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Sammanfattning 
	  
Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för hur kan läraren arbeta för att utveckla läs-och 

språkinlärningen för andraspråkselever. 

 

Litteraturstudiens resultat behandlar 12 refereegranskade artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser. 

Resultatet besvarar studiens syfte och frågeställning. Litteraturstudiens resultat visar att tillämpning av den 

sociokulturella teorin (scaffolding och ZPD) är viktigt vid språkinlärning. Läraren kan bland annat tillämpa 

scaffolding via interaktion och kommunikation. Resultaten indikerar att fonologisk medvetenhet är 

väsentligt för andraspråkselevens läsinlärning. Artiklarnas resultat visade vidare att en kombination av flera 

strategier var gynnande vid andraspråkselevens läs- och språkinlärning. Detta genom exempelvis 

tillämpning av arbetsstrategierna; grupparbeten, kommunikation, repetition, högläsning, uttal-ord-bild, 

fonologisk medvetenhet, motivation samt metoden en läsande klass. Vissa utvalda artiklar visade även 

lärares utmaningar med andraspråksinlärning. 
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1 Inledning 

Antalet individer som sökte asyl i Sverige år 2015 ligger på höga historiska nivåer på grund 

av flyktingkrisen som sker i Syrien (migrationsverket, 2016-03-01). I Sverige gjordes drygt 

74 000 fler ansökningar om asyl år 2015 än det tidigare året, detta motsvarar ungefär 149 000 

individer. Invandringstillväxten som sker i landet består främst av ensamkommande barn och 

ungdomar, något som migrationsverkets siffror visar. Enligt nuvarande läroplan, 

Lgr11(Skolverket, 2011) innebär detta en ökad utmaning för den svenska skolan som har 

skyldighet att främja elevers språk-, skrift-, och läsinlärning på bästa sätt. 

 

Enligt nuvarande läroplan, Lgr 11 ska läraren genom undervisning ge eleven förutsättning att 

utveckla tilltro till sin språkförmåga genom att kommunicera i tal och skrift. Läraren ska 

genom undervisning ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper om språkets uppbyggnad, 

historia, normer och hur språket beroende på sammanhang varierar. 

Läroplanen, lgr11 lyfter fram att språk utvecklar identitet, uttryck, tankar och känslor hos 

individen. I ett samhälle där olika generationer, livsåskådningar, kulturer och språk möts är 

det betydelsefullt att ha ett varierat och rikt språk för att kunna verka och förstå. 

 

I denna litteraturstudie kommer vi att belysa hur lärare kan arbeta med andraspråkseleven i 

läs- och språkinlärning med kopplingar till det sociokulturella perspektivet. 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och dess betoning av samhörighet 

mellan sociala praktiker och intellektuella och fysiska redskap är det således att 

förstå lärande i första hand som något inbyggt i samhällets sätt att fungera. 

Människor kan inte undvika att lära, och deltagande i olika former av verksamheter 

ger människor erfarenheter som de- på gott och ont-tar med sig(Säljö, 2015:235). 

Lärare bör ta hänsyn till vilka metoder som finns i undervisningen för att främja 

andraspråkselevens språk- och läsinlärning samt utgå från den enskilde individens behov.  
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att få fördjupad kunskap om hur grundskoleläraren arbetar 

med andraspråkselevens läs- och språkinlärning. Studien kommer att belysa lärarens 

framgångsrika tillvägagångssätt med andraspråksinlärning i grundskolans tidigare 

år(förskoleklass till och med årskurs 3). Litteraturstudien besvaras utifrån aktuell vetenskaplig 

forskning. 

 

- Hur kan läraren på ett framgångsrikt arbetssätt utveckla läs-och språkinlärningen för 
andraspråkseleven?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 



Linköpings	  universitet,	  konsumtionsuppsats	  972G27	  
Författare:	  Dzana	  Borancic	  och	  Simeli	  Malkey	  
Handledare:	  Sofia	  Boo	  

7	  
	  

3 Bakgrund och centrala begrepp 

Detta avsnitt kommer att behandla litteraturstudiens centrala begrepp och de teoretiska 

utgångspunkterna ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

3.1 Andraspråk 
	  
Abrahamsson (2009) lyfter fram termen förstaspråk som även definieras som modersmål och 

likställs i språkvetenskapliga sammanhang. Ett förstaspråk är det språk individen lär sig först 

som barn av exempelvis föräldrarna. Andraspråk studeras efter förstaspråket och kan vara 

vilket språk som helst. Författaren poängterar att andraspråksinlärning sker genom 

kommunikation(utanför skolan) och i undervisning. Första- och andraspråk definieras inte 

efter individens behärskning av språket utan efter vilken ordning individen lärt sig. 

Författaren belyser att förstaspråket inte behöver vara individens starka språk, i 

immigrationssammanhang är det vanligare att barnen i slutändan behärskar andraspråket 

bättre än förstaspråket (Abrahamsson, 2009). 

 

3.2 inlärningsstrategi 
Tornberg (2005) definierar att inlärningsstrategi innebär att läraren använder speciella 

beteenden och tankar för att hjälpa eleven att förstå, lära samt behålla ny information. 

Malmberg (2000) definierar i sin tur att inlärningsstrategi är ett tillvägagångssätt för att uppnå 

ett specifikt mål. 

 

3.3 Språkinlärning 
Ellegård (1971) definierar språkinlärning som två moment, det första är när barnet lär sig 

modersmålet och det andra då barnet lär sig ett främmande språk. Författaren påpekar att detta 

även kallas för första- och andraspråksinlärning (Ellegård, 1971). Håkansson (1998) betonar 

att man brukar tala om bestämda inlärningsgångar i språkinlärningen som uttal, 

morfologi(grammatisk funktion: hur ord bildas och böjs) och syntax(ordföljd). Vidare menar 

Ladberg (1996) att språkets beståndsdelar består av uttal, grammatik, automatiserat språk, 

ordförråd samt pragmatisk kompetens. Uttalet består av prosodin(språkmelodin) och varje 

enskilt språkljud. Författaren menar att prosodin är språkets ljudmässiga helhet såsom rytm, 

betoningsmönster och intonation(tonfall). Prosodin beskriver författaren som det allra första 

barnet möter. Ladberg beskriver därefter grammatiken som språkets system för att bilda ord 

och sätta samman dem till meningar. Grammatiken delas upp i ordföljd(syntax) och ordens 
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former. Det automatiserade språket har två viktiga egenskaper såsom att det går tillräckligt 

snabbt att tala samt att individen talar utan ansträngning. Författaren beskriver dessutom 

individens ordförråd ur två delar: de ord individen kan säga (aktivt ordförråd) samt de ord 

individen förstår när hon/han hör andra säga dem (förståelse). Den sista beståndsdelen som 

författaren lyfter fram är den pragmatiska kompetensen som handlar om hur individen 

använder sina språkliga kunskaper, så att kommunikationen fungerar i verkligheten (Ladberg, 

1996).  

 

3.3.1 Lärarens roll vid språkinlärning  
Ladberg (1996) poängterar att det är viktigt för läraren att vara tydlig och ge 

andraspråkseleverna mycket utrymme vid språkinlärning. Författaren hävdar att grupparbeten 

är värdefulla vid inlärning av ett nytt språk, då det ger utrymme för alla elever att kunna 

uttrycka sig. Läraren kan sätta samman grupper som består av både en- och flerspråkiga 

elever. De enspråkiga eleverna kan då dela med sig av sina språkkunskaper och fungerar som 

stöttare för andraspråkseleven. Författaren konstaterar att grupparbeten främjar 

andraspråkselevens förmåga att kunna kommunicera med andra. Ladberg påpekar att läraren 

bör utgå ifrån elevernas erfarenheter, så att eleverna känner att de har något att bidra med 

genom att utgå ifrån elevens bakgrund, språk och kulturella redskap. På så sätt blir språket 

naturligt att använda sig utav. Läraren kan ge eleverna i uppgift att intervjua en släkting eller 

vän, översätta intervjun från modersmålet till andraspråket för att sedan redovisa intervjun för 

läraren och klassen. Ett annat viktigt redskap som läraren kan arbeta med för att främja 

andraspråksinlärningen är: musik, rim och rytm, då det gynnar språkets ljudmässiga funktion 

(prosodin) vid språkinlärningen (Ladberg, 1996).  

 

3.4 Läsinlärning 
Enligt Elbro (2006) består läsning av två delar: avkodning och språkförståelse. Författaren 

menar att den första delen består av avkodning som innebär eleven kan identifiera skrivna ord. 

Att kunna avkoda ord och text innebär att eleven har en igenkänning av det skriftliga ordet, 

uttalet, generella betydelse samt den grammatiska formen. Den andra delen av läsningen 

består av språkförståelsen som innebär att eleven har en förståelse för språket, kan tillämpa 

tidigare kunskap, och att eleven kan tolka texter och bilder. Elbro menar att läsningen är en 

produkt av avkodning och språkförståelse, det vill säga ordens, meningarnas och textens 

innebörd (Elbro, 2006). Ljungström och Hansson (2006) menar att alla barn lär sig att läsa på 

olika sätt. Att kunna läsa innebär att förstå hur skrivna tecken ska uttalas samt vad det innebär 
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när det står tillsammans på ett bestämt sätt som ett ord. Författarna menar att barnet även ska 

kunna förstå vad det är de läser. För att kunna knäcka läskoden(avkodning + språkförståelse) 

bör eleven först och främst utveckla igenkänning av bokstäver samt förstå språket 

(Ljungström och Hansson, 2006). Svenssons (1998) definition av att knäcka läskoden innebär 

att eleven bör utveckla fyra steg vid läsinlärning. Det första steget kallas för pseudoläsning, 

som innebär att barnet låtsas läser. Barnet kan känna igen olika skyltar utan kunna läsa det 

skrivna ordet. Det andra steget är logografisk läsning, detta innebär att barnet känner igen sitt 

skrivna namn. Barnet kan också känna igen och peka bokstäver det är bekanta med, som 

exempelvis bokstäver ur sitt namn. Det tredje steget är alfabetisk läsning som innebär att 

barnet inser sambandet mellan språkljud(fonem) och bokstav(grafem), detta innebär att eleven 

har utvecklat en av läsningens dimensioner, fonologiska medvetenhet. Det sista steget i 

läsinlärningen är den ortografiska läsningen som innebär att barnet läser hela ord 

automatiserat (Svensson, 1998). 

