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SAMMANFATTNING 
Syftet med den här studien var att beskriva vilka förutsättningar att utveckla 
skriftspråkliga färdigheter (litteracitet) eleverna på Språkintroduktion skulle kunna få 
utgående från fem lärares föreställningar. Studien har sin utgångspunkt i sociokulturell 
teori där språket är centralt för tänkandet och lärandet och den undervisning som ska 
erbjudas ska vara utmanande med stöttning (Vygotskij, 1934/2001; Cummins, 2000). 
De två teoretiska ramverken som valts har båda ett brett och vidgat perspektiv på 
läsande och språk. Det ena ramverket, Freebody och Lukes resursmodell (1990; Luke & 
Freebody, 1990) konkretiserar det vidgade läsandeperspektivet i fyra praktiker. Det 
andra ramverket, Ivaničs (2004) flerskiktade språkmodell är abstrakt och lämpar sig för 
språklig analys (Wedin, 2017:2). Ramverket innebär att språket ses bestående av fyra 
lager. Beroende på lärarnas föreställningar om läsande och läsundervisning fokuseras 
något eller några av de olika språkliga lagren. Med metoden att intervjua 
andraspråkslärarna och undersöka, analysera och relatera lärarnas föreställningar om 
läsande och läsundervisning till de två teoretiska ramverken samt till central 
andraspråksforskning, har undervisningsmönster och underliggande värderingar 
identifierats. Resultatet visar att en majoritet av lärarna fokuserar två 
(betydelseskapande och kodknäckande) praktiker. Den textanvändande och den 
analytiska praktiken är det ett fåtal aktiviteter som kategoriserats tillhöra. De 
underliggande värderingarna om språket som framträder när lärarnas föreställningar 
relateras till Ivaničs (2004) flerskiktade språkmodell saknar en fyllighet i förhållande till 
ramverkets breda perspektiv. Centrala lärdomar inom andraspråksforskningen uttalar 
vikten och behovet av explicit undervisning men kunskap inom vissa områden verkar 
saknas. Kognitiva, psykologiska perspektiv på läsande samt en snäv begränsad syn på 
litteracitet verkar vara framträdande. Den övergripande slutsatsen i den här studien är att 
gymnasieeleverna på Språkintroduktion får begränsade förutsättningar att utveckla 
skriftspråkliga färdigheter, utgående från de framträdande föreställningarna om läsande 
och läsundervisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Läsande på ett andraspråk, sent anlända, litteracitetspraktiker, diskurser, 
språkliga lager, resursmodellen 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den här uppsatsen handlar om språkintroduktion, närmare bestämt läsundervisning inom 
Språkintroduktionsprogrammet. Språkintroduktionsprogrammet (hädanefter 
Språkintroduktion) är ett av fem introduktionsprogram på gymnasiet. Utbildningen syftar till 
att förbereda nyanlända ungdomar för vidare studier till något annat program inom 
gymnasieskolan eller till annan utbildning. Inom Språkintroduktion får ungdomarna 
utbildning i svenska språket men även kompletterande utbildning som baseras på de 
individuella behov eleven har för sin fortsatta utbildning (Skollagen, 2010:800; 
Gymnasieförordningen, 2010: 2039). De elever som går på Språkintroduktion har en varierad 
bakgrund. Elevgruppen är mycket heterogen med kraftigt varierande kunskaper och 
utbildningsbehov (Skolverket, 2018a:10). Den utbildning eleverna erbjuds ska vara 
individualiserad och utformad för varje enskild elev för att eleverna snabbt ska komma vidare 
i sina studier (17 kap. 4§ skollagen). Eftersom endast 20 % av eleverna går över till ett 
nationellt program efter ett år så tyder det på att det finns brister i utbildningen (SKL, 
2016:38; Skolinspektion, 2014; Skolverket, 2016c; Skolverket, 2018a:34, 36).  
 
De brister som uppmärksammats i Skolinspektionens (2017) granskning är att den heterogena 
elevgruppen erbjuds kollektiva utbildningslösningar på många av de granskade skolorna. 
Utbildningen anpassas inte efter varje elevs tidigare skolbakgrund, kunskaper och erfarenheter 
(2017:5). Samtidigt visar granskningar att på många av skolorna råder låga förväntningar och 
bristande tilltro till elevens förmågor. Fokus läggs på elevens brister istället för på elevens 
kunskaper, som skolan i sin bristande kartläggning inte dokumenterat. Studiehandledning på 
modersmålet och modersmålsundervisning är också en brist som identifierats av 
Skolinspektionen (2017:5 ff).  
 
För att ungdomarna på Språkintroduktion ska bli förberedda för vidare studier är 
språkutvecklingen både på modersmålet och det andra språket (svenska) viktiga (Cummins, 
2000). Ungdomarna behöver utveckla skriftspråkliga färdigheter i det svenska språket för att 
klara skolan. Skriftspråkliga färdigheter kan ses som ett verktyg för kunskapsinhämtning. 
Med skriftspråkliga färdigheter i svenska avses de färdigheter som behövs för att utveckla 
kunskap inom de olika ämnen som krävs för att bli behörig till något annat gymnasieprogram. 
I den här studien fokuseras den skriftspråkliga färdigheten läsande närmare bestämt svenska 
som andraspråkslärares föreställningar om läsande och läsundervisning eftersom läsande är 
grunden/fundamentet för den fortsatta skriftspråkliga utvecklingen.  
 
För att studera lärarnas föreställningar om läsande kommer två teoretiska ramverk att 
användas som analysmodeller. Analysmodellerna används för att tolka det lärarna säger när 
de talar om läsande och läsundervisning. Den ena modellen, Freebody och Lukes 
resursmodell (1990; Luke & Freebody, 1999) används för att identifiera skriftspråkliga 
praktiker i lärarnas tal om läsande och läsundervisning.  
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Den andra modellen, Ivanič (2004) flerskiktade språkmodell bygger på att sättet att tala om 
språk eller sättet att tala genom språket innehåller värderingar och attityder men även 
bedömningar (Fairclough, 1995). Beroende på hur lärarna talar om språket eller talar genom 
språket leder till ett visst sätt att undervisa om språket. Det medför en viss 
undervisningsmodell en viss diskurs. En viss undervisningsmodell fokuserar ett visst språkligt 
lager. Beroende på vilket lager som fokuseras förflyttas fokus i undervisningen. Fokus i 
undervisningen kan variera mellan att vara i det första lagret som fokuserar skriftkoden eller 
att vara i det yttersta lagret som fokuserar att människor ska bli skriftspråksaktörer i ett 
mediebaserat samhälle (Liberg & Säljö, 2012) eller att vara i någon av de två lagren 
däremellan.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar   
Syftet med den här studien är att utveckla kunskap om lärarnas föreställningar om läsande och 
läsundervisning på Språkintroduktion.  
 
För att uppnå studiens syfte besvaras följande frågor i uppsatsen: 
 

1. Vilka skriftspråkliga aktiviteter framträder som betydelsefulla i lärarnas tal om sin 
undervisning? 
 

2. Vilka av de fyra angelägna skriftspråkliga praktikerna skulle kunna aktualiseras för 
eleverna, i lärarnas tal om sin undervisning? 
 

3. Vilka underliggande värderingar och undervisningsmodeller kommer till uttryck 
och/eller vilka diskurser fokuseras när lärare talar om läsande och läsundervisning? 
 

4. Vilka av Ivaničs språkliga lager kan relateras till lärarnas tal om läsande och 
läsundervisning?  

 
Vad lärares föreställningar om läsande och läsundervisning kan tänkas innebära för elevernas 
villkor och möjligheter till skriftspråkligt lärande kommer att utgöra en grund för diskussion.  
 
Den här studien kommer att vara en del i ett större forskningsprojekt som handlar om 
nyanlända elever i gymnasieskolan och deras förutsättningar till språkutveckling, lärande i 
ämnen (ämnesspråk och ämneslitteracitet) och social inkludering. Den tvärvetenskapliga 
studien finansieras av Vetenskapsrådet1. 
 
  

                                                             
1 Projektet Nyanlända elever i gymnasiet - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social 
inkludering, 2018-2021.  
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1.3 Bakgrund och tidigare forskning om nyanlända elever 
Fokus för uppsatsen är läsande och läsundervisning inom språkintroduktionsprogrammet på 
gymnasiet. Språkintroduktion är en gymnasieutbildning som tar emot nyanlända ungdomar i 
åldrarna 16 till 19 år. Syftet med utbildningen är att ungdomarna ska få utbildning med 
tyngdpunkt på det svenska språket och i behörighetsgivande kurser till nationella 
gymnasieprogram. För att bli behörig till något av de nationella programmen krävs godkända 
betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska förutom ytterligare fem 
eller nio ämnen beroende på om det gäller behörighet till yrkesförberedande eller 
studieförberedande program. Språkintroduktion är ett stort gymnasieprogram. I den statistik 
Skolverket sammanställt (2018a) visades att det hösten 2016 fanns 36 000 elever på 
programmet vilket i stort sett är en fördubbling jämfört med året före. Hösten 2017 blev 
antalet elever något färre men det är läsåret 2018/2019 drygt 8 % av landets alla 
gymnasieelever som går Språkintroduktion (Skolverket, 2019b).  
 
Utbildningen på Språkintroduktion ska vara språk- och kunskapsutvecklande (Skolverket, 
2016c; Skolverket, 2017:6). De språk eleverna ska utveckla är svenska, engelska, modersmål 
och eventuellt ytterligare språk (moderna språk). När det handlar om språkutveckling av det 
svenska språket ska eleverna utveckla färdigheter i svenska så att de uppnår betygskraven för 
lägst godkänd nivå i kursen svenska som andraspråk (årskurs 9). Förutom att uppnå lägst 
godkänd nivå i kursen svenska som andraspråk måste eleverna uppnå kunskapsmålen i flera 
andra behörighetsgivande kurser. De färdigheter i svenska eleverna utvecklar ska användas 
som verktyg för ämnesutvecklingen i de andra kurserna. Så det är av stor vikt att eleverna får 
förutsättningar att utveckla skriftspråkliga färdigheter i svenska för att klara de kurser som hör 
till grundskolan. De skriftspråkliga färdigheterna i svenska är ännu viktigare för att klara 
gymnasiekurserna. Den stora utmaningen för de nyanlända eleverna är att både lära sig det 
nya språket och använda det nya språket för kunskapsinhämtning i de andra ämnena som 
krävs för att bli behörig (Bunar, 2010:65; Cederberg, 2006:24; Socialstyrelsen, 2013:25). De 
skriftspråkliga färdigheterna som avses innebär kunskap och färdighet att; formulera sig och 
kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 
syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, välja och använda 
språkliga strategier, urskilja språkliga strukturer och följa normer, söka information från olika 
källor och värdera dessa, vilket även är kunskapskraven i kursen svenska som andraspråk 
(Skolverket, 2018b).  
 
Skolsituationen för de nyanlända eleverna är komplex. Ju äldre eleverna är när de anländer till 
Sverige desto svårare är det för dem att hinna bli behöriga till gymnasiet innan de fyller 20 år, 
vilket är den åldersgräns som uttrycks i skollagen som handlar om ungdomars rätt att påbörja 
en gymnasieutbildning innan året de fyller 20 (5§, kap.15, i SFS 2010:800). För asylsökande 
ungdomar är åldersgränsen 18 år, vilket är en lagändring som genomfördes 2017 och innebär 
att asylsökande ungdomar måste ha påbörjat ett gymnasieprogram innan 18 årsdagen, enligt 
3§, kap. 29, i SFS 2010:800.  
 
Ungdomarna har höga ambitioner och höga förväntningar på sig själva att lyckas i skolan och 
att lyckas skaffa sig ett nytt liv i ett nytt land (Lundqvist, 2010:204; Söderqvist, 2017; 
Wernersjö, 2014). Trots de flesta ungdomarnas höga motivation lyckas många av dem inte i 
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skolan (Skolinspektionen, 2017:6ff). Av de elever som började på Språkintroduktion 2011 var 
det efter tre år endast 30% som blivit behöriga och påbörjat ett nationellt program. Att 
utbildningen tar en sådan tid skapar en stress hos eleverna över att inte hinna bli klara och få 
behörighet innan de blir för gamla (Nilsson Folke, 2017; Skolinspektionen, 2017; Sharif, 
2017). I Skolverkets uppföljning (2016c) visas att endast 9 % av de som blev behöriga efter 
tre år avslutade ett nationellt program.  
 
Skolinspektionen (2017) uttrycker en oro över hur verksamheten genomförs och betonar att 
många av huvudmännen erbjuder kollektiva utbildningslösningar till elevgruppen som är 
heterogen. Konsekvenserna av kollektiva utbildningslösningar blir förlängd utbildningstid 
(2017:8). När utbildningen drar ut på tiden skapar det stress över att inte hinna blir klar, som 
tidigare tagits upp. Det skapar också en stress över att kunskapsutvecklingen avstannar, vilket 
flera av ungdomarna upplever, menar både Nilsson Folke (2017:110) och Sharif (2017:171).  
 
