart efter. 

(R8) 

Ja, men det är någonting med det här och så börjar vi ju alltid titta jättemycket på bilden 

och sen så läser vart efter och till exempel det här ordet smulan, fisken heter smulan. Ja då 

försöker jag träna dem i att så fort du ser det här ordet smulan, då kan du säga smulan, du 

behöver inte ljuda det varje gång du kommer till smulan. (R8) 

Sammanfattningsvis visar resultatet att högläsning ibland kan vara lite mer individanpassat 

både utefter respondenternas tycke och för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av sin 

läsning. Respondent (R4) använder sig även av Readers Theater vid högläsning, där eleverna 

får öva texter och framföra en form av lästeater för övriga klasskamrater. Respondent (R5) 

använder sig av viskläsning för att hjälpa de elever som har svårt att läsa högt och slappna av. 

Respondent (R4) och (R8) strävar efter den proximala utvecklingszonen hos eleverna. Vidare 

använder Respondent (R6) sig mycket av stafettläsning och respondent (R7) kontrollerar att 

eleverna är med i texten genom att de ska körläsa ordet efter respondentens paus vid högläsning. 

Extra anpassningar och digitala verktyg  

Resultatet visar att de flesta respondenter som arbetar som mentorer ofta använder sig av 

digitala verktyg till exempel Ipad eller datorer som en extra anpassning framför allt för 

nyanlända och andraspråkselever. De digitala verktygen är nämligen installerade med speciella 

appar, översättningsprogram, rättstavningsprogram eller inlästa böcker både på svenska och 

andra modersmål.  De “vanliga” anpassningarna som respondenterna uttrycker sig innefattar 

skärmar, hörselkåpor, stressbollar och att digitalt få lyssna på texter har alla elever möjligheter 

till, och anses inte längre vara enskilda extra anpassningar. Respondent (R5) med flera menar 

nämligen att nuförtiden är det bättre att göra anpassningar för hela klassen. När respondenterna 

talar om anpassningar i sina respektive intervjuer nämns i stället olika oftast längre stödinsatser 

för elever. Respondent (R2) menar att de elever som har det svårt kan till exempel få gå till 

SVA-läraren och intensivträna under fem veckor. Respondent (R6 och (R7) kontaktar ibland 
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studiehandledare för att få utökad studiehandledning under en period eller bedriver egna insatta 

stödinsatser som exempelvis Bravkod under en period. 

Ja extra anpassningar, ja alltså dom extra anpassningar jag gör de är ju till exempel att dom 

får mer studiehandledning. (R7) 

Stödinsatser till exempel med Bravkod och läsa  så att de ska få upp ett läsflyt eller 

stödinsatser om de behöver någonting extra under en period. (R6) 

Respondent (R8) som tjänstgör som speciallärare använder sig bland annat av det digitala 

verktyget Lexia Provia för att stärka sina egna misstankar och få hjälp med hur stödet ska 

utformas. 

Man kan till exempel använda Lexia Provia eller prov via testerna. De kan vara även om 

man själv har en känsla, att det är sådana här typer av svårigheter som skulle kunna vara 

läs och skrivsvårigheter så de kan ge liksom lite stöd i att man är på rätt bana för alltså 

Provia testerna ger liksom en signal. (R8) 

Sammanfattningsvis är de extra anpassningar som finns tillgängliga idag till hela klassen vid 

behov, så som till exempel hörselkåpor, skärmar och så vidare, enligt respondenterna. De 

digitala verktygen är däremot mer individanpassade och inriktade på elevers specifika behov 

till exempel inläsningstjänst, läromedel på annat modersmål, rättstavningsprogram och så 

vidare. Enligt respondenternas resultat är extra anpassningarna idag mer inriktade mot olika 

former av intensivperioder i exempelvis lästräning, avkodning eller utökad studiehandledning 

beroende på vad eleven behöver för särskilt stöd. 

Respondenternas tankar om transpråkande och annat modersmål i skolans miljö 

Avslutningsvis vill vi bara nämna lite kort om transpråkande. I resultatet framkommer det att 

många av respondenterna är restriktiva med att använda sig av andra modersmål för 

andraspråkselever för att tillgången och utbudet av olika modersmål skiljer sig så från språk till 

språk. Respondent (R4) berättar att det finns tolv olika språk i klassrummet och det är därför 

väldigt svårt att tillgodose alla elevers olika språk. Vidare berättar respondent (R4) och (R5) 

med flera att det finns en viss orättvisa i bland annat inläsningstjänst och andra digitala tjänster, 

då vissa språk inte finns att tillgå medan stora språk som exempelvis arabiska har stort utbud 

digitalt. 