 
3.4.1 Lärarens roll vid läsinlärning 
Bolander och Boström (2008) menar att barnet som får stöd vid läsinlärning inte behöver 

lägga all energi på avkodning. Det innebär att barnet kan lägga mer fokus på läsförståelsen. 

Författarna presenterar ett arbetssätt vid läsinlärning och utgår ifrån gemensam läsning, 

parläsning och självständigläsning. Vid gemensam läsning har varje elev en egen bok. 

Eleverna kan visa att de följer med i texten med hjälp av att peka med finger samtidigt som 

läraren läser högt. Läraren kan stanna upp då och då för att ställa frågor till eleverna om 

texten. En annan strategi kan vara att eleverna läser högt för varandra(i par) då de vid detta 

stadie behärskat avkodningen samt har en språkförståelse. Författarna menar att barnet som 

behärskar avkodning och har en språkförståelse bör ges utrymme till att läsa enklare texter 

självständigt. Läraren bör börja dagen med självständig läsning, och detta bör ske dagligen. 

Författaren menar att läsinlärningsundervisning ska vara lustfylld och anpassad efter varje 

individs nivå (Bolander och Boström, 2008). Alleklev och Lindvall (2000) menar att 

elevernas självförtroende stärks om läraren läser för dem(högläsning) eller ger eleverna mer 

ansvar för självständig läsinlärning, det vill säga, välja egna läseböcker. Barns intresse för 

läsningen ökar när läraren läser för dem, läser med dem, låter eleverna läsa för varandra samt 

ger dem möjligheten att läsa självständigt (Alleklev och Lindvall, 2000) 

	  



Linköpings	  universitet,	  konsumtionsuppsats	  972G27	  
Författare:	  Dzana	  Borancic	  och	  Simeli	  Malkey	  
Handledare:	  Sofia	  Boo	  

10	  
	  

3.4.2 De fem dimensionerna 
Lundberg och Herrlin (2014) poängterar att läsningen innefattar fem olika dimensioner, som 

samspelar med varandra. Det ömsesidiga samspelet mellan dimensionerna: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsning och läsintresse kan inte läggas i en tidsföljd efter 

varandra. Läraren är en viktig faktor som samordnar utvecklingsstegen i undervisningen för 

eleven som bearbetar dessa färdigheter.  

 

Lundberg och Herrlin (2014) förklarar att den fonologiska medvetenheten innebär att 

individen uppfattar olika språkljud, det vill säga grafemets(bokstavens) ljud och uttal. 

Individen med en fonologisk medvetenhet(förståelse) kan dela upp ord i enskilda språkljud. 

Den fonologiska medvetenheten behandlar individens förståelse av hur ordet sägs, låter samt 

vilka ljud som bygger upp ordet. Elevens utveckling av fonologin främjar försöket till att läsa 

det skrivna ordet. För att eleven ska kunna identifiera det skrivna ordet är ordavkodning en 

självklar förutsättning. Eleven måste ha förstått den alfabetiska principen(avkoda enkla ord) 

och är på väg att knäcka den alfabetiska principen för att kunna avläsa nya ord. Eleven som 

har en god fonologisk medvetenhet och knäckt den alfabetiska principen kan så småningom få 

ett flyt i läsning. Flyt i läsning innebär att eleven kan gjuta liv i hela meningar och stycken 

samt få fram rätt satsmelodi vid högläsning. Flyt i läsning innebär också att eleven kan läsa 

sammanhängande stycken felfritt och tillräckligt snabbt för att förstå innehållet 

(läsförståelse). Läraren har ett ansvar för att grundlägga läsintresse i undervisningen. Läraren 

kan framkalla läsintresset hos eleven genom att arbeta aktivt med läsningens olika färdigheter 

för att stärka elevens självförtroende (Lundberg och Herrlin, 2014).  

	  
3.4.3. Literacy  
Westlund (2012) beskriver att begreppet literacy ofta används i litteratur om skrivning och 

läsning. Westlund konstaterar att begreppet literacy är en del av barnets läsförståelse. Literacy 

är ett engelskt begrepp som saknar en svensk motsvarighet, begreppet betyder mer än skriv- 

och läsförmåga. Westlund lyfter även upp att det råder en viss oenighet mellan forskare om 

hur literacy ska tolkas. Författaren skriver vidare att den literacy som barn utvecklar innan 

skolstarten kallas för emergent literacy(barnet pseudoläser). Eleven ska i slutet av årskurs 3, 

enligt den nuvarande läroplanen, lgr11(Skolverket, 2011) kunna läsa, skriva och samtala om 

elevnära och enkla texter.  
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Westlund(2012) presenterar professorn Peter Afflerbachs definition av läsförståelse(kopplas 

till literacy), och skriver att definitionen är en sammanlänkad definition av olika 

forskaruppfattningar som hävdar att  

läsning är en dynamisk och komplex process(Pressley & Afflerbach, 1995), som 

inbegriper färdigheter, strategier och tidigare kunskap. Den är utvecklingsbar av 

naturen(Alexander, 2005) och den består av identifierbara 

komponenter(ordavkodning och förståelse t.ex) som integrerar för att göra 

läsningen framgångsrik. Läsutveckling och framgång påverkas av 

motivation(Guthrie & Wigfield, 1997), självkänsla(Champman & Tummer, 1995), 

och tidigare läserfarenheter(Anderson & Pearsson, 1984) (Westlund, 2012:69).  

Följaktligen menar Westlund att läsförståelse är komplext och medför att det är svårt att göra 

en enkel definition av begreppet. Läraren bör vara uppmärksam på vad läraren bedömer i 

relation till hur läsförståelse definieras. Läraren ska även vara medveten om hur 

undervisningen ska gå till väga. Westlund konstaterar att eleven utvecklar läsförståelse genom 

hela grundskolan (Westlund, 2012).  

3.5 Sociokulturella teorin 
Lev Vygotsky är en rysk psykolog som levde i början på 1900-talet. Vygotskys tankar om 

lärandet utvecklades till en teori som benämns sociokulturella teorin med innebörden att lära 

genom samarbete (Gibbons, 2013). 

 

Gibbons lyfter fram att psykologen Lev Vygotskys teori, det sociokulturella perspektivet, inte 

ser den mänskliga utvecklingen som något individuellt, teorin ser på utvecklingen ur ett 

socialt sammanhang. Individens utveckling med hjälp av undervisningen är ett resultat av 

kulturella, sociala och historiska erfarenheter. Hur skicklig individen blir på att använda 

språket, till exempel, i sociala sammanhang och situationer individen befinner sig i, beror på 

språkutvecklingen. Följaktligen menar Säljö (2014) att det komplexa samhället är en 

avgörande arena för social och kognitiv utveckling för individen i skolan. Säljö skriver att det 

är i skolan barnet erbjuds utvecklingsmöjligheter och kulturella redskap. Utvecklingen är på 

detta sätt sociokulturellt producerad (Säljö, 2014). 

 

Å andra sidan hävdar Säljö att det är individen som påverkar och framkallar sin egen 

utveckling inom ramen för de möjligheter som erbjuds(t.ex. i skolan). Flores och Fransisco 

(2015) betonar vidare att Vygotzkys teori vid lärandeprocessen är beroende av individer som 

är mer erfarna, det vill säga, beroende av lärande i ett socialt sammanhang och stöd. Gibbons 
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(2013) likt Flores och Fransiscos hävdar att barnet i klassrummet får stöttning av läraren för 

att på ett framgångsrikt sätt kunna utföra sina uppgifter. Författarna menar att barnet i skolan 

leds mot nya begrepp av förståelse eller färdigheter genom stöttning av läraren. Gibbons 

framför att läraren på detta sätt ger barnet en tillfällig stöttning för att leda barnet till att 

slutligen kunna utföra uppgifter i skolan utan stöd. På engelska kallas denna typ av inlärning 

för scaffolding(stöttning) utifrån sociokulturella teorin (Gibbons, 2013). Woolfolk och 

Karlberg (2015) redovisar att Vygotsky menar att scaffolding i undervisningen även kan ske 

med en jämnårig klasskamrat(som i utvecklingen ligger på en högre nivå). Författarna 

påpekar att utveckling via scaffolding sker i samspel med stöttaren via interaktion(samspel) 

och kommunikation(utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå förståelse). 

 

Gibbons (2013) tydliggör i sin tur barnets utveckling, och menar att den sociokulturella teorin 

benämner barnets möjliga utvecklingszon som the zone of proximal develpment och förkortas 

med ZPD. Författaren menar att ZPD är förklaringen på vad ett barn kan uppnå på egen hand 

utan scaffolding. På samma sätt som Gibbons lyfter Flores och Fransisco (2015) upp att ZPD 

beskriver vad barnet kan uppnå på egen hand, och vad barnet kan uppnå i interaktion med 

hjälp av scaffolding, exempelvis läraren. Flores och Fransisco betonar också att lärandet sker 

med stöd och ZPD som betecknar barnets utvecklingszon. Gibbons (2013) redogör ett 

exempel på ZPD: när barnet börjar lära sig att ta på sig kläder behöver barnet hjälp av en 

vuxen i början. Barnet lär sig så småningom att klä på sig själv och blir allt säkrare, slutligen 

behöver inte längre någon hjälp via interaktion av någon mer erfaren vid utförandet(i detta fall 

klä på sig). Författaren poängterar att exemplet på ZPD är något alla lärare stött på. Den 

framgångsrika interaktionen och stödet av en partner i utförandet leder till att barnet kommer 

längre än vad hon eller han hade gjort utan stöd. 