Den heterogena elevgruppen som erbjuds kollektiva utbildningslösningar består till största 
delen av män; knappt 80% män och drygt 20% kvinnor i åldrarna 16-17 år (Skolverket, 
2017:23; 2018a:30). Elevgruppen kan vara heterogen på många olika sätt eftersom 
ungdomarna kommer från många olika länder och har en varierad skolbakgrund. En del har en 
lång och sammanhängande skolbakgrund medan andra har en sporadisk. Skolorna kan ha varit 
stängda på grund av krig- och krigsliknande förhållanden vilket gör att en del inte alls gått i 
skolan (Franker, 2016:1). Det gör elevgruppen heterogen eftersom en del elever kan läsa och 
skriva på något eller några språk medan andra har begränsade erfarenheter av läs- och 
skrivinlärning. Eleverna har olika erfarenhet och kunskap om det latinska alfabetet men även 
av engelska och svenska där kunskaperna kan variera, menar Lim Falk (2017:8f). När 
undervisningen inte är tillräckligt individanpassad, menar Nilsson Folke (2017), så skapar det 
ett utanförskap.  
 
De homogent utformade utbildningslösningar som erbjuds den heterogena elevgruppen saknar 
en grund i andraspråksforskning, skriver Skolinspektionen (2017:18) i sin rapport. 
Skolinspektionen betonar exempelvis att eleverna inte får möjlighet att utveckla andraspråket 
genom förstaspråket/modersmålet eftersom modersmålet erbjuds i begränsad utsträckning 
eller inte alls (2017:7). Eleverna får inte heller, på många av de granskade skolorna 
studiehandledning på modersmålet (Skolinspektionen, 2017:7; Nilsson Folke, 2017:109). Det 
stämmer överens med det Bunar (2010:69) uppmärksammat och beskriver i sin 
forskningsöversikt om nyanländas lärande. Skolinspektionen har också uppmärksammat ett 
starkt fokus på svenska som andraspråk vilket uttrycks av en elev som refereras i 
Skolinspektionens rapport (2017:19): "Jag måste lära mig svenska först, sedan matte och sist 
engelska". Att ungdomarna upplever att svenskan kommer först, bekräftas av Nilsson Folke 
(2017:110). Svenska språket blir en gatekeeper eftersom elevernas kunskaper i svenska 
upplevs för dåliga för att eleverna ska komma vidare. Höga förväntningar och utmanande 
undervisning med stöttning är centralt och nödvändigt för att eleverna ska lyckas i skolan 
(Cummins, 2000). De granskningar Skolinspektionen (2017:6) gjorde visade på att det råder 
låga förväntningar och bristande tilltro till elevernas förmågor på många av de granskade 
skolorna. Samtidigt som eleverna uttryckte att de var understimulerade. Det skulle kunna 
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tolkas som att eleverna bemöts med låga förväntningar och uppgifter med låg kognitiv 
utmaning, tvärtemot vad forskningen rekommenderar.  
 
Att de nyanlända eleverna vill lära sig svenska kommer till uttryck på många olika sätt. 
Söderqvist (2017) beskriver hur elever uttryckt att de vill lära sig svenska för att bli svensk 
eller att de vill lära sig svenska för att bli inkluderade. Bomström Aho, (2018:106;), Nilsson 
Folke ( 2017) och Sharif ( 2017) har uppmärksammat elevernas strävan att lära sig svenska 
för att kunna börja på ett nationellt program. Wernersjö (2014) lyssnade på nyanlända elever 
vars önskan var att få kompisar vilket de tänkte kunde uppfyllas bara de lärde sig svenska 
(Wernersjö, 2014). Bristande kunskaper i svenska påverkar även hur eleverna på 
introduktionsprogrammet blir bedömda i andra ämnen än svenska. Sharif (2017:171) 
uppmärksammade att ungdomarnas bristande kunskaper i svenska gjorde att deras kunskaper 
och tillgångar i andra ämnen nedvärderades. Det gällde dock inte matematikämnet där de 
ungdomar med goda matematikkunskaper Sharif studerade var vana vid resonemang vilket 
gjorde att elevernas kunskaper kunde tas tillvara.  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att en bild framtonar genom rapporter och forskning 
av ett gymnasieprogram med stora utmaningar. Utmaningarna visar sig genom en lång 
genomströmningstid som gör att eleverna har svårt att hinna bli behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram innan de blir för gamla. Att genomströmningstiden är lång kan bero på att 
den heterogena gruppen ungdomar som studerar på språkintroduktion för det första erbjuds en 
homogen utbildning för det andra bygger inte utbildningen i tillräckligt hög grad på känd 
andraspråksforskning. Att lära sig svenska och att utveckla skriftspråkliga färdigheter i 
svenska är ett av huvuduppdragen på språkintroduktion. I den här uppsatsen fokuseras läsande 
som är en förutsättning för lärande.  
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2. Teoretiska utgångspunkter  
Den här studien har sin utgångspunkt i sociokulturell teori som har sin grund i Vygotskijs 
arbeten (Vygotskij, 1934/2001). Inom sociokulturell teori är språket centralt för tänkandet och 
lärandet. Vygotskijs grundidé var att studera tänkandets utveckling utifrån sociala processer 
med fokus på de tecken och redskap som medierar tänkandet, i synnerhet språk 
(1934/2001:132ff). Det Vygotskij avser med tecken och redskap som medierar tänkandet är 
de resurser (språkliga, intellektuella) vi har tillgång till när vi förstår vår omvärld och agerar i 
den (1934/2001:167ff). Hur vi lär, menar Vygotskij handlar om hur vi tillägnar oss resurserna, 
hur vi använder språket som ett semiotiskt verktyg, för att mediera tänkandet. 
Lärandeprocessen enligt Vygotskij börjar med psykologiska processer som härrör från externa 
aktiviteter som därefter omvandlas till mentala processer genom mediering av semiotiska 
verktyg (t.ex. skriftspråket). Det är en samarbetsaktivitet som äger rum i en viss sociokulturell 
miljö, hävdar Vygotskij. Den sociokulturella synen på lärande innebär att elever med stöttning 
kan uppnå mer än vad de kan utan stöttning. Lärandet menar Vygotskij äger rum i den 
proximala utvecklingszonen med stöttning (Lindqvist, 1999:71; Vygotskij, 1934/2001:13, 
251ff).  
 
Med denna studies syfte att utveckla kunskap om lärarnas föreställningar om läsande och 
läsundervisning på Språkintroduktion och att undersöka de villkor och möjligheter till 
utveckling av läsande och läsundervisning (skriftspråkliga färdigheter) som lärarnas 
föreställningar ger upphov till har två teoretiska ramverk valts. Det första teoretiska ramverket 
är Freebody och Lukes (1990) resursmodell och det andra är Ivaničs (2004) flerskiktade 
språkmodell. Freebody och Lukes (1990) resursmodell har valts för att den framhäver ett brett 
perspektiv på läsande. Ivaničs (2004) flerskiktade språkmodell har valts för att den bygger på 
ett brett perspektiv på språk. Ett brett perspektiv på läsande och språk förutsätter ett 
smalt/snävt perspektiv. För att beskriva innebörden av de båda perspektiven behöver 
begreppet literacy förstås och definieras. Det som följer är en mycket förenklad beskrivning.  
 
2.1 Kompletterande teoretiska perspektiv på läsande 
Innebörden av literacy, menar Street (2005) behöver förstås inom fyra traditioner: 1) Literacy 
and Learning, 2) Cognitive Approaches to Literacy, 3) Social Practice Approaches, 4) 
Literacy as Text. Av tradition, menar Street (2005) frammanar literacy frågan hur barn lär sig 
läsa eller hur vuxna överkommer sin illiteracy genom att lära sig läsa. Men termen och 
begreppet literacy är så mycket mer än läsande, fortsätter Street (2005) och pekar på att när 
fokus hamnar på läsande marginaliserar det många andra betydelser. För att kunna beskriva 
innebörden av literacy införde Street (1984, refererad i Street, 2009:23) begreppen den 
autonoma modellen och den ideologiska modellen. Den autonoma modellen beskriver literacy 
ur ett snävt perspektiv. Den ideologiska modellen beskriver literacy ur ett vidgat perspektiv.  
 
Inom kognitiva psykologiska teorier ses läsande ur ett snävt perspektiv. Det innebär att 
läsande ses som en teknisk färdighet som lärs in lika för alla. Lundberg och Herrlin (2003) 
menar att läsande ur det snäva perspektivet kan ses bestående av två aspekter: avkodning och 
läsförståelse som kan delas upp i färdigheterna; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 
läsningen, läsförståelse och läsintresse. Inom det snäva perspektivet är fokus på individen. 
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Inom forskningen har studier framförallt genomförts för att ta reda på hur individer lär sig läsa 
på bästa sätt. Att studera hur individer lär sig läsa på bästa sätt, innebär att studera isolerade 
tekniska färdigheter såsom stavning, kodning, läshastighet. Inom sociokulturella teorier ses 
läsande ur ett brett/vidgat perspektiv.  
 
Med ett brett/vidgat perspektiv på läsande ses läsandet i de sociala och kulturella 
sammanhang där läsandet ingår och läsande betraktas som en social praktik som varierar 
mellan olika kontexter (Street, 2009:21). Street menar, att det sätt på vilken läraren och eleven 
interagerar är en social praktik som påverkar och har inflytande över den litteracitet som 
eleven ska lära sig och de idéer om litteracitet som deltagarna har. Street betonar, att 
litteracitet inte är neutralt utan en maktpositionering speciellt för nya inlärare (Street, 2005). 
Eftersom litteracitet handlar om maktförhållanden, fortsätter Street, är det nödvändigt att i 
klassrummet ställa frågorna:  
 

What is the power relations between the participants? What are the resources? Where are people 
going if they take on one literacy rather than another literacy? How do recipients challenge the 
dominant conceptions of literacy? (2005, s.14). 
 

Ett exempel på maktförhållanden som Street (2005) tar upp är hur människor kan bli kallade 
illitterata inom den autonoma modellen. De litteracitetspraktiker för specifika syften och 
specifika kontexter individerna använder skulle med en vidgad syn på litteracitet 
uppmärksammas. Gee (1990; refererad i Street, 2005) förstärker vikten av  synen på läsande 
och skrivande och menar att:  
 

The ways in which people address reading and writing are themselves rooted in conceptions about 
knowledge, identity and being. (2005, s. 13). 

 
Begreppet på svenska för att beteckna läsande och skrivande ur ett vidgat perspektiv är 
litteracitet och begreppet på engelska är literacy. Begreppen litteracitet och literacy beskriver 
också ett forskningsfält där läsande och skrivande ses i ett socialt och kulturellt sammanhang i 
ett vidare perspektiv (Baynham & Prinsloo, 2009:2). Som ett förtydligande kan nämnas att 
inom det snäva perspektivet talas det om personers läskunnighet och inom det vidgade 
perspektivet talas det om läspraktiker som används för olika syften i olika situationer  (Barton, 
2009:39). De två perspektiven; det snäva och det vidgade perspektivet på läsande 
kompletterar varandra, menar Liberg och Geijerstam (Skolverket, 2012). 
 
När begreppen litteracitet och literacy beskrivits är det lättare för mig att motivera de 
teoretiska ramverken, vilket jag nu kommer göra. Det ena teoretiska ramverket, Freebody och 
Luke (1990) valdes för att det framhäver ett vidgat perspektiv på läsande. Inom 
ramverket/inom resursmodellen finns fyra aspekter av läsande som genom fyra konkretiserade 
praktiker fångar upp det vidgade perspektivet. Förutom avkodning och meningsskapande 
framhävs texters funktion och kritisk granskning. Dessa praktiker är alla nödvändiga för att 
bygga upp en individs litteracitet. Modellen är som jag uppfattar den konkret och kan direkt 
kopplas till klassrumsundervisningen och i den här studien till lärarnas tal om läsande och 
läsundervisning.  
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Ett vidgat perspektiv på språk var argumentet för att välja det andra teoretiska ramverket 
(Ivanič, 2004). Ramverket är, som jag uppfattar abstrakt och det lämpar sig, som Wedin 
beskriver (2017:2) för språklig analys. Ivanič ramverk innebär att språket ses bestående av 
fyra lager. Beroende på lärarnas föreställningar om läsande och läsundervisning fokuseras 
något eller några av de olika språkliga lagren. Det innersta lagret innebär ett snävt perspektiv 
på språket och att endast texten fokuseras. I det andra lagret fokuseras förutom texten (lager 
ett) de kognitiva processerna. I det tredje lagret fokuseras förutom de två första lagren även 
den meningsskapande händelsen och den sociala kontexten där språket används. I det fjärde 
och yttersta lagret fokuseras förutom de andra lagren även kritisk granskning och 
medvetandegöranden om maktförhållanden. När lärarna talar om läsande och läsundervisning 
kan de olika lagren skönjas.  
 
Liksom Wedin (2017:2), som diskuterar hur två teoretiska modeller, varav (Ivanič, 2004) är 
den ena, synliggör olika aspekter av språket använder jag samma argument för användandet 
av två teoretiska ramverk i den här studien. Wedin menar att "Ivanič modell fokuserar 
tydligare på maktdimensionerna när det gäller språk och utbildning..." medan Freebody och 
Luke konkretiserar de skriftspråkliga praktikerna i undervisningen.  
 