Det är väldigt svårt för om jag bara ska använda för dom. Vad brukar de vara typ arabiskan. 

ja, turkiska kanske finns, men alltså jag har jättemånga andra språk. Jag har folk från 

Mongoliet från Kirgistan och ska jag då : nej tyvärr ert språk är inte lika värdefullt. (R4) 

De flesta respondenter är positivt inställda till transpråkande men med en viss begränsning, då 

de flesta anser att det svenska språket är det språk som ska dominera mest i skolans värld. 

Många respondenter anser att eleverna kan få svårigheter i det sociala samspelet med andra om 

användning av eget modersmål sker i för stor utsträckning i skolan, och ser av den anledningen 

helst modersmålet används under modersmåls lektionerna. 
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Jag tror det är jätteviktigt att man pratar sina föräldrars språk hemma, i skolan så tror jag 

att det är viktigt att man pratar svenska. Men det finns ju andra anledningar om du pratar 

arabiska med någon som är din kompis och så sitter några som är polska eller svenska 

bredvid det är ju inte schysst. (R4) 

Det kan nog vara en väldigt stor fördel för dem samtidigt som de kan bli en begränsning 

också, så det blir ett litet tudelat svar för mig. Om man inte bara pratar svenskämnet utan 

går in på olika begrepp i SO som är väldigt svåra att förstå på ett språk, så ser jag en fördel 

att få det översatt, sen är ju utmaningen att prata mer och mer det svenska språket, så ja 

tudelat svar. (R3) 

Med de nyanlända eleverna är det mer socialt accepterat att använda sig av sitt modersmål i 

skolan och respondenterna tar då hjälp av både elever, studiehandledare och lärare för stöd och 

översättning. 

Och sen finns de ju dom som inte har något språk, och då har ju vi lärare med olika språk, 

och då såklart att man får anpassa och använda sig av det för att kunna göra sig förstådd. 

(R4) 

Respondent (R6) som endast undervisar nyanlända elever eller elever med annat modersmål än 

svenska, påpekar även att för mycket användande av modersmål i skolan kan skapa problem 

med inlärningsprocessen i det svenska språket.  

Man ser ju på dom eleverna som inte har någon kompis som pratar samma språk dom 

kommer ju in i det mycket snabbare och har en snabbare progression. Med det menar jag 

inte att man ska sluta prata sitt modersmål men de gör de ju hemma med sina föräldrar med 

sina studiehandledare, med modersmålslärare. (R6) 

Respondent (R7) som också endast arbetar med elever med annat modersmål än svenska 

uppmuntrar i stället eleverna att använda sig mer av sitt modersmål i skolan. 

Vi uppmuntrar dem att ta hjälp av sitt modersmål exempelvis när vi har veckans ord så har 

vi ordet på svenska, en förklaring på svenska och så är det en tom ruta, där de gärna ska 

skriva in ordet på sitt modersmål, så vi försöker få dem att använda sig av alla sina språk. 

(R7) 

Och sen också se till att de använder sitt språk för att hjälpa kompisar genom att förklara 

på modersmålet, så vi försöker uppmuntra att använda alla sina språk sen i själva 

pedagogiska arbetet så tänker vi att de kan hjälpa dem att förstå det svenska språket bättre 

om man samtidigt jobbar med sitt modersmål, eller alla de språk som de har. (R7) 

Respondent (R8) som tjänstgör som speciallärare känner att de egna kunskaperna på olika språk 

är fattig och tror inte att klasslärarna uppmärksammar elevernas olika språk i klassrummen. 

Jag känner mig ganska fattig på det sättet för de är så många elever som har så mycket att 

bidra med på sina språk som de kan hemifrån och så. 

I skolan läser de ju modersmål nästan alla har ju modersmålsundervisning.  Modersmål och 

det får de ju på det sättet. Men i sin vanliga skolvardag så tror jag inte att det är någonting 

som klasslärarna liksom uppmärksammar. (R8) 

Sammanfattningsvis finns det således delade meningar om elevernas transpråkande och 

användning av sitt modersmål i skolmiljön. Det som var tydligt var att samtliga respondenter 
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ändå önskade att det fanns fler möjligheter att tillgå på flera olika språk vid behov av 

översättning och verktyg som underlättade för elevernas skolarbete. Det finns väldigt få tryckta 

böcker på olika språk i skolbiblioteken, vilket innebar att om de ville få tag på böcker på annat 

språk fick de leta på nätet, vilket också var ett begränsat utbud på minoritetsspråken. Flera av 

respondenterna hade även uppmärksammat att det fanns en viss problematik i den sociala 

samvaron när det gäller modersmål, att det i vissa fall kunde skapa utanförskap eller att andra 

elever blev exkluderade då de inte förstod språket.  