 

Den sociokulturella teorin framhåller att barnets utveckling sker i samtal, vardagsaktiviteter 

och i undervisningen via interaktion och kommunikation (Gibbons, 2013). Säljö (2014) menar 

att barnets utveckling främst sker i skolan, med användning av scaffolding i undervisning. 

 

I denna studie kommer den sociokulturella teorin tillsammans med vetenskapligt 

material(refereegranskade artiklar) främst användas för att besvara frågeställningen. Teorin 

förklarar att barnets utveckling sker via scaffolding(stöttning) för att utveckla ZPD därför 

kommer begreppen interaktion och kommunikation lyftas i både resultat och diskussion. 



Linköpings	  universitet,	  konsumtionsuppsats	  972G27	  
Författare:	  Dzana	  Borancic	  och	  Simeli	  Malkey	  
Handledare:	  Sofia	  Boo	  

13	  
	  

4 Metod 

I denna forskningsprocess kommer val av undersökning, där ställning till urvalsmetoder, 

datainsamlingsmetoder samt genomförande av datainsamling och analysmetod att redovisas. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver att det finns kvalitativa samt 

kvantitativa ansatser. Forskarna skriver vidare att studier med en kvalitativ ansats redovisas av 

forskarens egna tolkning och bearbetning när studien presenteras. Barajas Eriksson m.fl. 

förtydligar att kvalitativ forskning förklarar dataanalysen genom att förstå, tolka samt 

beskriva den. I en kvantitativ forskning formar forskaren en frågeställning med aningar om 

hur resultatet kommer att bli. Den kvantitativa ansatsen innebär att forskaren är objektiv samt 

förklarat ser samband och klassificerar utifrån accepterade forsknings teorier. I vår aktuella 

studie kommer vi att redovisa olika kvantitativa samt kvalitativa studier (Eriksson Barajas 

m.fl, 2013).  

 

Vidare påpekar Eriksson Barajas m.fl. att problemställning, metod och material är ömsesidigt 

beroende i varje studie. I vår studie följer vi författarnas råd om hur en studie bör struktureras 

och hur litteratur bör redogöras för att få en rödtråd genom hela arbetet. I studien används 

refereegranskade artiklar(peer reviewed) som innebär att tidskrifterna är granskade av 

forskare inom ämnet innan de blir godkända för publicering. Kvalitén på det vetenskapliga 

materialet, i detta fall artiklar, blir en garanterad kontrollfunktion att använda i 

forskningssammanhang (Eriksson Barjas m.fl., 2013).   

 

Avsnittet kommer att behandla tillvägagångsättet för insamling av vetenskapligt 

refereegranskade artiklar. Fortsättningsvis kommer urval samt avgränsningar belysas och 

slutligen redovisas metoden och hur resultatet har bearbetats. Tydlig beskrivning av metod, 

uttalad sökstrategi, systematisk kodning av aktuell forskning och metaanalys redogörs vilket 

innebär att studien är en systematisk litteraturstudie enligt Eriksson Barajas m.fl (2013). 
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4.1 Tillvägagångssätt av litteratursökning 
Databassökning har använts för att samla in vetenskapligt refereegranskade artiklar till denna 

studie. Det vetenskapliga materialet eftersöktes i syfte att behandla vår frågeställning:   

 

4.1.1 Databassökning  
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att litteratur kan sökas i många 

databaser och aktuell information om databaser finns alltid i biblioteken. Enligt författarna är 

det till en fördel att söka hjälp hos en bibliotekarie som är knuten till ett lärosäte med 

högskoleutbildning. Bibliotekarien känner till de olika databasernas struktur och 

indexeringssätt för att databassökningen ska bli så effektiv som möjligt (Eriksson Barjas m.fl., 

2013). När vi stött på olika hinder vid databassökningen har vi tagit hjälp av någon 

bibliotekarie. Bibliotekarien har exempelvis visat oss hur man går tillväga för att skapa 

referenser i de olika databaserna till artiklarna.  

 

Vid databassökning har vi använt oss av databaserna ERIC, Swepub och Unisearch.  

ERIC är den databas vi främst använt oss av vid artikelsökningen, databasen innehåller 

artiklar inom psykologi och pedagogik. Pedagogik är relevant för denna litteraturstudie då vi 

skriver om forskning inom grundskolans första läsår. Databasen ERIC har avgränsningar för 

refereegranskat material från både tidiga och senare årtal. Databasen Swepub har vi 

framförallt använt för att ta del av nationell forskning med fokus på svenska som andraspråk i 

grundskolan. Tillskillnad från databasen ERIC har databasen Swepub fler träffar på nationella 

artiklar än internationella artiklar. Databasen Unisearch är en allt-i-ett-söktjänst från 

Linköpings universitet där studenter bland annat kan söka efter böcker och artiklar. Databasen 

Unisearch har varit en relevant databas när vi har använt svenska sökord, då databasen ger 

träffar på nationella artiklar. 

 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) påpekar att litteratur finns tillgängligt i olika databaser, 

litteraturen finner forskaren genom att söka med speciella nyckel- och ämnesord. Den 

vanligaste formen av litteratursökning är nyckel- och ämnesordssökning (Eriksson Barajas 

m.fl., 2013). Därför började vi söka artiklar genom att skapa relevanta nyckel- och ämnesord 

utifrån studiens problemställning. Sökord vi använt oss av vid databassökning har varit: 

Second language learning*+elementary school*+Swedish as a second language, andraspråk, 

”comprehension skills”, “swedish as a second language”+”elementary school”, “flerspråkiga 

elever”, Second language learning*+elementary school*+ bilingual children*, Literacy 
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*Elementary school *Bilingual, reading development+elementary school+second language 

learning och Literacy for teachers in elementary school. Sökorden valdes för att erhålla 

relevanta sökträffar utifrån vårt syfte samt frågeställning. På hemsidan www.Libris.kb.se kom 

vi i kontakt med författaren Åsa Wedin, författaren verkade ha relevant material om 

andraspråkselever, därefter sökte vi på hennes namn i databaserna ERIC och Swepub, med en 

avgränsning på refereegranskat. Resterande sökord formades utifrån vad vi trodde skulle ge 

bäst sökningsalternativ. Utvald och aktuell forskning för denna studie kommer senare att 

presenteras i form av en tabell. 

 

4.1.2 Manuell sökning 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att den manuella sökningen kan 

ske på olika sätt. Författarna menar att forskaren vid första steget bör kolla närmare på 

artikelns referenslista, detta för att ta ställning till om artikeln är relevant och rör den aktuella 

studiens problemområde. På så sätt ser forskaren även andra relevanta artiklar som tangerar 

sitt ämnesområde. Vidare påpekar författarna att det är relevant att läsa artiklarnas 

innehållsförteckning inom det valda området. Forskare som skriver en forskningsstudie får en 

uppfattning om vad artikeln behandlar. Eriksson Barajas m.fl. menar att det är till en fördel att 

undersöka forskares hemsidor på lärosäten, detta i syfte med att leta efter aktuell forskning 

som är relevant till problemområdet (Eriksson Barajas m.fl., 2013). I denna studie presenteras 

endast en manuell sökning. Vi hittade denna avhandling genom att söka: läsning, en läsande 

klass i Google(socialt medium och nätgemenskap). Det är en avhandling som kommer ifrån 

skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan, artikel 15/2015. 

 

4.2 Urval & avgränsning: bearbetning av material 
Enligt Hartman(2003) innebär validitet att forskningsmaterialet ska vara relevant för 

frågeställningen. Materialet ska inte bara ha med studien att göra, enighet mellan 

frågeställning och material ska finnas. Vidare påpekar Hartman att forskningsmaterialets art 

inte spelar någon roll, forskaren ska kunna lita på sina data oavsett, och detta är reliabilitetens 

krav.  

 

Utifrån frågeställningen började vi med att forma olika nyckel- och sökord. Därefter valde vi 

artiklar med relevant titel, sedan läste vi artikelns abstract(sammanfattning) för att ta reda på 

om artikeln är relevant. Internationella och nationella artiklar har granskats och sedan tolkats 

och sammanfattats till vår aktuella studie. Det funna materialet blev slutligen totalt tjugofem 
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artiklar. De irrelevanta artiklarna plockades bort och de relevanta artiklarna behölls, artiklarna 

granskades noga och slutligen valdes tio artiklar till vår akutalla studie. De artiklar vi ansåg 

vara irrelevanta blev bortvalda då artiklarna inte styrkte lärarens arbete inom läs- och 

språkinlärning med andraspråkselever. Artiklarna var med andra ord inte passande för 

studiens syfte eller frågeställning. De som behölls var aktuella för studien då artiklarna styrker 

frågeställningen. Slutligen bearbetades de valda artiklarna och presenteras i studiens resultat.  

 

4.3 Analys  
Med utgångspunkt ur Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) struktur för hur 

forskare ska gå tillväga för innehållsanalys började vi med att läsa alla artiklar som hittats i 

databaserna ERIC, Swepub, Unisearch samt en manuell sökning. Vi kategoriserade artiklarna 

i fem olika högar, varje hög representerade ett område i resultatet. Artiklarna presenterades 

sedan under relevant rubrik med specifika teman för att koppla innehållet till studiens 

teoretiska utgångspunkt, det vill säga det sociokulturella perspektivet samt studiens 

frågeställning. 