De båda teoretiska ramverken kommer att beskrivas mer i detalj i slutet av det här avsnittet 
men först beskrivs några olika läsmodeller som hör samman med de kognitiva psykologiska 
perspektiven och de sociokulturella perspektiven.  
 
Inom kognitiva psykologiska perspektiv finns flera läsmodeller. Den längsta traditionen har 
de syntetiska metoderna som kallas bottom up, phonics eller code emphasis (Fridolfsson, 
2008:85, 87; Frost, 2002:11f). Undervisningen bygger på att eleven som ska lära sig läsa, 
först lär sig bokstäver och det ljud som hör till (grafem) och därefter lär sig kombinera ljuden 
till morfem som bildar ord. Läsande lärs ut med ljudmetoden och läsfärdigheter som 
avkodning och läshastighet utvecklas. Det är textens formsida som är central (Liberg & Säljö, 
2012:250; Liberg, 2009:309). I Sverige har de kognitiva psykologiska perspektiven den 
längsta traditionen, säger Wedin i Skolverkets kunskapsöversikt (Skolverket, 2016b: 35).  
 
De läsmodeller som dominerat inom sociokulturella perspektiv benämns analytiska och utgår 
från helheten. De analytiska läsmodellerna har varit mer dominerande i engelskspråkiga 
sammanhang (Skolverket, 2016b:35). Metoderna benämns top down eller whole language 
(Fridolfsson, 2008:86, 91f, 104f). Läsmodellerna utgår från helheten och bryter ned den vilket 
innebär att hela texten blir utgångspunkt för läsandet och läsaren måste förses med texter. Att 
uppmuntra läsaren att välja texter som läsaren själv är intresserad av eller texter som utgår 
från läsarens egen värld är centralt menar både Liberg och Säljö (2012:25) och Ivanič (2004). 
För att tyda orden i texterna ska läsaren använda sammanhanget. Meningsskapandet i 
läsprocessen betonas och elevens tolkning är det centrala, menar Ivaničs (2004). Judith 
Langer (2017:27ff) menar att det är viktigt att skapa föreställningsvärldar, att skapa bilder i 
huvudet för att gå in i en text och få förståelse för texten. Det är också viktigt, menar Liberg 
att samtala kring det lästa (Liberg, 2007:29). Både läsaren och texten är i fokus inom 
sociokulturella perspektiv. 
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Det som beskrivits är läsmodeller från två teoretiska perspektiv. Kognitiva psykologiska 
teorier med läsmodeller för avkodning och sociokulturella teorier med läsmodeller som 
betonar meningsskapandet. Läsprocesser och integrerade lässtrategier där både kognitiva 
resurser och läshändelsen fokuseras betonas i läsförståelsestrategier. Läsförståelsestrategier 
menar Ivaničs (2004) handlar om att ta till sig metoder för att ta sig an en text. Liberg och 
Säljö (2012: 250) menar att det handlar om en arbetsprocess.  
Arbetsprocessen att ta till sig en text består av förarbete, själva läsandet och skrivandet sedan 
ett efterarbete (Liberg, 2009: 310). Andra faktorer att beakta för att läsandet ska bli 
meningsfullt är att läsundervisningen ska utgå från verkliga syften (Säljö & Liberg; 2012: 
251).  
 
Om läsandet utgår från verkliga syften kan det leda till olika sätt att förstå en text.  
Langer (2017) talar om att gå in i texten, gå ut ur texten, gå bortanför texten och menar att 
läsaren på olika sätt måste interagera med texten för att förstå den. Att förstå läsandets syfte 
och sammanhang kan skapa en förståelse för att texter ser olika ut beroende på i vilket 
sammanhang och i vilket syfte de ska användas. Flera forskare som studerar läsande ur det 
breda/vidgade perspektivet ser vikten av att läsaren förstår texters funktion (Freebody & 
Luke, 1990; Ivanič, 2004; Liberg & Säljö, 2012).  
 
Det kritiska läsandet som syftar till att medvetandegöra eleven om inbakade budskap i olika 
texter är en central del av läsandet. Den kritiska läsningen syftar till att utveckla eleven till 
samhällsmedborgare och medvetandegöra eleven om olika maktperspektiv (Ivanič, 2004; 
Liberg & Säljö, 2012). Critical literacy är både en social aktivitet och en forskningsinriktning. 
Det är den riktning inom forskningen som fokuserar samhällets maktrelationer. Hilary Janks 
(2009) har inspirerats i sin forskning av Freires teorier som beskriver 
möjligheten/tyngden/kraften i det skrivna ordet på gott eller ont.  
 
Flera forskare, däribland Freebody och Luke (1990; Luke & Freebody, 1999), Ivanič (2004), 
Liberg och Säljö (2012:249) studerar läsande ur det breda/vidgade perspektivet. I det vidgade 
perspektivet handlar läsande om de fyra aspekterna; att kunna läsa av (avkodning), att skapa 
mening i texter, att kunna använda sig av innehållet och förstå funktionen samt att kritiskt 
granska (Liberg & Säljö, 2012:249). I det breda/vidgade perspektivet ingår det smala/snäva 
perspektivet. Det vidgade perspektivet på litteracitet lyfts också fram i kursplanen för svenska 
som andraspråk (Skolverket, 2018b).  
 
2.2 Det första teoretiska ramverket Freebody & Lukes resursmodell  
Det första av de två teoretiska ramverken som valts för den här studien; Peter Freebody och 
Allan Lukes resursmodell (Freebody & Luke, 1990) inkluderar de fyra aspekterna av läsande. 
De aspekter av litteracitet som framhävs av läsmodellerna från de båda teoretiska 
perspektiven fokuseras i resursmodellen. I resursmodellen som presenterades 1990 beskrev 
Freebody och Luke (1990) fyra läsarroller som de ansåg nödvändiga att hantera för en läsare i 
en textbaserad kultur. De beskrev läsaren som kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och 
som kritisk granskare (Freebody & Luke, 1990:8ff). Knappt tio år senare, 1999 ersattes 
begreppen läsarroller (roles) med praktiker (family of practices). Fokus flyttade då från 
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individen till den sociala kontexten, till sammanhanget där läsandet sker. På svenska kallas 
family of practices litteracitetspraktiker (skriftspråkliga praktiker). De fyra 
litteracitetspraktiker som Luke och Freebody (1999) presenterade var; den kodknäckande 
praktiken som betonade avkodningsfärdigheten. Den betydelseskapande praktiken som 
betonade textens innehåll och struktur för att skapa mening. Den textanvändande praktiken 
som betonade texters funktion och sociala betydelse. Den analytiska praktiken som betonade 
förmågan att kritiskt granska. Freebody och Lukes resursmodell (1990, 1999) skapar 
förutsättningar för elever att utveckla förmågor som svarar mot samhällets förväntningar, 
genom att de fyra aspekterna av läsande lyfts fram i resursmodellen. Freebody och Lukes 
(1990, 1999) resursmodell används som ett av de två analysverktygen i den här studien. Den 
andra forskningsfrågan; vilka skriftspråkliga praktiker kan skönjas för eleverna i lärarnas tal 
om läsande och läsundervisning, besvaras med stöd av Freebody och Lukes (1990, 1999) 
resursmodell. Resursmodellen används för att beskriva och analysera de skriftspråkliga 
praktiker som eleverna kan skönja när lärarna talar om läsande och läsundervisning. 
Skriftspråkliga praktiker (literacy practices) är läs och skrivsituationer där skriftspråk, läsande 
och skrivande på något sätt är involverat i meningsskapandet. Skriftspråkliga praktiker 
(literacy practices) är abstrakta praktiker för vanor, attityder, uppfattningar, situationer där 
man talar om det man läst eller skrivit (Liberg & Säljö, 2012:239). I fortsättningen används 
både begreppen skriftspråkliga praktiker och litteracitetspraktiker, det sista en direkt 
översättning från engelskans literacy practices.  
 
Skriftspråkliga praktiker är centralt att beakta i samband med andraspråksinlärares lärande. 
Det var Heath (1983) som tidigt uppmärksammade detta när hon studerade vad som skedde 
med barn från tre samhällsgrupper som hade olika literacyerfarenheter med sig när de kom till 
skolan. Det Heath upptäckte var att barnen från de samhällen med vit och svart arbetarklass 
inte bar med sig de läs- och skriverfarenheter som skolan förväntade sig. Barnen från 
mestadels vit medelklass matchade bäst skolans förväntningar. Det gav barnen olika 
förutsättningar att lyckas i skolan. Heath myntade begreppet literacy event som avsåg 
litteracitetshändelser där text ingick. Det exempel som blivit klassiskt och ofta beskrivs är 
exemplet med godnattsagor. Litteracitetshändelserna (literacy events), att läsa godnattsagor 
skedde i en skriftspråklig praktik (literacy practice); de lästes i familjer där den skriftspråkliga 
praktiken högläsning var en tradition. Begreppet literacy practice utvecklade Street (1984), 
med utgångspunkt i Scribner och Coles arbeten om literacy. Begreppen är centrala för att tala 
om och beskriva skriftspråkliga praktiker (Heath, 1983:74).  
 
Närmast beskrivs de fyra skriftspråkliga praktiker som Freebody & Luke (1990) framhävde i 
sin resursmodell:  

• Läsaren som kodknäckare  - den kodknäckande praktiken 
• Läsaren som textdeltagare - den betydelseskapande praktiken 
• Läsaren som textanvändare - den textanvändande praktiken 
• Läsaren som textkritiker - den analytiska praktiken 

 
2.2.3 Läsaren som kodknäckare - den kodknäckande praktiken 
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I kodknäckningspraktiken betonas vikten av att utveckla avkodningsfärdigheten det vill säga 
att koppla ihop bokstav (grafem) och ljud (fonem). Den tekniska avkodningen måste 
automatiseras för att uppnå flyt i läsningen. Automatisering förutsätter en alfabetisk 
medvetenhet, färdighet att hantera stavningsregler, skrivnormer, men även att utveckla en 
handstil och att behärska ett tangentbord (Freebody & Luke, 1990:8). 
 
2.2.4 Läsaren som textdeltagare - den betydelseskapande praktiken 
Inom den betydelseskapande praktiken betonas textens innehåll och struktur. Vad läsaren 
behöver för att skapa mening i texten. Att vara textdeltagare innebär att kunna använda 
sammanhanget i texten för att tyda orden. För att skapa mening behövs olika lässtrategier. 
Läsaren behöver kunna; göra inferenser (läsa mellan raderna), använda bilder, ställa frågor till 
texten, skumläsa, sammanfatta. (Freebody & Luke, 1990:9).  
 
2.2.5 Läsaren som textanvändare - den textanvändande praktiken 
Textanvändningspraktiken har fokus på texters funktion och sociala betydelse. Inom 
textanvändningspraktiken ges elever förutsättningar att förstå betydelsen av skrivna texter, att 
förstå betydelsen av den skrivna funktionen. Att kunna delta i sammanhang där skrivna texter 
förekommer är centralt. Att träna på att se olika texter och förstå att de har olika funktioner 
socialt och kulturellt betonas (Freebody & Luke, 1990:10).  
 
2.2.6 Läsaren som textkritiker - den analytiska praktiken  
Till analyspraktiken kategoriseras aktiviteter som kan bygga upp en läsares förmåga att bli en 
kritisk läsare. Till analyspraktiken kategoriseras aktiviteter som tränar på att läsaren förstår 
hur texter kan påverka, förstå syftet med texter, förstå att den som skrivit en text vill att 
läsaren ska göra något eller känna något, förstå hur läsaren påverkar andra med texter. 
Förmågan att kritiskt granska, ifrågasätta och analysera texter utvecklas inom praktiken. Att 
förhålla sig kritiskt till en text eller till alla slags texter innebär dels att förstå författarens 
ståndpunkter dels att förstå vikten av att genom texter kunna påverka förhållanden i samhället 
(Freebody & Luke, 1990: 13). Läsaren ska också vara och bli medveten som att en text 
författats av personer vars egna uppfattningar avspeglas i texten. Att förhålla sig kritiskt till en 
text eller till alla slags texter innebär dels att förstå författarens ståndpunkter dels att förstå 
vikten av att genom texter kunna påverka förhållanden i samhället. En del forskare (Ivanič, 
2004) menar att texter kan omfatta maktstrukturer genom att de vilar på normer och värden 
som kan uppfattas med ett kritiskt förhållningssätt.  
 
Freebody och Lukes resursmodell (1990; Luke & Freebody, 1999) används i den här studien 
som en utgångspunkt för hur läsande på språkintroduktion kan genomföras för att det ska 
upplevas meningsfullt för eleverna och elevernas angelägna kommunikationsbehov.  
 