Diskussion 

Studiens diskussionsavsnitt har delats in i fyra delar. Först kommer en diskussion av resultatets 

två huvudteman baserade på studiens syfte och frågeställningar i relation till bakgrund och 

tidigare forskning att presenteras. Därefter kommer diskussion utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter, metoddiskussion och slutligen en konklusion där vi även delar tankar kring 

fortsatt forskning. 

Samarbete i och omkring elevers språk- och läsutveckling 

I resultatet framkommer att respondenterna samverkar med andra lärare i undervisningen samt 

att det oftast är mentorn som också är ämneslärare i svenska som planerar undervisningen i 

grunden. När de gäller elever som har lässvårigheter visar vår studie att respondenterna 

samarbetar med olika professioner i syfte att reda ut vad elevens svårigheter kan bero på. Det 

kan dock vara svårt att bedöma vilka svårigheter eleven har och därför också svårt att sätta in 

rätt insats. Ett problem i bedömningen enligt Salameh (2018a) av andraspråkselevers 

språkutveckling är att bedömningarna oftast utgår från ålder vilket är extra svårt eftersom det 

råder stor variation i hur länge varje enskild elev har exponerats för det svenska språket 

(Salameh 2018a). Vår studie visar att flera respondenter tar kontakt med modersmålslärare för 

att få en bedömning av elevens språkliga förmågor på förstaspråket. Enligt Skolverket så måste 

lärare genomföra en obligatorisk läs- och skriv bedömning i tidig ålder för att identifiera elever 

som har svårigheter (Skolverket, 2022). Alla som arbetar på skolan ska uppmärksamma och ge 

stöd till alla elever som är behov av anpassningar och särskilt stöd (Lgr11). I resultaten 

framkommer att det pågår ett samarbete mellan mentorer, lärare som är behöriga i SVA och 

speciallärare för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och genomföra insatser för elever i 

behov av stöd. Skolverket rekommenderar lärare att använda sig av bedömningsstödet Bygga 

svenska (Skolverket, 2017) särskilt för nyanlända elever men även övriga elever som läser 

SVA. Vårt resultat visar dock inte att någon av respondenterna använder sig av Språket lyfter 

och endast en respondent använder sig av bedömningsstödet Bygga svenska i sin undervisning. 
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Studien visar att det kan vara oklart vilka roller lärare har i arbetet med elever som läser enligt 

kursplanen för SVA och som dessutom har lässvårigheter.  

Enligt Skolinspektionen (2020) så är det viktigt att de elever som läser enligt SVA får en 

kvalitativ utbildning och att de elever som är i behov ges möjlighet att undervisas i separata 

undervisningsgrupper. Vilket vi menar kan leda till att elever som har språkliga svårigheter inte 

får det specialpedagogiska stöd som de har rätt till för att nå kunskapskraven (SFS 2010:800, 3 

kap., 5§). Enligt skolförordningen har elever som läser svenska som andraspråk rätt till  

studiehandledning på modersmål om de inte klarar att följa undervisningen på svenska (SFS; 

2011:185, kap. 4§). Utifrån respondenternas beskrivningar så råder det stor brist på 

studiehandledare vilket både försvårar lärares möjligheter att samarbeta med studiehandledare 

samt påverkar många elevers möjligheter att nå kunskapsmålen. Även statistiska 

undersökningar bekräftar att det råder brist på studiehandledare i hela landet (Skolverket, 

2021b). Studien visar att båda respondenterna (R6 och R7) som är SVA-lärare vid några 

tillfällen varje vecka undervisar både elever som är nyanlända och elever som har lässvårigheter 

i mindre grupp avskild från klassen. Enligt Skolinspektionen är det vanligt att vissa rektorer 

anordnar utökad undervisningstid i SVA för de elever som är i behov av det (Skolinspektionen, 

2020). Då skollagens mål är att de specialpedagogiska insatserna ska genomföras i samarbete 

med skolans speciallärare och/eller specialpedagoger (Johansson, 2022) ser vi att det är extra 

viktigt att just SVA-lärare och speciallärare/specialpedagoger har återkommande möjligheter 

att samarbeta kring elever i svårigheter. I studien framkommer att några respondenter skulle 

vilja ha ett bättre samarbete med modersmålslärare men att det inte är möjligt 

organisationsmässigt. Detta bekräftades redan 2010 av Bunar (2010) som konstaterade att det 

fanns stora problem med att organisera modersmålslärare så att de skulle kunna samverka med 

andra lärare på skolan (Bunar, 2010). Statistiska uppgifter visar också att det råder brist på 

modersmålslärare. 