 

4.4 Etiska överväganden 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) hävdar att etiska överväganden bör göras. 

Fortsättningsvis skriver författarna att både stödjande och icke stödjande resultat(artiklar) bör 

presenteras i studien. Presentation av artiklar som endast stödjer forskarens åsikt anses vara 

oetisk. I studien har vi inte tagit ställning till egna åsikter när vi sökt och valt ut relevanta 

refereegranskade artiklar. I studien kommer artiklar som både stödjer och icke stödjer egna 

åsikter redovisas. Artiklarna redovisas i studiens resultatavsnitt. 
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4.5 Tabell - Presentation av artiklar  
 
Författare Titel År  Land  Sökord Databas Ansats 

Ahlquist The storyline 
approach: 
Promoting learning 
through 
cooperation in the 
second lanuage 
classroom 

2015 Sverige Second 
language 
learning 
*elementary 
school *Swedish 
as a second 
language 

ERIC Kvalitativ 
ansats 

Barr, 
Eslami, 
Joshi, 
Slattery och 
Hammar 

Preceptions and 
knowledge of 
literacy constructs 
by elementary 
school teachers of 
ELL 

2016 USA Literacy for 
teachers in 
elementary 
school 
 

Unisearch Kvantitati
v ansats 

Burgoyne, 
Hutchinson, 
Whiteley 
och 
Spooner  

The 
comprehension 
skills of children 
learning English as 
an additional 
language  

2009 Storbrit
tanien 

”comprehensio
n skills” 

ERIC Kvantitati
v ansats  

Ekermo och 
Sunnerud 

Läsa och skriva i 
en inkluderande 
lärmiljö: 
beskrivning av en 
grundskolas 
satsning 

2015 Sverige  Manuell 
sökning 

Kvalitativ 
ansats 

Lucero Teacher’s use of 
linguistic 
scaffolding to 
support the 
academic language 
development of 
first-grade 
emergent bilingual 
studens 

2014 USA Second 
language 
learning*+ele
mentary 
school*+ 
bilingual 
children* 

ERIC Kvalitativ 
ansats 

Magnusson Paradigms in 
Swedish as a 
Second Language--
Curricula for 
Primary School 
and Secondary 
School in Swedish 
as a Second 
Language 

2013 Sverige ”Swedish as a 
second 
langugage” +  
” elementary 
school” 

ERIC Kvalitativ 
ansats  

Naeimi och 
Foo 

Vocabulary 
Acquisition 
through Direct and 
Indirect Learning 
Strategies, English 
Language 

2015 Malaysi
a 

Second 
language 
learning 

ERIC Kvantitati
v ansats 
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Teaching 

Soto Huerta 
och Perez 

Second-Language 
Literacy, 
Immigration, and 
Globalization 

2015 USA Second 
language 
literacy *Second 
language 
*Literacy 

ERIC Kvalitativ 
ansats 

 
Tonne och 
Phil 

Literacy Education, 
Reading 
engagement, and 
library use in 
multilingual classes 

2012 Norge Reading 
development + 
elementary 
school + second 
language learning 

ERIC Kvalitativ 
ansats 

Torpsten Svenska som 
andraspråk i 
grundskolans 
styrdokument 

2007 Sverige Andraspråk Swepub Kvalitativ 
ansats 

Veii och 
Everatt 

Predictors of 
Reading among 
Herero-English 
Bilingual Namibian 
School Children 

2015 England Literacy 
*Elementary 
school 
*Bilingual 

ERIC Kvantitativ 
ansats 

Wedin  Klassrumsinteraktion 
i de tidiga skolåren: 
flerspråkiga elever i 
skolans språkliga 
vardag 

2011 Sverige ”flerspråkiga 
elever” 

Swepub Kvalitativ 
ansats 
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5 Resultat  

I följande avsnitt redovisas resultatet av de refereegranskade artiklarna vi valt under tre 

teman. Detta i syfte att besvara studiens frågeställning: Hur kan läraren på ett framgångsrikt 

arbetssätt utveckla läs-och språkinlärningen för andraspråkseleven? Det första temat 

behandlar lärarens framgångsrika arbetssätt med andraspråkselevens språkinlärning. Under 

tema två redovisas lärarens undervisningsstrategier vid läsinlärning. I det tredje temat 

presenteras lärarens förhållningssätt till läroplanen samt vad forskning belyser.  

 

5.1 Språkinlärning 
I följande avsnitt framförs några språkinlärningsstrategier som forskare använder i sina 

studier. Syftet med detta avsnitt är att belysa hur läraren kan gå till väga för att främja 

andraspråkselevens språkinlärning.  

	  
5.1.1 Språkinlärningsstrategier 
Ahlquist (2015) redovisar i sin kvalitativa studie andraspråksinlärning i grundskolan. Syftet 

med studien var att få en uppfattning om andraspråkselevernas grammatiska struktur samt 

ordförråd. Författaren framhåller att eleverna fick arbeta i grupp och besvara olika frågor för 

att skapa en storyline(berättelse) tillsammans. Läraren övade andraspråkselevernas förmåga 

att kunna skriva, lyssna och samtala i grupp. Läraren kunde med hjälp av grupparbeten 

observera andraspråkselevens ordförråd(talspråket), grammatiska struktur(skriftspråket) samt 

närvarande(interaktionen mellan elev-elev). Författaren kom fram till att denna typ av 

undervisning(grupparbeten) underlättar andraspråkselevens språkinlärning. Läraren övar den 

enskilda elevens förmåga att kunna samtala med hjälp av andra via grupparbeten. Studien 

visar att grupparbeten gynnar andraspråkselevens sociala kompetens då första- och 

andraspråkseleverna samspelar(kommunicerar). Eleverna redovisade sina 

grupparbeten(storyline) för klassen och på så vis lärde sig andraspråkseleven fler nya ord(via 

kommunikation). Ahlqvist belyser att läraren tillämpar scaffolding för att utveckla 

andraspråkselevens ZPD via grupparbeten då eleverna lär av varandra genom ett socialt 

samspel (Ahlqvist, 2015).  

 

Wedin (2011) genomför en likartad kvalitativ studie, hon observerade lärares 

interaktionsmönster i två andraspråksklassrum. I studien lyfter Wedin fram att interaktionen 

mellan lärare-elev är gynnsam för andraspråkselevens språkinlärning. Läraren tillämpade 

bland annat interaktion mellan lärare-elev genom att samtala om ord med hjälp av ordbilder, 
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exempelvis skillnaden mellan en bil och en lastbil. Författaren menar att ordbilder är en 

gynnande inlärningsstrategi för andraspråkselever, och eleverna utvecklar på så vis ett aktivt 

ordförråd samt förståelse. Andraspråkseleven utvecklar förståelse för nya ord genom att lära 

sig uttala ordet, koppla det till en bild samt lär känna det skrivna ordet (Wedin, 2011). Likt 

Ahlquist (2015) redovisar Wedin (2011) att läraren använder sig av grupparbeten vid 

språkinlärningen. Andraspråkselevens kommunikation övades främst via grupparbeten då 

eleverna samtalade om ett gemensamt ämne eller arbetsuppgift tillsammans. Wedin lyfter 

fram att läraren gynnar andraspråkselevernas pragmatiska kompetens genom att tillämpa 

grupparbeten(elev-elev). Författaren påpekar att interaktionen mellan lärare-elev och elev-

elev är nyckeln samt en framgångsrik språkinlärningsstrategi (Wedin, 2011).  

Både Ahlqvist (2015) och Wedin (2011) menar att scaffolding tillämpas för att utveckla 

andraspråkselevens ZPD vid en elev-elev interaktion. I båda studierna framkommer det att 

läraren blandar första- och andraspråkstalande elever vid grupparbeten. Syftet är att 

andraspråkseleven ska stöttas av förstaspråkselever(för att nå ZPD) (Ahlqvist, 2015; Wedin, 

2011). 

 

En annan språkinlärningsstrategi presenteras i Luceros (2014) kvalitativa studie. Lucero 

undersöker lärarens kommunikationsmönster och hur det gynnar andraspråkselevens språkliga 

kunskaper. I studien framgår det att läraren tillämpade varierade undervisning för att öva 

andraspråkselevernas förståelse, bland annat genom att diskutera och definiera olika ord, både 

i helklass och i grupp. Författaren poängterar att läraren uppnådde olika funktioner genom 

varierad undervisning, i detta fall övades andraspråkselevernas uttal och ordförråd. Lucero 

lyfter fram att läraren använde scaffolding(lärare-elev interaktion) i helklassrumsundervisning 

för att utveckla ZPD hos andraspråkseleven. Läraren använde sig av kroppsspråk samt 

upprepade ord och meningar i syfte att lära ut nya ord vid helklassundervisning. Läraren 

stöttade på så sätt andraspråkselevens ZPD, genom att vara tydlig, variera, repetera samt 

använda kroppsspråk vid kommunikation. Lärarens kommunikationsmönster var enligt 

författaren en gynnande faktor för andraspråkselevens språkinlärning (Lucero, 2014) 

 

I Naeimi och Foos (2015) kvantativa studie genomförs två olika inlärningsstrategier. Den ena 

strategin kallar de direkt inlärningsstrategi, och den andra för indirekt inlärningsstrategi. 