2.3 Det andra teoretiska ramverket - Ivanič (2004) flerskiktade språkmodell  
Det andra teoretiska ramverket; Ivanič (2004) flerskiktade språkmodell bygger på tanken att 
språk och språkhandlingar kan delas upp i fyra lager. Ramverket har valts till den här studien 
för att det har ett vidgat perspektiv på språk. Roz Ivanič utvecklade en modell utgående från 
Fairclough (1995) som kan användas för att analysera vilka olika sätt att se på språk och 
språkundervisning som framträder när till exempel lärare talar om språk och 
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språkundervisning. Beroende på hur lärare talar om språk och språkundervisning kan 
uppfattningar och värderingar identifieras eftersom det bygger på Faircloughs antagande att 
makt utövas genom språket (Fairclough, 1995:1). De olika lagren visar hur språk och 
språkhandlingar görs i de olika lagren. Hur språk och språkhandlingar görs i de olika lagren 
kan tolkas tillhöra olika diskurser. De olika diskurserna urskiljer olika sätt att se på språk och 
att tala om språk. En uppsättning värderingar om språk kommer till uttryck i var och en av de 
sex olika diskurserna (Ivanič, 2004:224). De olika diskurserna kan användas för att identifiera 
uppfattningar och värderingar som kommer till uttryck när lärare talar om språk och 
språkundervisning.  
 
Med diskurs avser Ivanič (2004:224) 
 

" ´discourses of writing as constellations of beliefs about writing, beliefs about 
learning to write, ways of talking about writing, and the sorts of approaches to 
teaching and assessment which are likely to be associated with these beliefs´" 
Ivanič (2004:224) 

 
Ivanič (2004) uppmanar läsaren (forskaren) att utveckla modellen, vilket flera forskare gjort 
(Larsson, 2017; Liberg, 2009). Med utgångspunkt i Ivanič (2004) diskurser om skrivande 
beskrivs närmast hur de uppfattningar och värderingar som kommer till uttryck inom de olika 
diskurserna anpassats och tolkats till läsande och läsundervisning med stöd av Liberg (2009). 
Den definition av diskurs som används i den här studien är en direkt översättning av Ivanič 
(2004:224) diskurs för skrivande, där skrivande (writing) bytts ut mot läsande (reading). 
Ivanič (2004:240) ger själv exempel på hur skrivande kan ersättas med läsande, vilket 
uttrycks så här: 
 

However, the ´translation´to include reading is fairly self-evident. For example, the process 
discourse of writing is paralleled by a process discourse of reading... 
Ivanič (2004:224) 

 
2.3.1 Färdighetsdiskursen  
Läsning ses som en färdighet som lärs in lika för alla. Fokus är olika strategier för kodning, 
ljudning, uttal, ordförklaring, disposition. Läsande och skrivande ses som separata färdigheter. 
För att lära sig läsa betonas fonologisk medvetenhet, automatisering av avkodningen. 
Läsförståelse handlar om lästekniker, att förstå en text på ord- och meningsnivå. Inom 
diskursen ses även textbindning och sätt att få en text att hänga samman som centralt. Inom 
undervisningen hålls läsande och skrivande separat. Undervisningen är inriktad på att öva 
färdigheter. Eleverna ska lära sig grunden i språket. Phonics är den läsinlärningsmetod som 
hör till färdighetsdiskursen (Ivanič, 2004:227; Liberg, 2009:309). Tolkningen från skrivande 
till läsande inom färdighetsdiskursen har behållit de fundamentala värderingarna att 
skrivandet (läs läsandet) består av en uppsättning lingvistiska regler som ska överföras till 
inläraren.  
 
2.3.2 Kreativitetsdiskursen 
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Lärare som fokuserar kreativitetsdiskursen pratar om att eleverna ska läsa det de är 
intresserade av, då sker läsinlärningen. Både läsaren och texten står i fokus. Läsningen har ett 
egenvärde. Läsaren blir en bättre läsare genom att läsa mycket. Läsandet ses som en 
identitetsutvecklande handling. Inom kreativitetsdiskursen anser lärare att läsning är ett 
uttryck för elevens kreativa förmåga. Lärande sker när eleven kan relatera det lästa till sig 
själv och till sina egna erfarenheter. Elevens egen tolkning är det centrala. Whole language är 
metoden (Ivanič, 2004:229; Liberg, 2009:309). Tolkningen från skrivande till läsande inom 
kreativitetsdiskursen har behållit värderingarna att läsandet och den text som läses måste 
kännas/vara menings- och lustfylld. När det gäller läsande precis som skrivande menar Ivanič, 
(2004:229) att när det blir meningsfullt är det lätt att skriva mer och mycket vilket även gäller 
läsandet. Det blir drivkraften som ger utveckling.  
 
2.3.3 Processdiskursen 
I processdiskursen betonas läsprocessen och integrerade läsförståelsestrategier där både 
läsaren och läshändelsen står i fokus. Skillnaden mellan färdighetsdiskursen och 
processdiskursen är när det handlar om läsning och läsförståelse att meningsskapandet och 
interaktionen betonas. Att bygga upp förförståelse är en del i läsprocessen. Att lära sig läsa 
och skriva är kognitivt ansträngande. De inre mentala processerna att läsa och förstå utvecklas 
tillsammans med lärare, tillsammans med en kamrat men även enskilt. Läslärandet handlar 
om att ta till sig metoder för att ta sig an en text (Ivanič, 2004:231; Liberg, 2009:310). 
Tolkningen från skrivande till läsande inom processdiskursen har behållit både den kognitiva 
processen och den praktiska processen. Ivanič menar att de kognitiva processerna kan läras 
implicit medan de praktiska processerna behöver uttrycklig undervisning. I tolkningen avses 
det gälla både läsande och skrivande.  
 
2.3.4 Genrediskursen 
I genrediskursen betonas både deltagaren och läshändelsen. Att bygga upp förståelse om olika 
genrer; skönlitterära, informativa, argumenterande, berättande, faktatexter, instruktioner, 
debatterande texter är centralt. I undervisningen betonas genrekunskapen, både texternas form 
och strategier för att gå in i olika texter. Genrediskursen har anpassats så att när lärare talar 
om att eleverna ska lära sig de olika genrerna genom att arbeta i grupp och utgå från 
gemensamma modelltexter tolkats det tillhöra diskursen. Undervisning om hur olika genrer är 
uppbyggda sker enligt en strikt mall. Fokus för undervisningen är textens syfte, budskap, form 
och funktion (Ivanič, 2004:232f; Liberg, 2009:310). Tolkningen från skrivande till läsande 
inom genrediskursen håller fast vid att läsandet är en produkt och att läsaren måste lära sig de 
olika genrerna genom explicit undervisning.  
 
2.3.5 Diskursen om sociala praktiker  
Inom diskursen fokuseras språkhändelsen (literacypraktiken) Stöttning och interaktion är 
centralt. Inom diskursen betonas det kommunikativa syftet, meningsskapandet. Eleverna ska 
kunna identifiera sig med olika värderingar, syften och mål. Lärande sker genom ett 
meningsfullt deltagande med verkligt skrivande och läsandet. Det ska var meningsfullt 
läsande om verkligheten. När lärare talar om att i undervisningen betonas stöttning och 
interaktion med både läraren och med andra elever i olika ihopsatta grupper  tolkas det tillhöra 
diskursen. Läsningen ska utgå från elevens egen värld, meningsfullt läsande (Ivanič, 
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2004:234; Liberg, 2009:310). Tolkningen från skrivande till läsande inom diskursen om 
sociala praktiker håller fast vid de grundläggande värderingarna som Ivanič betonar "Writing 
is purpose driven communication in a social context" (2004:234). Tolkningen att läsandet har 
samma syfte i en social kontext betonas inom praktiken. 
 
2.3.6 Den sociopolitiska diskursen 
Inom diskursen betonas språkhändelsen. Det finns ett praktiskt och verkligt syfte med 
läsandet. Läsundervisningen syftar till att medvetandegöra eleven om inbakade budskap i 
olika texter. Den kritiska läsningen som syftar till att utveckla eleverna till 
samhällsmedborgare är centralt. Likaså frågor om makt och identitet. Läsundervisningen ska 
göra eleverna medvetna om hur författare  - läsare - relationer konstrueras (Ivanič, 2004: 237; 
Liberg, 2009:311). När lärare talar om läsande i relation till nationella prov, ämnesplaner och 
olika bedömningspraktiker tolkas det tillhöra diskursen. Likaså när lärare talar om att eleverna 
ska bli medvetna om hur det nationella provet är konstruerat. Tolkningen från skrivande till 
läsande inom den sociopolitiska diskursen håller fast och betonar att skrivandet (läs läsandet) 
formas av sociala krafter och maktrelationer. Likaså betonas vikten av att skrivande (läs 
läsande) har konsekvenser för läsarens identitet.  
 
Diskurserna i Ivanič flerskiktade språkmodell (2004) är i den här studien ett verktyg för att 
tolka hur lärare talar om läsande och läsundervisning. När lärare fokuserar alla Ivanič 
diskurser ser lärare på språket ur ett brett och vidgat perspektiv. Det skapar goda 
förutsättningar för läsundervisning som de ungdomar på språkintroduktion som ska lära sig 
läsa på sitt andraspråk svenska ska delta i. När lärare talar om läsande och läsundervisning på 
ett sådant sätt så att inte samtliga diskurser fokuseras blir det ett utfattigt läsande och 
läsundervisning. Ivanič uttrycker det så här: 
 

I want to suggest that all six beliefs about writing ... could make a contribution to a comprehensive 
view of writing, that any one without the others may be an impoverished view of writing. Ivanič 
(2004: 241). 

 
Hur de olika diskurserna fokuseras i de olika språkliga lagren beskrivs närmast. Längst in i 
lager ett finns texten. Det är en mycket avgränsad, avskalad aspekt av språket, enbart den 
lingvistiska substansen. När lärare talar om läsande och läsundervisning i termer av att lära sig 
bokstäver och att ljuda, så fokuseras textlagret. Ivanič benämner diskursen som fokuserar 
textlagret färdighetsdiskursen. (Ivaničs, 2004:223). I lager två, som representerar en något 
bredare, vidare syn på den textuella aspekten av språk, avses de mentala och kognitiva 
processerna som äger rum i människors huvuden. Det handlar, menar Ivaničs mer om 
språkande och meningsskapande än om språk. När lärare talar om läsande och 
läsundervisning på ett sådant sätt att både läsaren och läshändelsen står i fokus, fokuseras 
lager två. Ivanič har definierat två diskurser tillhörande lager två. Det är kreativitetsdiskursen 
och processdiskursen (Ivanič, 2004:223ff). Det tredje lagrets avgränsning 
inbegriper/inkluderar förutom de andra två lagren även den meningsskapande händelsen, den 
sociala kontexten där språket används. Textens situationskontext; syfte, skribent mottagare 
bearbetas. När lärare talar om läsande och läsundervisning för meningsfullhet och 
funktionalitet fokuseras lager tre. Ivanič har definierat tre diskurser tillhörande lager tre. 
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Förutom processdiskursen är det genrediskursen och diskursen om sociala praktiker (Ivanič, 
2004:234).  
Till den yttersta avgränsningen vars innehåll benämns det fjärde lagret har Ivanič definierat 
framförallt den sociopolitiska kontexten. Med det vidgade perspektivet talar lärarna om hur de 
förbereder eleverna inför all information som eleverna ska hantera och orientera sig igenom. 
Eleverna måste lära sig att kritiskt granska all information som eleven blir överöst med. 
Undervisningen syftar till att medvetandegöra eleverna genom att läsandet inriktas på frågor 
om maktförhållanden, normer och tillgängliga resurser (Ivanič, 2004:223, 234f).  
 
De båda teoretiska ramverken; Freebody och Luke (1990) och Ivanič (2004) har valts för att 
de både överlappar varandra och kompletterar varandra. Tillsammans ger de en bild av 
angelägna läsarpraktiker som skapar en respektfull och meningsfull undervisning (Freebody 
& Luke, 1990) och en bild av olika sätt att se på läsande och läsundervisning. Modellerna 
överlappar varandra genom att vissa diskurser som beskriver läsande och läsundervisning 
(Ivanič,2004) återfinns som angelägna läsandepraktiker (Luke & Freebody, 1999). 
Modellerna kompletterar varandra genom att lärares föreställningar om läsande och 
läsundervisning; hur lärare ser på läsande och läsundervisning kan uppfattas med Ivanič 
(2004) flerskiktade språkmodell.  
 
2.4 Läsande ur ett andraspråksutvecklingsperspektiv 
Läsande och läsundervisning på ett förstaspråk skiljer sig från läsande på ett andraspråk. 
Andraspråksinläraren måste både lära sig det nya språket och lära sig läsa på det nya språket. 
De ungdomar på språkintroduktion som den här studien handlar om ska lära sig läsa på sitt 
andraspråk svenska. Det som inom andraspråksforskningen upptäckts vara centralt och 
gynnsamt för andraspråksinlärare som ska lära sig läsa på sitt andraspråk svenska och som tas 
upp här är; att utveckla den fonologiska färdigheten (Hyltenstam, 2007) och ordförrådet 
(Viberg, 1993 refererad i Lindberg, 2017), utveckla läsfärdigheter på flera språk för att ta sig 
an skoltexter (BICS och CALP färdigheter, Cummins, 2000). Den undervisning som ska 
erbjudas eleverna ska vara utmanande med stöttning (Vygotskij, 1934/2001:13, 251ff; 
Cummins, 2000).  
 