Undervisning av elevers språk- och läsutveckling 

Respondenterna använder sig av många olika strategier för att hjälpa eleverna att utveckla 

läsförmågan. I resultatet framkommer det att den muntliga interaktionen mellan lärare och 

elever har en mycket stor betydelse för att utveckla elevernas läsförmåga. Detta är något som 

också belyses i den nya reviderade kursplanen för SVA (Lgr 22) som börjar gälla från och med 

första juli, 2022, då undervisningen i SVA till skillnad från undervisningen i svenska också bör 

innehålla undervisning kring uttal, betoning och satsmelodi samt förklaringar gällande uttalets 

betydelse för att göra sig förstådd (Lgr 22).   Många av respondenterna betonade även hur viktigt 

det var att orden uttalades rätt, mycket för att eleverna skulle få en förståelse för det de läste. 

Mentorerna arbetar därför med språkets melodi och hur orden uttalas för att öka förståelsen 

exempelvis genom högläsning, barnradion eller inläsningstjänst, där alla är en form av 
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prosodisk modellering och det är speciellt viktigt för andraspråkselever att få höra språkets 

melodi (Pinar & Asiye, 2020; Carmen Perez, 2019). I samtliga intervjuer framkom dock att de 

allra flesta lärare inte medvetet tränar elevernas förmåga att läsa med flyt. Resultaten visar dock 

att samtliga lärare hade någon form av undervisning vari eleverna tränade att högläsa i någon 

form. De metoder som respondenter använde vid högläsning var viskläsning, upprepad läsning, 

stafettläsning och körläsning. Detta stämmer överens med de strategier som forskare framhäver 

vara särskilt effektiva för att träna upp förmågan att läsa med flyt då det gäller elever som lär 

sig fler språk. Dessa är bland annat repeterad läsning/upprepad läsning, prosodisk modellering, 

Readers Theater och körläsning (Aldanhani & Abu-Ayyash, 2020). Många elever behöver inte 

alls träna särskilt mycket att komma i gång med att läsa utan lär sig bokstävernas namn och 

kopplar ihop bokstäverna med ljud och läser/avkodar därmed tidigt i läsutvecklingen (Roe, 

2014). Tidigare forskning visar att undervisning som grundar sig i övningar som tränar 

elevernas fonologiska medvetande ger positiva effekter gällande avkodning och förmågan att 

läsa med flyt (Bradley & Bryant, 1983; Chall, 1983, Kuhn, 2010; Rasinski, 2009). När en elev 

som har svenska som modersmål börjar grundskolan har eleven cirka 8000–10 000 ord i sitt 

ordförråd. Barns ordförråd kan dock se olika ut beroende av barnets intresse (Håkansson, 2014). 

Vår Studie visar att avsaknaden av förståelsen av ord och begrepp blir ett hinder i elevernas 

läsutveckling även om eleverna inte har problem med avkodningen. För en elev som lär sig sitt 

andraspråk så tar det vanligtvis cirka 2–3 år för att öva upp en bas i kommunikationsfärdighet, 

vilket kortfattat innebär att andraspråket låter och uppfattas som att en elev som har svenska 

som förstaspråk, men det kan fortfarande finnas stora luckor i barnets ordförråd (Ericsson, 

2010). Gibbons (2018) menar precis som respondent (R8) beskriver i resultaten att det inte har 

någon betydelse om andraspråkselever kan avkoda en text genom ljudning, om texten eller om 

textens språk är okänt för eleven. Eleven kan då inte förutspå eller använda sin fantasi om vad 

som kommer att hända i texten om de inte förstår textens innebörd. Gibbons (2018) menar 

därför att förförståelsen har en stor betydelse speciellt för andraspråkselever (Gibbons, 2018). 

I resultatet lyfter respondenterna fram vikten av att arbeta med ord och begrepp samt att bygga 

upp en förförståelse inför läsning för att bidra till en ökad läsförståelse. Med en djupare 

ordförståelse kan eleverna förklara och diskutera textens innehåll ur flera perspektiv och 

därmed öka sin läsförståelse (Bygga svenska, 2017). Så gott som samtliga respondenter arbetar 

mycket med både att förklara ord och begrepp som de anser är svåra i olika texter. I arbetet med 

att utveckla elevernas läsförståelse är det vanligt att ge eleverna utrymme att tala och 

respondenterna använder sig mycket av bildstöd som ytterligare förstärkning av ord och 

begrepp. Vi tolkar det som att de flesta respondenter arbetar i stort utifrån det språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssättet, SKUA, vilket passar alla elever men särskilt de elever som 

har lässvårigheter (Gibbons, 2018). I studien framkommer särskilt att många av de anpassningar 

som tidigare var individanpassade numera i stället genomförs som anpassning för hela klassen. 