Syftet var att undersöka vilken strategi som var mest gynnsam för andraspråkselevers 

ordförråd. Andraspråkseleverna som deltog i studien fick arbeta med både den direkta- och 
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indirekta inlärningsstrategin. Den direkta inlärningsstrategin innebar att eleven skulle använda 

ordbilder, kort med bild på en sida och ord på den andra sidan eller kort med ord och dess 

definition på elevens förstaspråk. Vilken typ av ordbild eleven fick berodde på elevens 

behärskning av andraspråket. De elever som fick kort med ord översatta på sitt förstaspråk 

hade enligt författarna mindre språkförståelse i sitt andraspråk. Forskarna föreslog att 

andraspråkseleverna skulle ta med sig bilderna för att läsa, memorera och repetera dem på 

fritiden(i syfte att lära sig de nya orden). Författarna påpekar att repetition är en gynnsam 

språkinlärningsstrategi för andraspråkselever med svagare behärskning av andraspråket.  

Indirekt inlärningsstrategi innebar att eleverna fick i uppgift att anteckna nya ord i en dagbok, 

och använda orden vid kommunikationssammanhang. Studiens resultat visar att den direkta 

inlärningsstrategin(ordbilder) främjade andraspråkselevernas språkinlärning mer än den 

indirekta inlärningsstrategin. Författarna kunde med hjälp av tester konstatera att den direkta 

inlärningsstrategin var mer gynnsam än den indirekta. Testerna visade att ordbilder(direkt 

inlärningsstrategi) övar andraspråkselevens ordförråd, uttal samt stimulerar språkets 

morfologi vid språkinlärning. Den indirekta strategin främjade inte språkinlärningen eller 

språkförståelsen i samma utsträckning som den direkta inlärningsstrategin, enligt testerna. 

Direkt inlärningsstrategi hjälpte andraspråkseleven att förstå och uttala nya ord. Eleven lärde 

sig med hjälp av denna strategi även att skriva de nya orden. Författarna konstaterar att lärare 

som tillämpar ordbilder, översättningar och definitioner samt repeterar ord(direkt 

inlärningsstrategi) främjar andraspråkselevens språkinlärning (Naeimi och Foo, 2015). 

 

5.1.2 Grupparbeten  
Grupparbeten i en andraspråksinlärning innebär att eleverna utför arbetsuppgifter tillsammans 

i grupp. Genom grupparbeten utvecklar andraspråkseleven sociala förmågor där språklig 

kommunikation (automatiserat språk och pragmatisk kompetens), 

begreppsinlärning(ordförråd) samt interaktion med andra inkluderas. Forskare menar att 

grupparbeten uppskattas mer av eleverna än läroboksundervisning i helklass, och 

grupparbeten motiverar eleverna till att vilja lära sig mer. Studier visar att interaktion mellan 

elev-elev är en positiv och avgörande faktor för andraspråkselevens språkinlärning. Läraren 

övar främst andraspråkselevernas språkliga kommunikation via grupparbeten (Ahlqvist, 2015; 

Wedin, 2011).  
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5.1.3 Scaffolding 
Studier definierar Lev Vygotskijs begrepp scaffolding som stöttat lärande (Ahlquist 2015; 

Lucero, 2014; Wedin, 2011). Lucero (2014) lyfter upp lärarens kommunikationsmönster och 

konstaterar att scaffolding gynnar andraspråkselevens språkförståelse. Författaren menar att 

läraren bör stötta andraspråkseleven genom att exempelvis tillämpa ett korrekt och 

akademiskt språk vid klassrumsinteraktion(lärare-elev) (Lucero, 2014). I två andra kvalitativa 

studier lyfts scaffolding upp och tillämpas för att utveckla ZPD hos andraspråkseleven vid 

grupparbeten(elev-elev). När läraren blandar första- och andraspråkselever(grupparbeten 

exempelvis) stöttas andraspråkseleven språk och förståelse av förstaspråkseleven (Ahlquist, 

2015; Wedin, 2011). Ahlquist(2015) poängterar att scaffolding vid språkinlärning stimulerar 

andraspråkseleven och motiverar till att vilja lära mer. Scaffolding vid interaktion mellan 

elev-elev eller lärare-elev främjar andraspråkselevens kommunikation(uttal, ordförråd, 

automatiserat språk, pragmatiska kompetens) (Ahlquist, 2015).  

 

5.1.4 Kommunikation 
När elever kommunicerar med varandra innebär det att de lyssnar på varandra och tar till sig 

information. Läraren anpassar språket till elevernas nivå vid en 

klassrumskommunikation(lärare-elev). Läraren tillämpar kroppsspråk och ett tydligt uttal för 

att fånga elevens uppmärksamhet (Lucero, 2014; Wedin, 2011). I Luceros (2014) studie 

kommunicerar läraren till- och med andraspråkseleverna när nya ord introduceras, i syfte att 

främja elevernas ordförråd. Läraren använde sig av olika övningar för att definiera nya ord 

både i helklass- och smågruppdiskussion (Lucero, 2014). Även Wedin (2011) poängterar att 

läraren främst tillämpade kommunikation, eleverna kommunicerade om ett ord eller ett ämne 

tillsammans. Författaren menar att det är till fördel för läraren att tillämpa olika 

kommunikationsmönster vid språkinlärning. Andraspråkselevens förutsättning till att uppnå 

automatiserat språk övades genom att tala och lyssna (Wedin, 2011).  

 

5.1.5 Uttal-ord-bild 
Ord kopplade till bilder är en strategi som lärare kan tillämpa, det vill säga koppla de uttalade 

ljuden i ett ord till respektive bild. Syftet med denna strategi är att göra nya ord tydliga(uttal) 

för andraspråkseleven med fokus på både förståelse och uttal (Naiemi och Foo, 2015; Wedin, 

2011). I observationsstudien som Wedin (2011) genomför uttalade läraren olika ord, 

exempelvis ordet bil och kopplade det till en bild på en bil, och läraren använde sedan fler ord 

och bilder. Syftet med denna strategi var att koppla ordet(abstrakt för eleven) till 
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bild(verkligheten), och för att skilja på två ord som liknar varandra(exempelvis bil och lastbil) 

(Wedin, 2011). 

 

Naeimi och Foo(2015) beskriver att andraspråkseleverna i deras studie utvecklade förståelse 

för ord nya genom att använda sig av en sådan inlärningsstrategi(uttal-ord-bild). 

Andraspråkseleverna som övade på nya ord genom denna strategi lärde sig uttala samt förstå 

orden, och en del elever kunde till och med definiera och skriva orden. Både Wedin (2011) 

och Naeimi och Foos (2015) studier visar att uttal-ord-bildstrategi utvecklar 

andraspråkselevens aktiva ordförråd och förståelse vid språkinlärning. 

 

5.1.6 Repetition  
Repetition ger andraspråkseleven chans att gå igenom tidigare övningar fler gånger 

tillsammans med klasskamrater eller på egen hand. Läraren ger utrymme för repetition i syfte 

att lära eleverna nya kunskaper, exempelvis nya ord vid språkinlärning (Lucero, 2014; Naeim 

och Foo, 2015). Lucero (2015) poängterar att läraren började varje lektion med att repetera 

uppgifter från tidigare lektioner i det aktuella ämnet. Läraren fick på så vis en uppfattning om 

vilka elever som lärt sig något, vilka elever som inte lärt sig något eller vilka elever som inte 

minns något speciellt från tidigare lektioner. Naeimi och Foo (2015) belyser att repetition 

hjälper eleverna minnas samt behålla kunskaper från tidigare lektioner. Författarna konstaterar 

att repetition vid språkinlärning såsom uttal-ord-bild övningar är gynnande för eleven (Naiemi 

och Foo, 2015) 

 

5.2 Andraspråkselevens läsinlärning  
Under följande avsnitt kommer framgångsrika metoder att presenterar som tillämpas i syfte 

att främja andraspråkselevens läsinlärning. 

	  
5.2.1 Läsinlärningsstrategier 
Studier framför att läsinlärning är en ekvation av avkodning x förståelse x motivation = 

läsning (Burgoyne, Hutchinson, Whiteley och Spooner, 2009; Tonne och Phil, 2012; Soto 

Huerta och Perez, 2015; Veii och Everatt, 2015). Veii och Everatt (2015) presenterar en 

inlärningsstrategi i sin studie testat där de testar andraspråkselevers förmåga att känna igen 

fonem, namngivningsuppgifter samt känna till antalet grafem och fonem i ett ord. Författarna 

använde sig av uppgifter som behandlar hörförståelse, läsförståelse och talets flyt. Studiens 

resultat framför att andraspråkseleverna var svaga i den fonologiska medvetenheten. 
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Författarna menar att läsinlärning som berör namngivningsuppgifter(kunna sätta ord på 

saker), ordlekar(koppla ord till bild), textlekar(koppla text till bild) är viktiga strategier för 

andraspråkselevens fonologiska medvetenhet. I deras studie framgår det att testernas resultat 

inte hade varit lika svaga om läraren tillämpat följande strategier för att främja 

läsinlärningen(fonologisk medvetenhet): byta ut eller ta bort fonem, rimma, lyssna på ordens 

fonem, kasta om grafem i ett ord och bilda ord av fonem. Författarna föreslår därför att 

läraren bör stimulera andraspråkselevens fonologiska medvetenhet i ett tidigt skede genom att 

öva på språkljud i ord (Veii och Everatt, 2015). 