2.4.1 Fonologiska färdigheter 
Kenneth Hyltenstam (2007) menar att när elever ska lära sig läsa på sitt andraspråk (svenska) 
måste de kunna svenskans unika fonologiska system. Det handlar om att uttala och att 
uppfatta uttal, vilket Derwin och Munro (2005) betonar och menar att det handlar om 
begriplighet. Uttalet och uttalsundervisningen är en viktig del i språkundervisningen och är 
ofta eftersatt menar Derwin och Munro. För att kunna uttala rätt måste först ljuden, 
betoningen och stavelselängden läras in. I ett andraspråksperspektiv på avkodning är 
stavelser, prosodi, vokalljud, konsonantljud centrala (Thorén, 2016). Det som kan skapa 
problem i svenskan är lång och kort vokal, rundade och orundade vokaler, 
konsonantkombinationer (konsonantkluster). Det är bara några exempel som Ekerot 
(1995:279) tar upp. Prosodin (betoning, längd, kvalitet) är ett komplext system 
(Abrahamsson, 2013:88ff). Om bara rytmen, prosodin och betoningen görs på rätt sätt, så är 
eleven på rätt spår menar Kjellin (2002).  
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I Freebody och Lukes (1990) resursmodell som är det första teoretiska ramverket tolkas de 
fonologiska färdigheterna som beskrivits ovan som anses centrala för andraspråksinlärare som 
ska lära sig läsa på svenska tillhöra den kodknäckande praktiken. I Ivanič (2004) flerskiktade 
språkmodell som är det andra teoretiska ramverket tolkas de fonologiska färdigheterna som 
beskrivits ovan tillhöra färdighetsdiskursen.  
 
2.4.2 Ordförrådet 
Att utveckla ordförrådet är centralt och viktigt för läsförståelsen (Biemiller, 2003 refererad i 
Hedman, 2017:2; Enström, 2013; Hyltenstam, 2010; Lindberg, 2017). Ordbetydelsen, menar 
Vygotskij är både språk och tänkande på samma gång (Vygotskij, 1934/2001:10). Sambandet 
mellan läsförmåga på första och andraspråket påverkas av ordförrådet. Det Hyltenstam (2010) 
diskuterar är hur ordförrådet på ett språk avspeglar personens begreppsordförråd ,vilket har 
positiv inverkan på läsutveckling och skolframgång på andraspråket. En elev med svenska 
som modersmål behärskar ca 6 000-10 000 ord vid skolstart, förutom att eleven även 
behärskar språkets ljudsystem, grammatik och årligen utvecklar sitt ordförråd med 3.000 nya 
ord (Viberg, 1993 refererad i Lindberg, 2017:2). Andraspråksinläraren måste jobba med orden 
och utveckla ordförrådet för att förstå innehållet i en text. Kunskap om ordens betydelse 
påverkar läsförståelsen på olika sätt. Det ena är ganska självklart, det är lättare att ta till sig 
och förstå innehållet i en text om läsaren förstår vad orden betyder. Det andra, är det för 
många ord som läsaren inte förstår, stannar läsaren upp och tappar därmed sammanhanget i 
texten genom att det blir för lång paus.  
 
I Freebody och Lukes (1990) resursmodell som är det första teoretiska ramverket tolkas 
ordförrådsutvecklingen som beskrivits ovan, tillhöra både den kodknäckande praktiken och 
den betydelseskapande praktiken. I Ivanič (2004) flerskiktade språkmodell som är det andra 
teoretiska ramverket tolkas lärares tal om ordutveckling tillhöra färdighetsdiskursen och 
processdiskursen. 
 
2.4.3 Utveckla läsfärdigheter på flera språk och BICS och CALP 
I en andraspråksutbildningskontext är det viktigt att förstaspråket fortsätter utvecklas för att 
gynna andraspråksutvecklingen. Det kan också uttryckas att andraspråket bäst utvecklas 
genom förstaspråket och att det finns kognitiva fördelar med att uppnå en hög nivå i två eller 
flera språk (Cummins, 2000). Jim Cummins (2000) interdependenshypotes och tröskelhypotes 
visar hur språkliga kompetenser överförs mellan språken (Cummins, 2000:58). De båda 
hypoteserna förklaras med begreppsparen BICS (Basic Interpersonal communicative Skills) 
och CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) definieras (Cummins, 2000:58). 
Begreppen är också centrala för att förstå innebörden av vardagsspråk, skolspråk men även 
ämnesspråk vilka jag återkommer till. Förenklat avses med BICS färdighet, grundläggande 
kommunikativa färdigheter som används utanför undervisningskontexten i vardagliga 
sammanhang. Med CALP avses kunskapsrelaterade, kommunikativa färdigheter inom 
undervisningskontexten. Med CALP färdighet kan mening skapas i förtätade, abstrakta, 
generaliserande skoltexter. Att utvecklat CALP färdigheter på ett andraspråk tar mellan fem 
till sju år, menar Cummins (2000). Utvecklandet av BICS färdigheter på ett andraspråk, med 
andra ord vardagsspråk tar ca två år. För att återknyta till interdependenshypotesen och 
tröskelhypotesen menar Cummins att CALP färdigheter på ett första och ett andraspråk är 
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uttryck för en och samma underliggande förmåga som överförs mellan språken. För att uppnå 
de samverkande effekterna mellan de båda språken måste en viss språklig nivå (CALP-nivå) 
vara uppnådd i något av språken för att den samverkande effekten ska möjliggöras. I 
Cummins (2000) beskrivs dels hur de här hypoteserna tolkats och använts men även hur 
Cummins bemött delar av den kritik som framförts vilket även diskuteras i Axelsson & 
Magnussons (2012:260) forskningsöversikt. Många forskare både internationellt och 
nationellt har ingående beskrivit skillnaderna mellan vardagsspråket och skolspråket 
(Schleppegrell, 2004; Gibbons, 2009, 2013).  
 
I Freebody och Lukes (1990) resursmodell som är det första teoretiska ramverket tolkas 
interdependenshypotesen, BICS och CALP färdigheter tillhöra den betydelseskapande 
praktiken och den textanvändande praktiken.  
I Ivanič (2004) flerskiktade språkmodell som är det andra teoretiska ramverket tolkas 
interdependenshypotesen, BICS och CALP färdigheter tillhöra diskursen om sociala 
praktiker.  
 
2.4.4 Utmanande undervisning med stöttning - vardagsspråk och skolspråk 
De flerspråkiga eleverna i skolan ligger på väldigt olika språkliga nivå. De har hunnit olika 
långt i sin utveckling av vardags- och skolspråket. För att utveckla språket till en högre nivå 
krävs utmanande undervisning med stöttning. Cummins har utvecklat en modell som i dagligt 
tal benämns "Cummins fyrfältare" (Cummins, 2000:68; Skolverket, 2015:61) som beskriver 
uppgifters svårighetsgrad. I modellen representeras den kognitiva svårighetsgraden som är låg 
eller hög på y-axeln (vertikala axeln). På x-axeln (horisontella axeln) beskrivs stödet i 
kontexten som kontextberoende respektive kontextoberoende. För att utveckla språket så 
språket kan användas till kognitivt krävande uppgifter utan stöd i kontexten, krävs kognitivt 
utmanande undervisning med stöttning. Modellen bygger på att utveckling sker i den 
närmaste utvecklingszonen med stöttning, Vygotskijs teorier (Vygotskij, 1934/2001; 
Lindberg, 2013:492).  
 
I Freebody och Lukes (1990) resursmodell som är det första teoretiska ramverket tolkas 
utmanande undervisning med stöttning tillhöra den betydelseskapande praktiken. I Ivanič 
(2004) flerskiktade språkmodell som är det andra teoretiska ramverket tolkas utmanande 
undervisning med stöttning tillhöra diskursen om sociala praktiker.  
 
Avsnittet inleddes med att beskriva två teoretiska perspektiv på läsande och avslutas med att 
beskriva en läsmodell från det kognitiva psykologiska perspektivet som tar hänsyn till 
andraspråksinläraren. När läsformeln the simple view of reading som uttrycks; läsförståelse är 
lika med avkodning multiplicerat med förståelse (Gough & Tunmers 80-tals regel refererad i 
Westlund, 2015:89) kompletteras med ytterligare en faktor, ordförrådet sker anpassning till 
andraspråksinläraren. Formeln lyder då: Läsförståelse är lika med avkodning multiplicerat 
med förståelse multiplicerat med ordförråd. Innebörden av uttrycket är att alla tre 
komponenterna; avkodning, förståelse och ordförråd måste samverka för att en 
andraspråksläsare ska få förståelse för en text. Formeln är en vidareutveckling av läsformeln 
och inspirerad av Hedman (2017) som beskriver och diskuterar läsförståelsens olika 
komponenter i Skolverkets skrift (2017:1).  
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De faktorer som tagits upp i den här formeln finns med och är representerade i de båda 
teoretiska ramverken.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I den här studien undersöks svenska som andraspråkslärares uppfattningar om läsande och 
läsundervisning gällande elever på språkintroduktion. Inom området nyanlända elevers 
språkutveckling på gymnasieskolan finns begränsad forskning (Juvonen, 2017:3). Inom 
andraspråksområdet finns omfattande forskning som utvecklats under de senaste 40 åren 
(Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012:7). Tidigare forskning om de nyanlända eleverna på 
språkintroduktion beskrivs i avsnittet "Bakgrund och tidigare forskning om nyanlända 
ungdomar i gymnasieålder". Den forskning som redovisas här är forskning om läs- och 
skrivinlärning för olika åldrar genomförd i Sverige. Efter det redovisas andraspråksforskning 
som bekräftar vikten av att utveckla förstaspråket/modersmålet och forskning om skoltexter 
som stödjer BICS och CALP färdigheter. Efter det följer en studie som visar på vikten av 
höga förväntningar och kognitivt utmanande undervisning. Avsnittet om tidigare forskning 
avslutas med två studier som vardera stödjer den här studiens teoretiska ramverk och 
analysmodeller.  
 
3.1 Forskning om läs- och skrivinlärning 
Det finns mycket forskning nationellt och internationellt som behandlar läs- och 
skrivinlärning. I Westlunds kunskapsöversikt (Skolverket, 2016a) beskrivs klassrumsmodeller 
som kan användas i läsförståelseundervisning både inom olika ämnen och i 
ämnesövergripande perspektiv men med fokus på grundskolans lägre och mellannivåer.  
 
Den forskning som genomförts i Sverige har haft fokus på de mindre barnen (Reichenberg, 
2012). Några av de svenska studier som handlar om hur lärare bedriver läsförståelse i svenska 
klassrum visade på att lärare lägger ett stort ansvar på att eleverna själva ska lära sig förstå 
innehållet i olika texter (2012:11). De studier Reichenberg refererar till är Ewald (2007), 
Schmidl (2008) och Knutas, (2008 refererad i Reichenberg, 2012).  
 
I Ewalds (2007) undersökning om läskulturer i fyra mellanstadieklasser konstaterades att 
läsundervisningen är eftersatt och att färdighetsdiskursen dominerar. Ewald (2007:372) menar 
att " en didaktisk medveten litteraturundervisning i stort sett saknas i de undersökta 
läskulturerna". Ewald uppfattade att läsningen genomgående framstod som självgående och 
att eleverna fick lite tid att diskutera innehållet i de lästa texterna med läraren. Liknande 
erfarenheter beskriver Catharina Schmidt (2013) som studerat nio barns textanvändning. 
Schmidt studerade vilka aktiviteter barnens textanvändning gav upphov till. Barnen som gick 
i årskurs tre till fem fick sällan möjlighet att i skolan diskutera sina tolkningar av de lästa 
texterna. Barnen fick ej heller i skolan kritiskt granska texter tillsammans (Schmidt, 2013) 
vilket enligt Liberg (2007) är centralt och viktigt.  
 
Det Schmidl (2008) uppmärksammade i sin studie av litteraturundervisning i årskurs åtta var 
dels att det var stor variation i läsförståelse hos de elever som undersöktes och dels att 
eleverna hade svårt att använda lässtrategier för att tolka innehållet. Eleverna kunde inte läsa 
mellan raderna, konstaterade Schmidl som även uppmärksammade att lärarna fokuserade 
mätbara läsfärdigheter (2008:318).  
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Att elever kan träna upp sin förmåga till kritisk läsning (critical reading) visade Tengberg & 
Olin-Scheller (2016) när de genomförde en intensivträningskurs som en del i en studie med 
årskurs nio elever. Eleverna kunde förbättra sin förmåga till kritisk läsning (critical reading) 
genom att de under sex veckor och 15 lektioner fick träna på strategier för att identifiera, 
analysera och utvärdera argumenterande texter. Forskarna såg att de låg och medelpresterande 
eleverna gjorde stora framsteg. En majoritet av eleverna som deltog i studien uppgavs ha 
svenska som förstaspråk. I tidigare studier genomförda av Christina Olin-Scheller (2006:4) 
visade hon att undervisningen måste utgå från elevernas läsrepertoar. Utifrån den kan eleverna 
utveckla  critical literacy,  utveckla läsrepertoarer och läraren kan stödja elevernas möjlighet 
att finna nya läsarroller.  
 