De digitala verktygen har däremot blivit mer individanpassade och inriktade på elevers 
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specifika behov som till exempel kan vara inläsningstjänst, läromedel på elevens modersmål, 

rättstavningsprogram och så vidare. Särskilt stöd ges till de elever som är i behov av stöd av 

mera djupgående karaktär. Eleven kan få särskilt stöd inom den ordinarie undervisningen men 

oftast särskilt stöd i form av enskild undervisning. Vid behov av särskilt stöd ska också ett 

åtgärdsprogram upprättas, vilket sedan ska användas för utvärdering av insats (Skolverket, 

2014). I resultaten framkom inte vad exakt eleverna brukade ha för användning av exempelvis 

inläsningstjänst, vilket kan tyda på att eleverna inte använder denna tjänst så ofta i 

undervisningen. Resultaten visar också att ingen av våra respondenter nämner varken särskilt 

stöd och inte heller ger beskrivningar av att några åtgärdsprogram har upprättats i samband med 

att respondenten beskriver olika interventioner som görs för elever som har lässvårigheter. I 

skollagen finns dock ingen definition av begreppen extra anpassningar och särskilt stöd varför 

det kan vara svårt att dra en gräns för när särskilt stöd behöver sättas in (Socialstyrelsen, 2017).  

I intervjuerna framkommer att enskilda insatser genomförs som extra anpassningar i 

klassrummet särskilt då det finns tillgång till två lärare eller en studiehandledare. Vår egen 

tolkning och även resultaten visar att det finns delade meningar om elevernas transpråkande 

och användning av sitt modersmål i skolmiljön. Studier visar dock att translanguaging ger 

flerspråkiga elever fler möjligheter att aktivt delta i sociala sammanhang (Wedin, Rosén, & 

Straszer, 2021).   

Diskussion utifrån teoretiska perspektiv 

Samarbete mellan lärare om undervisningen av SVA-elever  

Samarbete mellan lärare om SVA-elever diskuteras utifrån KoRP-perspektivets fem teser kring 

människors lärande. 

Enligt Ahlgren (2013) är det betydelsefullt att skolan och lärarna utvecklar ett gemensamt 

synsätt för att möta elevens behov, en praktikgemenskap. Vi tolkar det som att samtliga av våra 

respondenter har ett synsätt som grundar sig i moderna tankar om en inkluderande skola 

(Ahlberg, 2013). Vi tolkar att detta synsätt delvis grundar sig respondenternas egna tankar kring 

lärande och delvis som ett resultat av samarbetet lärare emellan samt att flera av våra 

respondenter har många års erfarenhet av att undervisa elever som läser svenska som 

andraspråk, vilket gör att lärarna bidrar till det gemensamma lärandet genom sina olika 

kunskaper och färdigheter (Ahlberg, 2013). Resultaten visar att de flesta av respondenterna 

arbetar med olika språk- och kunskapsutvecklande arbetsmetoder, vilka enligt forskning är 

särskilt gynnsamma för både elever som läser ett andraspråk och elever som har någon form av 

språk-, läs- och skrivsvårigheter, vilket ger eleven möjlighet att känna tillhörighet och 

delaktighet i skolsituationen (Ahlgren, 2013). Resultatet visar att det finns olika anpassningar 

för eleverna i den ordinarie undervisningen. Ett exempel på anpassning för elever som har 

lässvårigheter är att elever får tillgång till texter som anpassat till elevernas nivå samt får datorer 

https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wedin,+$c5sa/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ros$e9n,+Jenny/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Straszer,+Bogl$e1rka/$N?accountid=14715
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Straszer,+Bogl$e1rka/$N?accountid=14715
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i syfte att kompensera sina svårigheter, vilket innebär att lärarna tänker på att mediera 

undervisningsinnehåll så att eleverna blir en del av lärandegemenskapen (Ahlberg, 2013).  