 

Burgoyne m.fl. (2009) styrker detta i sin kvantitativa studie och lyfter upp en undersökning 

om läsförståelse för andraspråkselever i grundskolan. Studiens resultat visade att majoriteten 

andraspråkselever var svaga i sin läsförståelse. I både Burgoyne m.fl. (2009) och Veii och 

Evaratts (2015) studier framgår det att andraspråkselevernas fonologiska medvetenhet och 

ordavkodning bör stimuleras tidigt vid läsinlärning. Burgoyne m.fl. föreslår att läraren kan 

introducera samt arbeta med nya ord varje vecka, och på så vis stimuleras elevernas 

fonologiska medvetenhet och ordavkodning. I studien framkommer det dessutom att 

högläsning är en framgångsrik strategi att tillämpa vid läsinlärning. Författarna föreslår att 

läraren kan diskutera högläsningsbokens textinnehåll med eleverna i helklass eller också i 

par(elev-elev). Studien presenterar att andraspråkselevens förståelse stimuleras om läraren 

ställer enkla frågor om texten(bokens berättelse), samt att eleven hör och lär nya ord. 

Andraspråkseleven måste kunna behärska samt utvecklat en fonologisk medvetenhet och 

ordavkodning innan läraren tillämpar fokus på elevernas läsförståelse (Burgoyne m.fl., 2009).  

 

Detta kan i sin tur kopplas till Soto Huerta och Perez(2015) kvalitativa studie som redovisar 

hur lärare kan stimulera andraspråkselevens motivation till läsning. I studien framkommer det 

att eleven som utvecklat fonologisk medvetenhet bör börja läsa meningar och texter i lättlästa 

böcker, exempelvis bilderböcker. Författarna föreslår att läraren bör öva elevens förståelse 

samt väcka intresset för olika texter och dess handling. Detta leder i sin tur till att eleven 

engagerar sig vid läsinlärning. Studien visar att andraspråkselevens läsintresse väcks om 

läraren tillsammans med klassen väljer ut en gemensam högläsningsbok. Alla elever i klassen 

bör ha en egen bok så att de kan följa med i texten vid högläsning. Författarna konstaterar att 

andraspråkseleven lär sig ord och meningars struktur samtidigt som läraren läser högt för 

dem, och på så vis gynnar det elevens läsinlärning. Studien redogör att en högläsning är 
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positiv för elevens läsinlärning. Författaren konstaterar att andraspråkselever även lär sig även 

följa med i en texts eller boks handlingsförlopp om läraren tillämpar högläsning(och alla 

elever har egen bok) (Soto Huerta och Perez 2015). 

 

Tonne och Phil (2012) uppmärksammar i sin tur lärarens användning av skolbibliotek i sin 

kvalitativa studie. Studien visar att samarbetet mellan läraren och skolbibliotekarien är 

positivt för andraspråkselevens läsinlärning. Författarna lyfter fram att andraspråkselevernas 

attityd till läsning ändras om eleverna frivilligt väljer att låna böcker från biblioteket. I studien 

framgår det att bibliotekarien väckte andraspråkselevens intresse för olika böcker genom att 

samtala(boksamtal) om böckerna med eleverna. Författarna uppmärksamma även elever som 

ännu inte knäckt läskoden, och menar att även dem motiveras till att låna böcker(emergent 

literacy/pseudoläser). Studien belyser att användning av skolbiblioteket är stimulerande för 

andraspråkselevens literacy vid läsinlärning (Tonne och Phil, 2012). 

 

Tillskillnad från studier som berör lässtrategier belyser Ekermo och Sunnerud (2015) en 

inlärningsmetod som är baserad på forskningsmaterial, och metoden heter en läsande klass. 

En läsande klass är tillgängligt arbetsmaterial för lärare som vill ta del av metoden. 

Avhandlingen presenterar dessutom högläsning, boksamtal och repeterad läsning som 

gynnande inlärningsmetoder vid läsinlärning. Enligt Widmark (red 2014 i Ekermo och 

Sunnred 2015) består metoden en läsande klass av lässtrategier som enligt avhandlingen 

utvecklar elevens läsförståelse. Författarna betonar att metoden främst tillämpas vid 

högläsning och tystläsning. Författarna menar att lässtrategierna i en läsande klass används 

enskilt eller tillsammans med klassen som ska förutspå, ställa frågor, reda ut otydligheter, 

sammanfatta samt skapa inre bilder av textinnehållet. Ekermo och Sunnerud konstaterar att 

att läsinlärningsmetoden(en läsande klass) har gynnat andraspråkselevernas läsförståelse 

(Ekermo och Sunnerud, 2015). 

 

5.2.2 Fonologisk medvetenhet 
Det är viktigt att kunna skilja på ljud och stavelser vid läsinlärning och skrivinlärning. 

Andraspråkselever bör därför öva på att skilja enskilda fonem(ljud) i ett ord redan i 

förskoleklass. Det krävs att eleven har god fonologisk medvetenhet för att behärska läsning. 

Enligt studier finns det en del olika strategier som läraren kan använda för att främja 

andraspråkselvens fonologiska medvetenhet (Burgoyne m.fl.,2009; Veii och Everatt, 2015).  



Linköpings	  universitet,	  konsumtionsuppsats	  972G27	  
Författare:	  Dzana	  Borancic	  och	  Simeli	  Malkey	  
Handledare:	  Sofia	  Boo	  

26	  
	  

Veii och Everatt (2015) framför att många andraspråkselever i deras studie hade en svag 

fonologisk medvetenhet. Författarna poängterar att dessa elever behöver öva den fonologiska 

medvetenheten genom ordlekar, såsom att lyssna på ordens fonem, bilda ord av fonem och 

lära sig kunna rimma orden. I studien framkommer det att andraspråkselevers fonologiska 

medvetenhet främjas genom att öva på språkljud redan i tidigt skede, för att kunna påbörja 

läsinlärning (Veii och Everatt, 2015). Burgoyne m.fl. (2009) styrker detta och föreslår att 

läraren kan introducera samt arbeta med nya ord varje vecka för att främja andraspråkselevens 

fonologiska medvetenhet. Författarna poängterar dessutom att eleverna på så vis lär sig förstå 

de nya orden (Burgoyne m.fl., 2009). 

 

5.2.3 Högläsning 
Studier menar att högläsning väcker andraspråkselevens läslust och ordförståelse. Vid 

högläsning introduceras många nya ord och uttryck som läraren kan bearbeta samt förklara för 

eleverna (Burgoyne m.fl., 2009; Soto Huerta och Perez, 2015; Ekermo och Sunnerud, 2015). I 

Soto Huertas och Perez (2015) studie redovisas lärarens högläsning som en gynnande strategi 

för andraspråkselevernas läsinlärning. Andraspråkseleven får på så sätt lära sig att man läser 

en mening från vänster till höger, eleverna hör nya ord(gynnar ordförråd), upptäcker 

meningsbyggnad struktur samt hur berättelser kan se ut och vara uppbyggda. Burgoyne m.fl. 

(2009) redovisar att läraren tillsammans med eleverna kan diskutera enkla frågor om boken 

vid högläsning. Författarna menar att andraspråkseleven utvecklar förståelse för hur en text är 

uppbyggd vid högläsning (Burgoyne m.fl., 2009). 

 

5.2.4 En läsande klass 
En läsande klass är en forskningsbaserad läsinlärningsmetod för åldrarna F-6. Metoden 

bygger framförallt på reciprok undervisning(ömsesidig undervisning), och definierar olika 

lässtrategier för att utveckla elevers läsförståelse. Syftet med en läsande klass är att skapa 

förståelse samt inre bilder av textinnehållet. De olika strategierna presenteras i form av olika 

figurer vars uppgift är att symbolisera uttrycket läsfixarna(reda ut textinnehåll), och för att 

uppnå syftet med en läsande klass. Figurerna består av spågumman, reportern, detektiven, 

cowboyen samt konstnären. Spågumman förutspår texten (vad eleverna tror den handlar om), 

reportern ställer frågor om texten, detektiven klargör otydligheter med texten, cowboyen 

sammanfattar texten och konstnären beskriver inre bilder som skapas av textinnehållet. 

Metoden används främst vid högläsning, boksamtal och enskild läsning (Widmark, red 2014 i 

Ekermo och Sunnerud, 2015). 
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5.2.5 Motivation 
I två kvalitativa studier framkommer det att motivation är viktig för all inlärning. Enligt 

studier bör läraren vid läsinlärning sträva efter att väcka andraspråkselevens motivation (Soto 

Huerta och Perez, 2015; Tonne och Phil, 2012). I Tonne och Phils (2012) studie redogörs 

användning av skolbibliotek (bibliotekarien samtalade om böcker). Studiens resultat visade att 

andraspråkseleverna fick en ökad motivation till läsning. Andraspråkselever som ännu inte 

knäckt läskoden gick frivilligt till skolbiblioteket för att låna böcker(eleverna pseudoläste och 

bläddrade i böckerna). Författarna menar att det är en bra läsinlärningsstrategi även för de 

elever som ännu inte knäckt koden då eleverna får en förståelse för olika texters 

uppbyggnad(Tonne och Phil, 2012). Ett annat sätt att motivera andraspråkselever till att läsa 

presenteras av Soto Huerta och Perez(2015). Författarna menar att läraren ökade elevernas 

läsintresse om de själva fick välja högläsningsbok (Soto Huerta och Perez, 2015). 

	  
5.3 Kompetens och förhållning till läroplanen 
I följande avsnitt redogörs de avgränsningar som finns med andraspråksinlärning och kopplas 

till skolor i Sverige. Vi har valt att lyfta upp samt presentera forskning som berör lärare och 

andraspråkselever i den svenska skolan kopplat till aktuella styrdokument. Litteraturstudiens 

frågeställning: Hur kan läraren på ett framgångsrikt arbetssätt utveckla läs-och 

språkinlärningen för andraspråkseleven? Kommer därav inte kunna besvaras fullständigt. 

Syftet med följande avsnitt är att belysa de avgränsningar lärare bör vara medvetna om vid 

andraspråksinlärning. 