I takt med att perspektivet läsning och läsförståelse börjat testats i det nationella provet både i 
grundskolan och i gymnasiet i ämnet svenska och svenska som andraspråk så ges det större 
betydelse. Behovet av att veta mer om undervisning i läsförståelse för de äldre eleverna 
kommer att öka, menar Larsson (2018) som undersökt hur gymnasielärare i svenska ser på 
läsförståelse kopplat till det nationella provet. Som det ser ut idag vet vi inte hur lärare jobbar 
med läsförståelse med de äldre barnen eller med de nyanlända elever som går 
språkintroduktion (Bunar, 2010; Juvonen, 2017; Larsson, 2018:9; Lim Falk, 2017:1). Vi vet 
att det är viktigt att arbetet med läs- och skrivutveckling aldrig slutar, säger Liberg (2008:64). 
Vi vet också att det är viktigt att lärare har goda kunskaper om läsande och läsundervisning 
(Westlund, 2013; Olin-Scheller & Tengberg, 2016).  
 
3.2 Andraspråksforskning 
När det gäller andraspråksområdet kommer här att ges en kort sammanfattning/beskrivning av 
vad som framkommit i forskningen som är centralt för den här studien som handlar om 
läsande och läsundervisning på ett andraspråk. En större svensk studie som genomförts av 
Ganuza & Hedman (2018) visar på vikten av att eleverna får utveckla modersmålet för att 
lyckas med de andra ämnena i skolan. Studien genomfördes med 120 somalisk-svensktalande 
ungdomar i åldrarna 6 till 12 år. Collier och Thomas forskning (1997; 2014) visar att ett barns 
utveckling av tänkande och lärande går långsammare om barnet endast får undervisning på 
sitt andraspråk.  
 
Det finns forskning som på olika sätt studerat hur BICS och CALP färdigheter (Cummins, 
2000:58) tar sig uttryck i vardagsspråket, skolspråket och ämnesspråket (för en 
forskningsöversikt se Axelsson & Magnusson, 2012). Edling (2006) undersökte övergången 
från vardagsspråk till specialiserat språk och hur det kom till uttryck i läroböcker från tre 
skolår (år 5 och 8 i grundskolan samt år 2 på gymnasiet).  
Det specialiserade språket konkretiserades i studien med begreppen; specifikt, generellt och 
abstrakt. Abstraktionen i texterna konkretiserades med grammatiska metaforer 
(nominaliseringar). Det Edling upptäckte var att abstraktionen mellan olika ämnen och olika 
skolår skilde sig mellan skönlitterära texter, texter från de samhällsorienterande ämnena och 
från de naturorienterande texterna. Det specialiserade skolspråket blir mer och mer 
specialiserat och abstrakt ju högre upp i skolåren det kommer till uttryck. För att skapa 
mening i det specialiserade skolspråket krävs CALP färdighet i det språk, skolspråket uttrycks 
(Cummins, 2000). För de elever som har svenska som förstaspråk är utmaningen mindre i 
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jämförelse med andraspråkselever som ska utveckla CALP färdigheter på andraspråket. Det 
finns forskning som visar hur det avancerade skolspråket och ämnesspråket blir en utmaning 
för andraspråkselever som tar sig uttryck i sämre skolprestationer och sämre betyg i 
jämförelse med de elever som har svenska som förstaspråk. Nygård-Larsson (2011) har 
studerat biologiämnets texter på gymnasiet. Texterna är utmanande för de flerspråkiga 
eleverna som överlag når sämre betyg i biologi i jämförelse med de svenskfödda eleverna. 
När Magnusson (2011b) studerade hur en- och flerspråkiga gymnasieelever använde sig av 
grammatiska metaforer i sitt uppsatsskrivande var skillnaderna mellan elevgrupperna stora. 
Andraspråkseleverna använde överlag ett enklare språk, ett mer vardagligt språk i sitt 
skrivande. Magnusson (2011b) konstaterade också i enlighet med interdependensteorin att 
elever som börjat använda svenska efter 7 års ålder använde ett mer abstrakt uttryckssätt som 
t.ex. nominaliseringar i jämförelse med en mellangrupp i åldern 4-7 år, något som tolkas att 
dessa elever drar nytta av den stabila grund i förstaspråket som de utvecklat innan de kom till 
Sverige.  
 
Höga förväntningar och kognitivt utmanande undervisning med stöttning visar 
Nilssons (2015), vars studie handlar om hur en biologilärare, en studiehandledare och en 
svenska som andraspråkslärare tillsammans lärde sig jobba språkutvecklande med 14 
nyanlända elever är intressant och tangerar föreliggande studie som handlar om läsinlärning. 
Det finns några saker som Nilsson (2015:63ff) lyfter som är centrala för att eleverna dels 
skulle utveckla sitt språk och dels läsa för att lära. Nilsson (2015:63) beskriver lärarnas höga 
förväntningar, inställningar och de ville att eleverna skulle lyckas. Lärarna ville ändra på sig 
(och inte på eleverna), de ville hitta arbetssätt för att nå eleverna. Lärarna var med i ett 
aktionsforskningsprojekt och lärde sig jobba språkutvecklande, de diskuterade skolgenrer och 
språkets funktion i relation till ämnesinnehåll och lärande. Det gjorde att lärarna utvecklade 
ett metaspråk och arbetssätt under tiden för aktionsforskningsprojektets genomförande. 
Arbetssätten och de aktiviteter lärarna genomförde med eleverna innebar explicit stöttning av 
det ämnesspecifika språket (2015: 65). Eleverna fick bygga upp ämnesspråket både på 
modersmålet och på svenska. Under tiden för projektet ändrade lärarna sin syn på språket och 
såg språket allt mer som ett verktyg för lärande. Ett annat sätt att uttrycka detta är att 
klassrumsuppgifterna snabbt ska bli abstrakta med ett komplext innehåll (Wedin, 2011 
refererad i Rosén & Wedin, 2015:186).  
 
3.3 Forskning om läsning utifrån Freebody och Lukes resursmodell 
Det finns kunskap om hur nyanlända barn, 7 och 8 år lär sig läsa och skriva och avkoda text i 
en klassrumsmiljö där barnen är en minoritet. Anna Winlund (2014) har studerat hur två 
nyanlända barn, 7 och 8 år gamla lär sig att läsa och skriva genom att avkoda text i en 
klassrumsmiljö där de utgör en minoritet. Winlund har också tittat på hur barnen skapar 
mening när de i undervisningssammanhang tolkar olika former av text, samt studerar hur 
barnen använder texten. Det som är intressant i Winlunds studie kopplat till min uppsats är 
hur Winlund använder Freebody och Lukes resursmodell för att lyfta fram flera aspekter av 
litteracitet, genom att i det insamlade materialet urskilja de fyra läsarpraktiker Luke och 
Freebody (1990) anser är nödvändiga för en kompetent läsare. Winlunds kunskapsbidrag 
kopplat till min studie av hur lärare jobbar med läsförståelse med nyanlända är vad Winlund 
fångat med metoden. Det Winlund kom fram till var att  avkodningsövningarna genomfördes 
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med syntetiskt inriktad metod med fokus på formmässig korrekthet. Det var problem för de 
båda barnen att ljuda sig igenom ord där ljudsystemet var främmande. (Winlund, 2014:52). 
Det som beskrivits är avkodaren (Freebody & Luke, 1990:8). Barnen använde både bottom up 
och top down strategier vid läsningen för att förstå de ord och meningar som precis kodats. 
Barnen tog hjälp av bilder för att tyda ord. Kontexten användes för att göra inferenser. 
Winlund betonar där vikten av att läsa texter om kända/bekanta fenomen. Enligt Freebody och 
Luke (1990:9) är det textdeltagarens roll som beskrivits. Läsaren som textanvändare 
(Freebody & Luke, 1990:10) handlar om textanvändning i olika kontexter (Winlund, 
2014:45). Högläsning är en typ av textanvändning, som även genomfördes på de båda barnens 
skola. Ett av barnen upplevde det lättare att läsa i jämförelse med att skriva. Svårigheten med 
att skriva var enligt barnet att då måste hen både; hitta rätt ord, aktivt formulera bokstäver, 
samtidigt planera stavning. (2014:52). Att fånga den kritiska läsaren (Freebody & Luke, 
1990:13) var enligt Winlund svårt, eftersom de båda eleverna uppfattades ha svårt att ta till 
sig innehållet i de texter som  användes på ett sådant sätt att de kunde reflektera kring 
innehållet.  
 
När Catharina Schmidt (2013) studerade de nio barnens textanvändning analyserade Schmidt 
de framträdande repertoarerna i förhållande till Luke och Freebodys (1999) resursmodell. 
Några exempel på textaktiviteter som Schmidt uppmärksammade som stödjer kodning är 
övning och träning av stavning och grammatik samt att träna läsning så den skulle bli 
automatiserad med flyt (Schmidt, 2013:230). Framträdande repertoarer som stödjer 
textproduktion är texter utifrån olika texttyper och genrer (2013:236). Repertoarer som stödjer 
användande och förståelse av texter menar Schmidt och refererar Bergöö och Jönsson (2012, 
refererad i Schmidt, 2013:241) handlar om att ställa frågor till texten, göra inferenser, 
skumläsa och sammanfatta. De aktiviteter som barnen blir involverade i, i skolan för att få 
förståelse för texters innehåll är högläsning; gemensam läsning av texter, genomgångar som 
leds av läraren, samtal i olika gruppkonstellationer. Det resultat Schmidt kommer fram till är: 
 

... vikten av kommunikativa undervisningssammanhang där repertoarer av kodning, funktionellt 
textanvändande, meningsskapande och kritiskt utforskande av och genom texter samverkar och 
stödjer varandra.  Schmidt, 2013:259.  

 
Schmidt betonar vikten av stödstrukturer inom dessa repertoarer. I relation till Luke & 
Freebodys (1999) praktiker är den dominerande praktiken i studien den som stödjer kodning 
(Schmidt, 2013:260).  
 
Både Winlunds (2014) och Schmidts (2013) studie är relevant för den här undersökningen 
eftersom lärares föreställningar om läsande på språkintroduktion relateras till Luke och 
Freebodys resursmodell (1999). Resultatet från den här studien går att relatera till och 
jämföras med både det resultat Winlund (2014) och Schmidt (2013) kommit fram till.  
 
En internationell studie genomförd av Rush (2004) visar hur tre barn i åldrarna 12-13 år under 
en sommarskola utvecklar både läsförståelse och kritisk litteracitet med en forskande lärare 
som jobbade med Freebody och Lukes resursmodell.  
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3.4 Forskning om språket utifrån Ivanič flerskiktade språkmodell  
Maria Larsson (2018) har undersökt hur gymnasielärare i kursen Svenska 1 låter sin 
undervisning påverkas av de nationella proven i svenska. Det är speciellt den delen i det 
nationella provet som handlar om läsförståelse som är intressant för den här studien som 
handlar om läsande på språkintroduktion. Den delen av Larssons studie om läsförståelse som 
är särskilt intressant för min studie förutom den metod Larsson valt, är lärarnas uppfattning 
om vad läsförståelse är och hur lärarna jobbat med läsförståelse i de olika klasserna. Genom 
att intervjua fem lärare från fyra skolor, transkribera de inspelade intervjuerna har Larsson 
kunnat kategorisera lärarnas uppfattningar om läsförståelse, tillhörande olika diskurser 
(Larsson, 2018:106ff). Den här metoden kommer jag använda i min studie. De diskurser om 
läsundervisning som framträder, som Larsson redovisat (2018:106ff) och som är definierade 
av Ivaničs (2004) är; färdighetsdiskursen (läsning som färdighet på ord- och meningsnivå), 
genrediskursen (eleverna ska lära sig genrebegrepp och genreuppbyggnad), policydiskursen 
(innehållet i undervisningen kopplat till läroplanen), kreativitetsdiskursen (diskutera och 
relatera innehållet i texter eleverna läst). En diskurs, den ideologiska diskursen (vikten av 
värdegrundsarbete och bildning i svenskundervisningen) har Larsson definierat. Den av 
Ivaničs definierade processdiskursen är inget som lärarna lyfter fram, vilket av Larsson tolkas 
som att det är självklart att lärare jobbar med läsning över tid som en process.  För tre av 
svensklärarna är det den ideologiska diskursen som är den dominerande. Det kommer till 
uttryck att lärarna ser värdegrundsarbetet och bildningen som det mest centrala i 
svenskämnets läsundervisning (Larsson, 2018:108). Hos de andra två lärarna är det både den 
ideologiska diskursen och kreativitetsdiskursen som dominerar. Med kreativitetsdiskurs avses 
hur lärarna anstränger sig för att hitta texter som anknyter till elevernas egna erfarenheter 
förutom att lärarna också vill hitta texter som utmanar eleverna och tillför något nytt. När 
lärarna i intervjuer talat om läsförståelse, har inte begreppet läsförståelse använts. Istället 
talade lärarna om vad de vill att eleverna ska lära sig. Det lärarna vill att eleverna ska lära sig 
som av Larsson kategoriserats som läsundervisning är; "... att väcka elevernas läslust, ... att 
eleverna lär sig läsa mellan raderna och att de utvecklar en förståelse för texters bildspråk." 
(Larsson, 2018:80).  
Det lärarna beskriver att de gör för att uppnå detta är t.ex. som en lärare gör,  att jobba med 
förstärkningsövningar med syftet att öva upp lästeknik. En annan lärare gör läsövningar, som 
handlar om att läsa texter och besvara frågor. Flera av lärarna jobbar vid kursstart med 
studieteknik, där läsförståelsestrategier ingår (Larsson, 2018:81). I den andra delen av 
Larssons studie som handlar om vilka washbackeffekter av det nationella provets 
läsförståelsedel som går att urskilja i lärarnas tal om sin egen undervisning (Larsson, 2018:14) 
har tre lärare sagt att de inte tidigare jobbat med läsförståelse men att de ser ett behov av att 
göra det, de uttrycker också osäkerhet över vad som läggs i begreppen läsförståelse, 
läsförståelsestrategier och läskompetens (2018: 112). Hur gymnasielärare i svenska 
undervisar i läsförståelse beror på hur lärarna uppfattar läsförståelse.  
 