Resultatet visar också att samarbete mellan mentorer och SVA-lärare eller speciallärare bidrar 

till att eleverna blir mera delaktiga i undervisningen i helklass. Såtillvida tolkar vi det som de 

flesta respondenterna anpassat lärmiljön i syfte att även elever som har olika former av språk-, 

läs- och skrivsvårigheter ska kunna vara delaktiga i den ordinarie klassrumsundervisningen, 

vilket innebär att lärandet i skolan inte enbart handlar om att lära sig kunskaper, utan hela den 

kontext som eleven befinner sig i ses som viktig (Ahlgren, 2013). Resultaten visar att flera av 

respondenterna i olika lärsituationer försöker att anpassa undervisningen utifrån elevens egna 

förmågor. Det visar att respondenterna tänker på att inte ge eleven för stora utmaningar och 

respondenterna är medvetna om den socialt utsatta situation som elever som har språk- och 

lässvårigheter kan befinna sig i. Möjligheterna till samarbete för våra lärare beror till största del 

på hur lärarna har organiserats, vilket innebär att en viss analys av elevers behov gjorts när man 

organiserat verksamheten. Resultatet i vår studie visar att respondenterna i relativt hög grad har 

utvecklat goda samarbetsformer, vilket visar att respondenterna har ett driv och engagemang 

för sitt uppdrag (Ahlberg, 2013) vilket enligt resultaten bidrar till en över lag mera anpassad 

undervisning för alla elever. 

Läsundervisning utifrån det sociokulturella perspektivet   

I resultaten framhävs interaktionen mellan människor. Samtliga respondenter framhåller hur 

viktig interaktionen mellan människor är när kommer till begreppsbildning och 

språkutveckling. Detta kan tolkas som att respondenternas svar och därmed resultaten har en 

förankring i det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet framhåller att 

barn lär sig språket genom interaktion och i sociala sammanhang det är även här som barnet får 

stöd från andra vuxna för att förstå innehåll i ord och att utveckla språket (Håkansson, 2014). I 

resultatet framkom det att alla respondenter ansåg att den sociala interaktionen i 

klassrumsmiljön var väldigt viktig för att utveckla elevernas förståelse för bland annat ord och 

begrepp. Det sociokulturella perspektivet är format av sociala och kulturella erfarenheter utifrån 

de sätt vi tänker, kommunicerar och uppfattar verkligheten. Språket fungerar som en kedja 

mellan kultur, individens tänkande och interaktion där språket är ett levande redskap som skapar 

mening genom sociala verksamheter (Säljö, 2014). Enligt Vygotskij lär sig barn allra bäst i den 

proximala utvecklingszonen vilket vi tolkar att alla respondenterna var medvetna om när de 

parade ihop elever vid högläsning. Resultaten visar att respondenten var måna om att eleverna 

skulle vara socialt kompatibla då eleverna övade på att läsa med flyt utifrån sin egen nivå. 

Eleverna lär sig av varandra vid exempelvis körläsning och i samspel med läraren i prosodisk 

modellering. Samtliga respondenter använde sig även mycket av genrepedagogik som går hand 

i hand med Vygotskijs syn på lärande. I både genrepedagogiken och i det sociokulturella 
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perspektivets syn på lärande framhålls att eleverna ska bli självständiga efter interaktion, 

samarbete och stöttning av både lärare och övriga klasskamrater, då kan eleven uppnå sin 

potentiella nivå (Hyltenstam och Lindberg, 2018). Respondent (R8) använde sig mycket av att 

ge eleverna en hög kognitiv utmaning och mycket stöttning för att hamna i den närmsta 

lärande/utvecklingszonen (Vygotskij, se modellen på s.24). Detta var också möjligt då 

lektionerna oftast bestod av en till en undervisning och eleven kunde därför få hög stöttning 

under hela lektionen, vilket inte alltid är möjligt i klassrummet. I resultatet framkom det att 

mentorerna strävade efter samma modell i klassrumssituationer men där bestod stöttning inte 

enbart av lärarens utan även av elevernas stöttning till exempel vid parläsning, grupparbeten 

och så vidare. Hög kognitiv utmaning och hög stöttning från lärare leder till den närmaste 

utvecklingszonen som är bra för alla elever. Andraspråksforskning har kommit fram till att det 

också är här den närmaste utvecklingszonen som språkutveckling sker (Gibbons, 2018). 

Gibbons menar att genrepedagogiken är extra viktig för andraspråkselever eftersom den 

innehåller mycket stöttning i starten, vilket de får i cirkelmodellens fyra olika steg, tillsammans 

undersöker de också olika strukturer på texter och metaspråket (Gibbons, 2018). När 

mentorerna arbetar med genrepedagogik använde de sig mycket av de fysiska redskap och 

hjälpmedel som i det sociokulturella perspektivet kan förstås som scaffolding, finns till hjälp 

för mentorerna i klassrummen i form av smartboard, ladybug och så vidare för att visa eleverna 

bilder, eller läs upp en inläst saga från barnradion. (Säljö, 2014).  