	  

5.3.1 Lärares kompetens och förhållning 
Studier lyfter förslag på hur läraren kan arbeta i syfte att främja andraspråkelevers läs- och 

språkinlärning samt hur lärare känner inför sådan undervisning (Barr, Eslami, Joshi, Slattery 

och Hammar, 2016; Magnusson, 2013; Torpsten, 2007; Wedin, 2011). Wedin (2011) nämner i 

sin observationsstudie att andraspråkelever sällan möter sitt andraspråk i hemmet. Författaren 

föreslår därför att lärare bör skilja på svenska och svenska som andraspråk. Lärare bör skilja 

på ämnena för kunna gynna andraspråkselevens läs- och språkinlärning. I studien 

framkommer det dessutom att all undervisning bör utgå ifrån riktlinjer, såsom aktuella 

styrdokument för svenska och svenska som andraspråk, och på så vis riskeras inte någon elevs 

utveckling (Wedin, 2011). En annan undersökningsstudie baserat på intervjuer görs av 

Torpsten (2007) som belyser hur lärare i Sverige förhåller sig till läroplanen. I studien framgår 

lärares synpunkter samt vad de anser vara viktigt i en undervisning med andraspråkselever. 
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Torpstens undersökning visar att en del lärare är mer insatta än andra vad gäller aktuella 

styrdokument(lgr11), dess innehåll och mål. Den kvalitativa studien presenterar att både 

verksamma och blivande lärare har en önskan om en mer tydlig utbildning. Lärarna som 

deltog i undersökningen önskar även mer fortbildning om andraspråksundervisning (Torpsten, 

2007). 

 

En liknande intervjuundersökning görs av Barr m.fl.(2016) som redovisar lärarnas uppfattning 

om deras egna undervisningsstrategier. Den kvalitativa studiens resultat visar att lärare i 

grundskolan saknar en grundläggande läs- och skrivkunnighets kunskap vad gäller inlärning 

för andraspråkselever. Likt Torpstens (2007) undersökning, visar även Barr m.fl. (2016) att 

lärare i den svenska skolan, önskar mer utbildning, kurser samt kompetensutveckling i ämnet 

svenska som andraspråk. I studien framkommer det att lärarna vill göra 

andraspråksinlärningen effektiv för eleverna. Magnusson (2013) lyfter i sin tur fram en annan 

undersökning i sin kvalitativa studie där hon belyser hur ämnet svenska som andraspråk 

tillämpas i den svenska skolan. Studien visar att svenska som andraspråk inte lika ofta erbjuds 

som ett självständigt och bakas istället in i ämnet svenska. Författaren påtalar att 

andraspråkselever går miste om rätt inlärningsstrategier om specialresurser inte tillämpas i 

form av andraspråksundervisning. Magnusson hänvisar till skolverket (2011) som hävdar att 

skolan ska vila på en likvärdig utbildning för alla. Å andra sidan konstaterar Magnusson att 

andraspråkseleven inte får en likvärdig utbildning då svenska som andraspråks inte erbjuds 

som ett självständigt ämne (Magnusson, 2013). 

 

5.3.2 Lärares önskan 
Studier redogör i sina intervjuundersökningar att lärare inte klarar av all anpassning som krävs 

för andraspråksinlärning. Elever som har ett andraspråk är oftast i behov av extrahjälp vid läs- 

och språkinlärning. Studierna poängterar att lärarna önskar mer utbildning, fortbildning eller 

kompetensutveckling i form av kurser för att främja andraspråksinlärning. För att höja 

kvaliteten på läs- och språkinlärning bör skolor i Sverige enligt studier tillämpa mer 

kompetensutveckling inom området för lärare (Barr m.fl., 2016; Torpsten, 2007). 

 

5.3.3 Självständigt ämne för andraspråkseleven 
Magnusson(2013) och Wedin(2011) beskriver att målet med ämnet svenska som andraspråk 

är att eleven ska nå motsvarande nivå som förstaspråk(ämnet svenska) i skolan. Studierna 

visar att andraspråkseleven ska utveckla samma nivå i läs- och språkinlärning som 
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förståspråkselever. Författarna hävdar därför att svenska som andraspråk bör vara ett 

självständigt ämne för andraspråkselever i skolan. Syftet med ett självständigt ämne är att 

främja, möta samt tillfredsställa andraspråkselevers behov vid läs- och språkinlärning. 

Författarna fastställer att ämnet svenska som andraspråk bör finnas schemalagt i 

andraspråkselevens skolundervisning. I studierna framför författarna att andraspråkselevens 

läs- och språkinlärning gynnas om svenska som andraspråk är ett självständigt ämne i skolan 

(Magnusson, 2013; Wedin, 2011). 

 

5.3.4 förhållning till aktuella styrdokument 
Trots nuvarande brister konstaterar forskare att lärare bör utgå från läroplanens syfte, centrala 

innehåll samt kunskapskrav i ämnet svenska som andraspråk. Studier belyser därför att all 

andraspråksinlärning bör ha ett mål. Läraren bör vara målmedveten för att kunna främja 

andraspråkselevens läs- och språkinlärning. Undervisningen i läs-och språkinlärning bör 

därför vila på aktuella styrdokument, såsom läroplanen för förskola, skola och fritidshemmet 

2011(Magnusson, 2013; Wedin, 2011). 

	  
5.4 Sammanfattning av huvudresultat 
Samtliga studier visar att läraren främjar andraspråkselevens språkinlärning genom 

grupparbeten, kommunikation, uttal-ord-bild samt via repetition. Studierna bevisar att 

tillämpning av den sociokulturella teorin(scaffolding och ZPD) är viktig vid 

språkinlärning(Ahlquist, 2015; Lucero, 2014; Naiemi och Foo, 2015; Wedin, 2011). 

Andraspråkseleven utvecklar ett automatiserat språk, pragmatisk kompetens samt ett aktivt 

ordförråd via grupparbeten(Ahlquist, 2015; Wedin, 2011). Studier framför även att 

scaffolding tillämpas vid interaktion mellan första- och andraspråkselever (Ahlquist, 2015; 

Lucero, 2014; Wedin, 2011). Läraren bör använda sig av ett tydligt uttal och språk vid 

klassrumsinteraktion(lärar-elev) enligt studier då nya ord introduceras och främjar elevens 

ordförråd (Lucero, 2014; Wedin, 2011). I Naiemi och Foos(2015) studie framkommer det att 

elevens ordförråd utvecklas om läraren tillämpar uttal-ord-bild lekar vid språkinlärning. 

Dessutom framkommer det att lärare gynnar andraspråkselevens språkkunskaper genom 

repetition (Lucero, 2014; Naiemi och Foo, 2015).  

 

Denna litteraturstudie visar att andraspråkselvens läsinlärning utvecklas via fonologisk 

medvetenhet, högläsning, metoden en läsande klass samt motivation. Burgoyne m.fl. (2009) 

och Veii och Everatt (2015) menar att den fonologiska medvetenheten tillämpas tidigt vid 
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läsinlärning. Författarna poängterar att utveckling av fonologisk medvetenhet kan ske via 

ordlekar, såsom att lyssna på ordens fonem, bilda ord av fonem samt lära sig att rimma. För 

att utveckla andraspråkselevens läslust, ordförståelse och läsintresse kan läraren tillämpa 

högläsning (Burgoyne m.fl. 2009; Soto Huerta och Perez, 2015). Studier visar dessutom att 

andraspråkselevens motivation till läsning ökar om läraren samarbetar med skolbiblioteket 

(Soto och Huerta, 2015; Tonne och Phil, 2012). Följaktligen lyfter Ekermo och Sunnerud 

(2015) upp metoden en läsande klass som är gynnande för elevens läsförståelse. Författarna 

poängterar att metoden består av olika lässtrategier i syfte att utveckla läsförståelse. 

 

Resultaten visade vidare att andraspråksinlärning är en utmaning för lärare. 

Kompetensutveckling för lärarna saknas samt att andraspråk inte är ett självständigt 

ämne(svenska som andra språk) (Barr m.fl., 2016; Magnusson, 2013; Torpsten, 2007; Wedin, 

2011). Enligt studier önskar lärarna kompetensutveckling för att främja andraspråksinlärning 

(Barr m.fl., 2016; Torpsten, 2007). Studier anser att lärare trots utmaningar och brister ska 

följa aktuella styrdokument för att inte missgynna någon elevs utveckling (Magnusson, 2013; 

Wedin, 2011).  
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6 Diskussion 

I följande avsnitt kommer resultatdiskussion och metoddiskussion behandlas samt förslag på 

vidare forskning. 

6.2 Resultatdiskussion  
Litteraturstudiens resultat jämförs och diskuteras i följande avsnitt i förhållande till 

frågeställningen ”Hur kan läraren på ett framgångsrikt arbetssätt utveckla läs-och 

språkinlärningen för andraspråkseleven?”. Resultatet kommer att diskuteras med anknytning 

till grundskolans första läsår med fokus: verksamma F-3. Syftet med vår litteraturstudie är att 

få en uppfattning om hur verksamma lärare arbetar med andraspråkselevers läs- och 

språkinlärning. Under följande avsnitt diskuteras resultatets tre teman. 

 

6.2.1 Läroplanens förhållningssätt till en andraspråksundervisning  
Nuvarande läroplanen, Lgr 11 hävdar att eleven genom undervisningen ska öka 

språkförmågans tilltro till språk och skrift (Skolverket, 2011). Barr m.fl. (2016) och Torpsten 

(2007) poängterar att läraren bör utgå från läroplanens riktlinjer i undervisning med 

andraspråkselever. Wedin (2011) framför en likartad uppfattning som Barr m.fl. och Torpsten 

och konstaterar att undervisning med andraspråkselever bör utgå från läroplanens 

kunskapskrav, syfte och centralt innehåll. Barr m.fl. poängterar att lärare som känner sig 

osäkra på hur andraspråksundervisning ska utformas i förhållande till läroplanen och därför 

bör ta hjälp av rektorn. 