3.5 Sammanfattning 
Tidigare forskning om läs- och skrivinlärning genomförd i Sverige har fokus på de mindre 
barnen (Reichenberg, 2012). Det Ewalds (2007), Schmidl (2008) och Schmidt (2013 ) som 
genomfört läsforskning på mindre barn konstaterar, är att läsundervisningen är eftersatt. 
Färdighetsdiskursen är dominerande, menar Ewalds (2007) förutom att som Ewalds , Scmidll 
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och Schmidt säger, läraren ägnar liten eller ingen tid till samtal om det lästa tillsammans med 
barnen för tolkning av texten. Winlund (2014) och Schmidt (2013) som båda studerat mindre 
barns läsande och textanvändning och som analysmodell använt Freebody och Lukes (1990) 
resursmodell konstaterar liksom Ewalds (2008) att färdighetsdiskursen är dominerande. 
Eftersom den här studien undersöker lärares uppfattningar om läsande och läsundervisning för 
ungdomar på gymnasiet (Språkintroduktion) är Larssons studie (2018) relevant och intressant. 
När Larsson använder Ivaničs (2004) flerskiktade språkmodell som analysmodell konstaterar 
hon att för tre av de intervjuade gymnasielärarna är värdegrundsarbetet och bildningen den 
mest centrala diskursen. Hos de andra två lärarna som Larsson (2018) intervjuat framträder 
även kreativitetsdiskursen som dominerande. Ivaničs (2004) flerskiktade språkmodell lyfter 
fram sex olika diskurser. För att elever ska få gynnsamma förutsättningar att utveckla sitt 
läsande behöver läraren fokusera på fler diskurser än färdighetsdiskursen. En internationell 
studie visade hur mindre barn i åldrarna 12-13 år utvecklade både läsförståelse och kritisk 
litteracitet när läraren använde Freebody och Lukes (1990) resursmodell som grund för 
läsandeundervisningen.  
 
Läsande och läsundervisning på Språkintroduktion handlar även om andraspråksforskning. 
Tidigare genomförd andraspråksforskning centralt för den här studien är Ganuza & Hedmans 
studie (2018) som bekräftar vikten av att eleverna får utveckla modersmålet för att lyckas med 
andra ämnen i skolan. För att lyckas med skolans ämnen behöver eleverna utveckla CALP 
färdigheter i skolspråket (Cummins, 2000). CALP färdigheter på skolspråket utvecklas bäst 
genom modersmålets CALP färdigheter. För att utveckla språket till en högre nivå krävs 
utmanande undervisning med stöttning och höga förväntningar på eleverna, vilket Nilsson 
(2015) bekräftar i sin studie som visade på ett gott resultat när eleverna både fick utveckla 
ämnesspråket på både modersmålet och andraspråket, som var svenska.  
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4. Metod och material 
Med denna studies syfte att utveckla kunskap om lärares föreställningar om läsande och 
läsundervisning på Språkintroduktion och att undersöka villkor och möjligheter till utveckling 
av läsande och läsundervisning (skriftspråkliga färdigheter) som lärares föreställningar ger 
upphov till, relateras lärares föreställningar till två teoretiska ramverk. Forskningsfrågorna 
handlar om; vilka skriftspråkliga aktiviteter som framträder betydelsefulla, vilka av de fyra 
praktikerna (Freebody & Luke, 1990) skulle kunna aktualiseras i lärarnas tal om sin 
undervisning, vilka undervisningsmodeller som kommer till uttryck eller vilka diskurser 
fokuseras samt vilka av Ivanič (2004) språkliga lager kan relateras till lärarnas tal om läsande 
och läsundervisning. För att få reda på lärares föreställningar om läsande och läsundervisning 
valde jag att genomföra intervjuer med lärare i svenska som andraspråk (hädanefter SVA) 
som undervisar på språkintroduktionsprogrammet, ett urvalskriterium. Ett argument för att 
genomföra kvalitativa intervjuer är att olika diskurser kan framträda (Ivanič, 2004:220). 
 
4.1 Urvalet av kommunerna, skolorna och lärarna 
I studien medverkar fem lärare från fyra skolor i två kommuner. Initialt kontaktades rektorer 
för de kommunala introduktionsprogrammen i två kommuner. Kommunerna valdes av 
praktiska skäl, ett bekvämlighetsurval genomfördes på grundval av att kommunerna skulle 
finnas inom en inte alltför lång distans från min utgångspunkt. Rektorerna fick först ett 
telefonsamtal och därefter ett informativt mail. Informationen i mailet handlade om studien, 
tidsåtgång för intervjun, hur det praktiskt skulle genomföras. Rektorerna i de båda 
kommunerna var positiva och skulle höra sig för om det fanns intresserade lärare i svenska 
som andraspråk (SVA- lärare) som ville delta i studien. Jag fick efter en vecka 
mailåterkoppling med namn på tre SVA-lärare, vilka jag direkt kontaktade med mail. Vid en 
nätverksträff för SVA-lärare fick jag kontakt med ytterligare lärare som uttryckte intresse av 
att delta i studien. Urvalet av informanter (SVA-lärare) var de som var tillgängliga (Friedman, 
2005:185f). Resultatet blev att fem lärare med fingerade namn; Peter, Anders, Elias, Ingvar 
och Leif från fyra skolor i två kommuner deltar i studien. Läraren Peter har jobbat som lärare 
på samma skola i fyra år och det är Peters första lärarjobb. Han är behörig i flera ämnen 
däribland svenska som andraspråk. Läraren Anders är språklärare och har utökat sin 
behörighet med att läsa svenska som andraspråk. Anders har jobbat på språkintroduktion i 
några år. Innan dess var Anders lärare i grundskolan. Läraren Elias har jobbat som lärare i 
drygt 15 år. Elias är gymnasielärare i svenska och ett SO ämne. Elias har på senare år läst in 
svenska som andraspråk. Elias har i stort sett under hela sin lärarkarriär jobbat med nyanlända 
ungdomar. Läraren Ingvar har jobbat i många år som lärare. Ingvar upptäckte tidigt, redan för 
20 år sedan, behovet av att läsa svenska som andraspråk för att kunna möta de elever som 
fanns i klassrummet. Läraren Leif jobbar som lärare och läser till lärare i svenska som 
andraspråk (SVA) parallellt. Leif är klar med sina SVA-poäng och gör nu VAL kurser. Leif 
har jobbat som lärare mer än fem år och har själv valt att jobba på språkintroduktion.  
 
4.2 Undersökningens genomförande 
Under våren 2019 genomfördes intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i grupprum på de 
skolor lärarna verkade, det var endast läraren och den som genomförde studien (Lena) som 
var närvarande. Intervjuerna spelades in med appen röstmemon som finns både i Iphone och 
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Ipad. Både mobilen och Ipaden användes under varje intervju för backup. Varje intervju tog 
drygt en timme och inleddes med en beskrivning av studien. En beskrivning gjordes också av 
den större tvärvetenskapliga forskningsstudie som finansieras av Vetenskapsrådet och handlar 
om hur det går för nyanlända elever i gymnasieskolan, där den här uppsatsen är tänkt att vara 
en del av. Läraren som skulle bli intervjuad fick skriftlig information (bilaga 1) och gavs 
möjlighet att ställa frågor om genomförandet men även hur resultatet skulle behandlas. 
Därefter gicks samtyckesblanketten (bilaga 2) igenom och undertecknades av läraren. Initialt 
beskrev jag också om mitt intresse för att höra hur lärarna praktiskt genomförde undervisning. 
Varje intervju inleddes med några enstaka frågeställningar som handlade om lärarens 
bakgrund och erfarenhet.  
 
4.3 Semistrukturerade intervjuer med lärare i svenska som andraspråk 
För att undersöka och beskriva lärares föreställningar om läsande och läsundervisning 
genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Till stöd för intervjun fanns en 
intervjuguide med ett fåtal övergripande frågor (bilaga 3). Den kvalitativa intervjun gav lärare 
möjlighet att lyfta fram egna synpunkter och som tidigare nämnts kunde under den kvalitativa 
intervjun olika diskurser framträda (Ivanič, 2004:220). 
 
4.4 Det skapade materialet och analysprocessen, transkribering 
Det material som skapats i studien är de inspelade intervjuerna. För att analysera och 
presentera materialet transkriberades intervjuerna. Transkriberingarna har en skriftspråklig 
inriktning eftersom innehållet, vad lärarna säger är mer intressant än hur lärarna säger det. 
Transkriptionsmetoden är anpassad efter vad som efterfrågas (Friedman, 2005:191). I den här 
studien är det endast lärares tal som transkriberats. Det är stora skillnader mellan talat och 
skrivet språk, menar Rosén och Wedin (2015:27ff) men pauser, tonfall, förlängd betoning, 
stark röst har bortsetts ifrån här. Analysen av materialet har skett i en stegvis process. Först 
lyssnades intervjuerna igenom. Därefter transkriberades hela innehållet i varje intervju. Fokus 
för transkriberingen var innehållet, vad lärarna sagt.  
 
Aktiviteter, skriftspråkliga aktiviteter är fokus för den första forskningsfrågan i den här 
studien. Den bygger på att lärande blir utveckling genom externa aktiviteter när de 
transformeras till mentala. För att besvara den första forskningsfrågan användes de utskrivna 
transkriberade intervjuerna för att leta skriftspråkliga aktiviteter. De skriftspråkliga aktiviteter 
som upptäcktes, sorterades och kodades i olika teman med hjälp av överstrykningspennor i 
olika färger. De teman som framträdde redovisas i avsnitt fem och besvarar den första 
forskningsfrågan.  
 
De skriftspråkliga aktiviteter som framträdde som betydelsefulla i lärarnas tal om läsande och 
läsundervisning var sådana som skulle kunna uppfattas som skriftspråkliga praktiker av 
eleverna i klassrummet. Vilka av de fyra angelägna skriftspråkliga praktikerna som skulle 
kunna aktualiseras besvaras genom att de teman som framträtt tolkas i relation till det första 
teoretiska ramverket; Freebody och Lukes resursmodell (1990, Luke & Freebody, 1999). Den 
andra forskningsfrågan redovisas i avsnitt sex, där de olika temana tolkats tillhöra någon av 
de skriftspråkliga praktikerna i Freebody och Lukes resursmodell (1990, Luke & Freebody, 
1999).  
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Forskningsfråga tre besvaras med stöd av Ivanič flerskiktade språkmodell (2004). Den 
bygger på att i lärares tal om läsande och läsundervisning kan lärares underliggande 
värderingar och undervisningsmodeller identifieras med stöd av olika diskurser. För att 
besvara den tredje forskningsfrågan användes de utskrivna, transkriberade intervjuerna för att 
leta uttalanden som kunde tolkas tillhöra olika diskurser. De olika uttalandena markerades 
med överstrykningspennor i olika färger när det tolkats tillhöra en diskurs. Den tredje 
forskningsfrågan beskriver vilka undervisningsmodeller som kommer till uttryck när lärare 
talar om läsande och läsundervisning. Forskningsfråga tre besvaras i avsnitt sju. 
 
Den fjärde forskningsfrågan; vilka av Ivaničs (2004) språkliga lager som kan relateras till 
lärarnas tal om läsande och läsundervisning besvaras genom att de dominerande diskurserna 
som är redovisade i den tredje forskningsfrågan kopplas till de olika språkliga lagren.  
 
Syftet med studien att utveckla kunskap om lärares föreställningar om läsande och 
läsundervisning på Språkintroduktion, besvaras genom diskussionen som fokuserar villkor 
och möjligheter till utveckling av elevernas skriftspråkliga lärande som lärares föreställningar 
ger upphov till. Som underlag för diskussionen analyseras de skriftspråkliga praktiker som 
eleverna antogs kunna skönja (forskningsfråga två), de framträdande diskurserna 
(forskningsfråga tre) samt de språkliga lager som de framträdande diskurserna fokuserar 
(forskningsfråga fyra).  
 