Reflektion/diskussion över metoden  

Vi valde att göra ett subjektivt urval (Denscombe, 2017) av respondenter då vi endast var 

intresserade av att få kontakt med lärare som undervisar elever som läser enligt kursplanen för 

svenska som andraspråk. Detta ledde till att vi fick kontakt med en av våra respondenter. Vi 

skickade ut vår förfrågan om deltagande i studien till flera rektorer i syfte att få kontakt med 

lärare som var okända för oss, då vi ville minimera intervjuareffekten, vilken av Esaiasson med 

flera (2017) förklaras som den intervjuade gärna vill ge de svar hen tror att intervjuaren är ute 

efter. Det finns också en risk att frågeställaren medvetet eller omedvetet väljer att 

uppmärksamma vissa uttalanden (Esaiasson, med flera, 2017). Avsaknaden av respons från 

lärare resulterade i att vi till slut vände oss till några gamla lärarkollegor. Det subjektiva urvalet 

i kombination med lärarnas vetskap om att vi studerar till speciallärare bidrog troligtvis till vissa 

intervjuareffekter, vilket sänker studiens pålitlighet (Bryman, 2016). Vi valde att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer i syfte att skapa en djupare interaktion samt för att kunna ställa 

eventuella följdfrågor. Vi ser att det var ett bra val som fick våra respondenter att känna sig 

avslappnade. I syfte att öka studiens trovärdighet valde vi att använda oss av en intervjuguide 

(Esaiasson m f l, 2017, Bryman, 2016 & Denscombe, 2017), vilket vi ansåg vara särskilt viktigt 

då vi genomförde fyra intervjuer var. Vi valde att lägga frågan om samarbete mellan lärare 

kring elever med lässvårigheter, efter flera andra frågor, vilket gav resultatet att de flesta 
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respondenter redan innan frågan uppkom hade kommit in på delar av frågan kring samarbete. 

Det gjorde att det blev svårare att analysera frågan. Bryman (2016) menar att det kan vara bra 

att ta de frågor som är av större betydelse för studien just i syfte att undvika problem vid 

analysen (Bryman, 2016). Vi ser också att vi skulle ha behövt ställa fler frågor kring samarbetet 

för att öka studiens trovärdighet. Då vi har undersökt det vi utgick från att undersöka anser vi 

ändå att intervjuguiden bidragit till att skapa en trovärdighet. Intervjuerna spelades in på mobil 

varefter de transkriberades.  Utskrifter av ljudinspelningar väcker samtalet till liv igen och det 

blir också mycket enklare att analysera data (Denscombe, 2017).  

Resultaten från studien bygger på beskrivningar av åtta lärares undervisning och samarbete 

kring elevers svårigheter. Antalet fall gör att studien får en lägre pålitlighet, men vi vill ändå 

framhäva att resultatet bygger på åtta fall som är fördelade på sex skolor och tre kommuner, 

vilket vi menar ger en större överförbarhet. För att öka studiens trovärdighet och överförbarhet 

bör dock liknande studier kompletteras med observationer och helst också elevintervjuer.  Vi 

ser att vår egen bakgrund säkerligen har påverkat studiens objektivitet, då det är svårt att vara 

helt neutral och objektiv i frågor som rör den kontext man själv befinner sig i (Esaiasson, med 

flera, 2017). Det är å andra sidan en fördel att känna till mycket om den kontext där 

undersökningar utförs för att förstå och förklara fenomenet bättre (Esaiasson, med flera, 2017). 

I vårt arbete har vi strävat efter transparens i syfte att öka studiens tillförlitlighet. Vi har därför 

steg för steg tydligt förklarat hur vi genomfört analysen av empirin. Genom att i resultatdelen 

presentera utdrag från vårt empiriska material, samt koppla vårt resultat till diskussioner kring 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv har vi ytterligare ökat överförbarheten. Vad det 

gäller pålitligheten i kvalitativa forskningar är den dock alltid lite svår att avgöra eftersom den 

sociala miljön ständigt är föränderlig (Bryman, 2016).  

Konklusion 

Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur skolpersonal samarbetar om bedömning 

och utveckling av undervisning i läsning för elever som läser SVA. Undervisning i SVA och 

samarbete kring språk-läs och skrivsvårigheter är ett relativt outforskat område i vår svenska 

skola och det finns begränsat med forskning kring området. Av resultaten framkommer att det 

pågår ett visst samarbete mellan skolpersonal för att identifiera och genomföra insatser för 

elever med lässvårigheter. I studien framkommer också att respondenterna tyckte det var svårt 

att definiera den primära orsaken till elevens språkliga sårbarhet. Respondenterna uttryckte 

även att bristen på både studiehandledare och modersmålslärare påverkar elevernas möjligheter 

att nå kunskapskraven. Vad gäller undervisningen framkommer att lärare använder sig av 

många olika metoder för att utveckla eleverna läsförmåga där den muntliga interaktionen har 

stor betydelse, vilket även belyses i den nya reviderade kursplanen för SVA (Lgr 22). Många 
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mentorer arbetade med språkets melodi och hur orden uttalas för att öka eleverna förståelse då 

prosodisk modellering är speciellt viktig för andraspråkselever (Pinar & Asiye:2020, Carmen 

Perez:2019). Samtliga respondenter använde sig av någon form av högläsning för att öva detta. 