  

Å andra sidan belyser Magnusson (2013) avgränsningar i ämnet svenska som andraspråk och 

menar att ämnet inte erbjuds lika ofta som ett självständigt ämne(som exempelvis svenska, 

matematik och samhällskunskap). Läraren bör därför tillämpa flera undervisningsstrategier 

med läs- och språkinlärning, författaren föreslår att läroplanen är en viktig kunskapskälla att 

utgå ifrån i undervisning (Magnusson, 2013). Enligt studier bör lärare förhålla sig till aktuella 

styrdokument, det vill säga, nuvarande läroplan, lgr11 i undervisning, uppföljning och 

bedömning för andraspråkselever i skolans tidigare år (Barr m.fl, 2016; Magnusson, 2013; 

Torpsten, 2007; Wedin, 2011). Av detta skäl drar vi slutsatsen att läraren alltid bör utgå från 

läroplanens riktlinjer(F-3) vid läs- och språkinlärning, såsom forskning hävdar och belyser.  
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6.2.2 Arbetssätt vid språkinlärning  
Ladberg(1996) poängterar att det är viktigt för läraren att vara tydlig och ge 

andraspråkseleverna mycket utrymme vid språkinlärning. Ladberg hävdar att grupparbeten är 

värdefulla vid inlärning av ett nytt språk då det ger utrymme för alla elever att uttrycka sig. 

Studier bevisar att grupparbeten utvecklar andraspråkselevens sociala förmågor där språklig 

kommunikation(automatiserat språk och pragmatisk kompetens), 

begreppsinlärning(ordförråd) samt interaktion med andra inkluderas (Ahlquist, 2015; Wedin, 

2011). Vid grupparbeten(elev-elev) tillämpas scaffolding för att utveckla andraspråkselevens 

ZPD. Läraren blandar första- och andraspråkselever i syfte att stötta andraspråkelevers ZPD 

(Ahlquist, 2015; Flores och Fransisco, 2015; Gibbons, 2013; Wedin, 2011; Woolfolk och 

Karlberg, 2015). Ett annat arbetssätt som studier behandlar lärares 

kommunikationsmönster(lärare-elev) i undervisning. Studierna belyser även att lärare bör 

tillämpa kroppsspråk och ett tydligt uttal för att fånga elevernas uppmärksamhet (Lucero, 

2014; Wedin, 2011). I exempelvis Luceros (2014) studie framkommer det att läraren 

tillsammans med eleverna samtalar om nya ord i syfte att främja andraspråkselevernas 

ordförråd.  

 

Naiemi och Foo (2015) lyfter uttal-ord-bild som ett annat arbetssätt vid språkinlärning. 

Studien bevisar att andraspråkselevernas uttal, förståelse och ordförråd utvecklades genom 

denna språkinlärningsstrategi. Ett annat arbetssätt som främjar andraspråkselevers 

språkinlärning är enligt studier repetition. Studier påpekar att lärare bör repetera tidigare 

arbetsuppgifter i syfte att främja elevernas språkförståelse (Lucero, 2014; Naiemi och Foo, 

2015).  

 

I enlighet med aktuella artiklars resultat, drar vi således slutsatsen att läraren bör tillämpa 

grupparbeten, anpassa kommunikationsmönster, repetera tidigare arbetsuppgifter(exempelvis 

uttal-ord-bild) samt använda kroppsspråk och ett tydligt uttal. En betydande del av detta tycks 

vara scaffolding för att främja andraspråkselevens ZPD baserat på den sociokulturella teorin. 

 

6.2.3 Arbetssätt vid läsinlärning 
Studier belyser att det är viktigt att kunna skilja på ljud och stavelser vid läsinlärning. 

Andraspråkselever bör därför öva på att urskilja fonem(ljud) i ett ord som första steg vid 

läsinlärning. I samtliga studier framkommer det att fonologisk medvetenhet är väsentlig för 

läsinlärning och utvecklas genom exempelvis ordlekar (Burgoyne m.fl., 2009; Veii och 
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Everatt, 2015). Enligt Bolander och Boström (2008) bör lärare lägga mer fokus på 

läsförståelse vid läsinlärning. Studier förtydligar detta och menar att högläsning introducerar 

många nya ord och uttryck som lärare kan bearbeta samt förklara för andraspråkselever. 

Eleverna upptäcker att man läser från vänster till höger, hör nya ord, upptäcker 

meningsbyggnad och struktur samt hur samt hur berättelser kan se ut och vara uppbyggda via 

högläsning. Läraren bör enligt studier tillsammans med eleverna diskutera enkla frågor om 

textinnehållet vid högläsning för att elevernas utveckla förståelse (Burgoyne m.fl., 2009; Soto 

Huerta och Perez, 2015). Alleklev och Lindvall (2000) styrker detta och konstaterar att 

högläsning ökar elevernas läsintresse när läraren läser för- och med dem. Samtidigt belyser 

Tonne och Phil (2012) att andraspråkselevens motivation och läsintresse ökar om läraren 

samarbetar med skolbiblioteket. Ekermo och Sunneruds (2016) avhandling tyder på att 

läsförståelsen ökar om läraren tillämpar metoden en läsande klass. Metoden hjälper 

andraspråkseleven att bearbetar olika läsförståelsestrategier i syfte att främja läsförståelsen 

som är en del av läsinlärningen.  

 

Med hänsyn till detta tolkar vi att läsningens fem dimensioner samspelar med varandra vid 

läsinlärning. Följaktligen anser vi att läraren bör använda sig av olika ordlekar för att främja 

fonologisk medvetenhet och ordavkodning. Andraspråkselevens läsförståelse, läsintresse och 

flyt i läsning ökar om lärare tillämpar skolbibliotek samt metoden en läsande klass vid 

läsinlärning. 

 

6.3 Avslutande diskussion 
De olika tillvägagångssätten som lärare kan använda för att utveckla andraspråkselevens läs- 

och språkinlärning kan främst relateras till den sociokulturella teorin. Slutsatsen som kan dras 

av denna litteraturstudie att läs- och språkinlärning samspelar och går inte att skiljas åt vid 

inlärning. Studier presenterar likande inlärningsstrategier vid läs- och språkinlärning. Alla 

refereegranskade artiklar i litteraturstudien tillämpar scaffolding och ZPD vid läs- och 

språkinlärning.  

 

Syftet med litteraturstudien var att få en uppfattning om hur lärare kan utveckla läs- och 

språkinlärning med svenska som andra språk. De flesta artiklar som fanns att ta del av inriktar 

sig främst mot andraspråk generellt, det vill säga det inte fanns forskning om svenska som 
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andra språk specifikt. Av detta framgår att mer forskning kring svenska som andra språk i läs- 

och språkinlärning är av behov då olika länder arbetar på olika sätt med andraspråksinlärning. 

 

6.4 Metoddiskussion 
De artiklar som litteraturstudien utgår ifrån är refereegranskade(peer reviewed) därmed anser 

vi att artiklarna är pålitliga källor. Sökningar och analyser av artiklar har i enighet utgått från 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013). Litteraturstudien 

(forskningskonsumtionsuppsatsen) utgick ifrån kvalitativa och kvantitativa forskningar och 

studien bör enligt oss ha en hög validitet samt reliabilitet. Sökningar av artiklar har mestadels 

utgått från internationell forskning utifrån databaserna ERIC, Unisearch samt Swepub. 

Troligen hade resultatet i studien blivit annorlunda om mer tid funnits och mer vetenskapligt 

material behandlats. Den största utmaningen har varit att välja ut relevanta artiklar då 

databaserna haft många träffar vid diverse sökningar. De artiklar vi velat ha med och tyckt 

varit bra har inte inkluderats då de inte styrkte studiens syfte och frågeställning. En annan 

utmaning har också varit att översätta internationella artiklar till svenska, översättningen har 

inte alltid har samma betydelse, då syftar vi på begrepp som exempelvis literacy. Överlag har 

studien byggts på internationell forskning. 

	  
6.5 Förslag på vidare forskning 
I följande avsnitt kommer vi att belysa förslag på vidare forskning för att styrka lärarens 

arbete med andraspråkselevers läs- och språkinlärning. 

 

Litteraturstudien är omfattande och detta beror på att aktuell forskning inom second 

language(refereegranskat) är begränsat då det inte finns tillräckligt med forskning. Därför har 

vi inte kunnat besvara önskad frågeställning fullt ut. Vi upplever att nationell forskning om 

lärarens arbete med läs- och andraspråksinlärning bör kompletteras. Väsentlig forskning om 

detta finns, dock inte mycket refereegranskat materialet. Anledningen till tveksamheten över 

den nuvarande nationella forskningen inom området behöver kompletteras på grund av 

landets historiska immigrant siffror.  
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8. Bilaga 1 

8.1 Självutvärdering 
Hela litteraturstudien har genomförts i samarbete med varandra. Vi har träffats cirka fem 

gånger i veckan med avsatta tider enligt gemensam överenskommelse. Material har vi 

tillsammans funnit och valt att använda i arbetet. De svårigheter vi mött med studien är att 

kunna besvara frågeställningen utifrån aktuell forskning då de inte finns mycket material som 

besvarar frågeställningen. Vi har bearbetat befintligt material och besvarat frågeställningen i 

den utsträckning forskningen räckte. Överlag har samarbetet fungerat bra och varit 

ömsesidigt. 