Vi har i denna studie belyst hur samarbete mellan olika skolpersonal samt undervisning i ämnet 

SVA kan organiseras samt genomföras. Vår förhoppning är att studien ska bidra till en ökad 

kunskap och förståelse för hur ett gott samarbete kan bedrivas samt hur språkutvecklande 

arbetssätt kan utformas för att öka SVA-elevers läsförmåga. Vi anser dock att det behövs 

mycket mera forskning inom området och att det skulle vara mycket intressant att utforska 

området vidare under en längre period. Ett förslag på fortsatt forskning kan vara att göra en 

liknande studie som vi har gjort men i en större skala under årskurs 1–6 i grundskolan. Ett annat 

intressant ämne för fortsatt forskning vore att djup dyka i speciallärarens uppdrag om 

undervisning av andraspråkselever, nyanlända och dess samarbete med övriga professioner.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är två lärare som går sista terminen på Speciallärarprogrammet med inriktning mot språk- 

läs- och skriv, Uppsala universitet. Under kommande termin kommer vi att genomföra en 

forskningsstudie kring lärares och speciallärares arbete med elever som läser svenska som 

andraspråk.  

 

I vår studie planerar vi att intervjua ett antal lärare samt ett antal speciallärare som undervisar 

andraspråkselever, år 2 - år 5, som läser enligt kursplanerna för SVA. Intervjun beräknas ta 

max 60 min. Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas.  

 

Studien genomförs på två orter och självklart garanterar vi dig som deltar anonymitet och 

naturligtvis garanteras att allt material behandlas konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets etiska 

regler. 

 

Du som tackar ja till att delta i studien kommer att få ytterligare information kring studiens 

syfte och genomförande samt en mer utförlig beskrivning av de etiska riktlinjerna för 

samhällsvetenskaplig forskning i enlighet med Vetenskapsrådet (2017).  

 

Vi bör ha genomfört intervjuerna senast 11/3 vilket innebär att vi önskar ett svar så snart som 

möjligt från dig som vill delta i vår studie. Om du vill veta något mer kring vår studie redan 

nu så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med någon av oss.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ingela och Tina 

 

 

Ingela Temnert    Tina Markovic 

temnertingela@gmail.com   tina.markovic@borlange.se 

mailto:temnertingela@gmail.com
mailto:tina.markovic@borlange.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för utbildning? 

Vilka ämnen är du ansvarig lärare för just nu? 

Hur länge har du undervisat elever som läser enligt SVA?  

Hur får du reda på att eleverna läser enligt SVA? 

Vilka erfarenheter kring undervisning av flerspråkiga elever har du?  

Använder dina nuvarande elever flera språk i sin skolvardag? 

Om ja: 

Vilken betydelse tror du att det har för eleverna? 

Hur arbetar du för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin läsförmåga? 

Hur definierar du begreppet, läsflyt? 

Hur planerar du lektioner vars syfte är att utveckla eleverna förmåga att läsa med flyt? 

Hur arbetar du med enskild och gemensam högläsning? 

Om nej: Vilka förutsättningar tänker du att du skulle behöva för att kunna arbeta mera med enskild och gemensam 

högläsning? 

Om ja: hur ofta ges denna möjlighet? beskriv hur du brukar lägga upp dessa lektioner? Val av texter? Val av 

metod? Val av arbetskamrater?  

Vilka material på skolan har du tillgång till på elevers olika språk?  

Om ja: använder du dessa material i din undervisning? Beskriv hur?  

Om nej: Ser du att det skulle kunna finnas ett behov av att använda material/olika verktyg på elevers olika språk i 

skolan över lag? 

Vad gör du först när du upptäcker att en elev har språk-, läs- och skrivsvårigheter? Vilka stödinsatser provar du 

först? Varför? 

Hur säkerhetsställer du att de extra anpassningar/stödinsatser du ger/föreslår eleven grundar sig i elevens behov?  

Hur tar du reda på om svårigheterna beror på andraspråksinlärning eller inlärningsproblem som beror på andra 

orsaker? 

Berätta om de samarbeten som du har med andra lärare/professioner när det gäller stödinsatser för elever som har 

någon form av språk-, läs- och skrivsvårigheter?  