 4.5 Etiska överväganden 
Forskaren har ett stort moraliskt ansvar för sina undersökningar. I en studie där materialet 
skapats genom kvalitativa intervjuer är det viktigt att beakta att jag som intervjuare och 
forskare dels gör mig som tolk för lärarna när jag analyserar resultatet och dels att jag som 
intervjuare haft makten att bestämma vilka frågor som ska diskuteras under intervjun. I den 
här studien har två teoretiska modeller använts. De har använts på ett sådant sätt att lärares tal 
om läsande och läsundervisning har tolkats tillhöra dels olika praktiker (Freebody & Luke, 
1990) och dels olika diskurser Ivanič (2004). Tolkningen har gjorts utifrån de transkriberade 
samtalen. Magnusson (2011a) uttrycker riskerna med att använda modeller;  
 

Att använda modeller innebär att vissa saker lyfts fram för analys medan andra aspekter kommer i 
bakgrunden och en del riskerar att osynliggöras, Magnusson (2011a:60) 

 
Avsikten med att använda modellerna är att visa på konsekvenser av lärarnas tal om läsande 
och läsundervisning. Den information som framkommer under intervjun och transkriberingen 
som är av vikt och som hör till forskningsfrågorna är det mitt ansvar att publicera på ett sådant 
sätt att respondenten förblir anonym. I övrigt har studien följt Vetenskapsrådet 
rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2011). De grundläggande principerna för skriftligt 
samtycke har inhämtats och föregåtts av informationskravet, samtyckeskravet nyttjandekravet 
och konfidentialitetskravet. Samtliga informanter har informerats om att; magisterstudien är 
en del i ett större forskningsprojekt, att ingen obehörig kommer att ha tillgång till det 
insamlade materialet och att de inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och 
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anonymiseras. De inspelade intervjuerna kommer därefter att raderas. Fullständig anonymitet 
garanteras och avidentifiering görs vid publicering.  
 
4.6 Generaliserbarhet  
Reliabilitet och validitet i  den här kvalitativa studien kan ifrågasättas eftersom studien endast 
innehåller fem informanter. Reliabilitet innebär att studien ska kunna göras om och nå samma 
resultat för en annan forskare, vilket i en kvalitativ studie med endast fem informanter är 
svårt. En av svårigheterna är också att i en framtid intervjua lärare som undervisar i en klass 
med samma förutsättningar som de intervjuade lärarna i studien hade under tiden för 
intervjun. Att generalisera resultaten är därför en svårighet. Studien har beskrivits hur den 
genomförts, vilket kan ge en möjlighet för andra personer att avgöra om resultaten kan 
överföras till andra sammanhang. I kvalitativa studier brukar undersökningar/studier 
genomföras med olika metoder för att visa på att samma resultat uppnåtts. En brist i den 
kvalitativa studien med endast fem informanter är att triangulering inte genomförts. I studien 
hade triangulering kunnat genomföras genom att t.ex. göra observationer i klassrummen, 
intervjuat elever vilket Friedman (2005:186) beskriver och menar att det är ett sätt att försäkra 
sig om noggrannheten i resultatet.  
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5. Skriftspråkliga aktiviteter som framträder betydelsefulla  
I det här avsnittet redovisas det första analyssteget; den första forskningsfrågan som handlar 
om vilka skriftspråkliga aktiviteter som framträder betydelsefulla i lärarnas tal om läsande och 
läsundervisning. Redovisningen av det första analyssteget hämtas direkt från de 
transkriberade intervjuerna genom att de skriftspråkliga aktiviteter som framträder 
betydelsefulla har sorterats och kodats under olika teman. De teman som framträtt 
betydelsefulla när lärare talat om läsande och läsundervisning är; aktiviteter som stödjer 
kodning, aktiviteter som stödjer förståelse av texter, aktiviteter för meningsfullt läsande, 
aktiviteter för att producera olika typer av texter, aktiviteter för att motivera betyg samt 
aktiviteter för att läsa på riktigt och klara sig i livet. I tabell 1 redovisas de olika aktiviteterna 
som tolkats tillhöra olika teman.  
 
Tabell 1: Aktiviteter och teman 
Aktiviteter  
Aktiviteter som stödjer kodning 
Aktiviteter som stödjer förståelse av texter 
Aktiviteter för meningsfullt läsande 
Aktiviteter för att producera olika typer av texter 
Aktiviteter för att motivera betyg 
Aktiviteter för att läsa på riktig och klara sig i livet 

 
I avsnitt 5.1 till 5.6 redovisas vad som tolkats tillhöra de olika aktiviteterna. Lärarrösterna i 
denna uppsats redovisas genom förhållandevis många citat.  
 
5.1 Aktiviteter som stödjer kodning 
Alla lärare talar om att eleverna behöver lästräning med betydelsen att tekniskt avkoda ord, att 
träna på att läsa med rätt uttal och betoning, att läsa med flyt, att uppnå en viss läshastighet. 
De aktiviteter som framträder betydelsefulla när lärarna beskriver detta är högläsning. 
Högläsningen organiseras på olika sätt. Antingen genom att en elev läser högt i klassrummet 
inför läraren och de andra klasskamraterna, en elev läser högt för en lärare, läraren läser högt 
för eleverna. Högläsning där en elev får läsa för en lärare arrangeras i Peters klassrum en gång 
i veckan. Peter beskriver att till lästräningen kommer flera vuxna till klassrummet. Fokus är 
då uttal, pausa vid punkt och att få vokalerna rätt. Eleverna får läsa högt för en lärare som 
lyssnar. Peter beskriver att han använder ljudningsmetoden, att eleverna får läsa bokstav för 
bokstav när de ska lära sig kodningen. Högläsning i bemärkelsen att läraren läser högt är 
något som flera av lärarna beskriver att de gör. Syftet med det enligt både Ingvar, Elias och 
Anders är att eleverna ska lära sig uttal och betoning. Elias beskriver hur han upptäckte att när 
eleverna själva läste texter hade de svårt att förstå vad texten handlade om till skillnad från 
när Elias läste högt för eleverna, då förstod de. Elias uttrycker det så här;  
 

Jag gjorde så att de fick ett kapitel i veckan i läxa. När de kom tillbaka, så läste jag kapitlet högt 
för dom. Då förstod de vad det handlad om. När jag läste. förstod de. Var jag betonade, var jag tog 
paus, de förstod bättre än när de själva läste ... Har de ingen förståelse för vad texten handlar om så 
förstår de inte var de ska betona. Det mekaniska typ avkodning, det fixar de.  
Elias våren 2019 
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Ingvar jobbar med en mindre grupp elever som har uttalade problem och gör långsam 
progression. Ingvar säger att han har förståelse för vilken energikrävande process för hjärnan 
det är att läsa en mening. Ingvar uttalar det så här: 
 

Det är energikrävande för hjärnan att lära sig läsa, att avkoda. När elever i tidig inlärning avkodar 
en mening har de ingen aning om vad de läst, all fokus har gått till avkodningen. Ingvar våren 
2019 

 
Ingvar beskriver hur han spelar in texter som eleverna får i läxa att lyssna på för att därefter 
härma. När Peter har högläsning läser han en lättläst bok för eleverna. Först läser Peter ett 
stycke i boken därefter får en elev läsa samma stycke. När inte undervisningstiden räcker till 
eller eleverna inte har nått den förväntade nivån när det handlar om avkodning, uttal och 
betoning säger Anders att han hänvisar eleverna till studieverkstaden för att få hjälp av 
studiehandledarna. Anders beskriver att han upplever det som ett problem att eleverna inte 
kan koda när de kommer till honom, vilket Anders säger att han förväntar sig:  
 

Egentligen ska de kunna koda när de kommer till dig. De ska läsa med flyt. De har missat att lära 
sig läsa med flyt. Jag kan inte ta på mig den skulden. Man hade kanske kunna signalera att det 
finns de som inte kan. Jag vet inte om de kan på sitt modersmål. Eleverna måste gå på läxhjälp 
bemannad med studiehandledare för att lära sig läsa, lära sig uttal och förbättra sin läshastighet.  
Anders våren 2019 
 

Anders beskriver att han har elever i sin klass som inte kan läsa, som blandar ihop vokaler och 
konsonanter. Anders beskriver att han upplever problemen enorma. Att förbättra 
läshastigheten, att öka tempot på den mekaniska läsningen tar både Anders och Elias upp att 
de ständigt pratar med eleverna om. Anders återkommer till det flera gånger under intervjun 
och säger så här:  
 

Det måste gå snabbare. De måste kunna klara långa texter. Har vi 100 minuter. så hinner eleverna 
läsa en text på tre sidor, de hinner kolla orden, klara några av läsförståelsefrågorna. När de sen får 
nationella provet på 12 sidor då får de en chock. Anders våren 2019 

 
Ingvar säger att han har ett program där eleverna kan träna på mekanisk läsning och göra det 
på tid.  
 
5.2 Aktiviteter som stödjer förståelse av texter 
Det som framträder betydelsefullt när lärarna talar om sin undervisning är de aktiviteter som 
ska leda till att eleverna ska förstå det lästa, förstå texten. Aktiviteter som ska leda till att 
eleverna ska äga texten, förstå den och göra den till sin egen är; genomgångar av lärare där 
ord, bilder, rubriker, underrubriker förklaras. Eleverna får jobba tillsammans för att stötta 
varandra i arbetet att ta till sig en text. Flera av lärarna beskriver hur de lär ut lässtrategier. 
Klassen läser texten högt tillsammans, ställer frågor till texten, använder modersmålet som 
stöd. Anders säger sig ha märkt att när han läser texten och betonar på rätt ställen förstår 
eleverna bättre jämfört med när de läser själva. Anders uttrycker det så här: 
 

Det var verkligen jätte, jättesvårt för dom. När jag läste högt då förstod de vad det handlade om. 
När jag läste, då förstod de, var jag betonade, var jag tog paus. De förstod bättre än när de läste 
själva.  
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Anders våren 2019 
 
Att betona på rätt ställen i texten för att förstå det lästa är något som Elias också återkommer 
till och säger att eleverna inte kan betona. 
 

Har de ingen förståelse för vad texten handlar om så förstår de inte var de ska betona. Den 
mekaniska typ avkodningen det klarar dom.  
Elias våren 2019 
 

Ingvar beskriver att han jobbar med ljudning och kodning men även med ordbilder. En elev 
som Ingvar har i sin grupp lär sig läsa genom att lära sig känna igen ordbilder på frekventa 
ord. Andra aktiviteter som lärarna beskriver att de gör är att jobba med verben i texten. 
Eleverna får leta upp verb och skriva om de i andra tidsformer. Eleverna får lära sig slå upp 
ord. Att läsa högt tillsammans för att ta sig an texten i mindre delar är återkommande när 
lärarna beskriver sin undervisning. Det Elias sätter ord på är det flera lärare under intervjuerna 
som på olika sätt uttrycker. Leif säger så här:  
 

Vi tittar på mening för mening. Vi läser tillsammans, vad betyder detta, top-down perspektivet - 
går från helhet till att bryta ned. Grammatik, sammansatta ord, vad är vad, betydelsebärande ord, 
innehållet - vad gör jag när jag inte förstår någonting. Vi jobbar i grupp med olika frågor.  
Leif våren 2019 

 
Det Elias och Leif gett uttryck för är att klassen tillsammans genom högläsning tar sig an en 
text. Efter högläsningen är det flera lärare som beskriver att de låter eleverna jobba i grupper 
med frågor till texten. Eftersom eleverna ligger på olika nivå får de jobba med olika typer av 
frågor och övningar till texten.  Ingvar beskriver att han gör frågor i progression över tid; svar 
kan plockas direkt ur texten eller eleven måste läsa mellan raderna för att hitta svaret. När 
eleverna besvarar frågorna ska det göra det med hela meningar. Det Anders säger sig ha 
upptäckt är att när eleverna jobbar med frågor till en text som en strategi för att närma sig 
texten, vill eleverna direkt gå till svaren. Peter säger så här: 
 

Man har text och man har frågor. Eleverna går på frågorna direkt. Försöker hitta svaren direkt. Det 
jag försöker göra i min klass är att vända bort frågorna. Vi jobbar med texten. Hur kan vi ta hjälp 
av en kompis, sammanfatta texten, ta hjälp av rubriker, hur kan vi dra nytta av bilder, verbformer, 
vad kan vi få fram av texten När vi jobbat med den, pratat med den, börjar förstå den, då tar vi 
fram frågorna. Vi snöar inte bara in på en slutprodukt.  
Peter våren 2019 

 
Fyra av lärarna; Leif, Elias, Anders och Ingvar uttrycker att de ser modersmålet som ett stöd 
för att eleverna ska ta till sig texterna. Lärarna beskriver att de gör på lite olika sätt när de 
använder modersmålet. Leif säger att han uppmanar eleverna att använda modersmålet genom 
att ställa frågor vad olika saker heter på t.ex. arabiska eller vietnamesiska. Leif beskriver 
också att han uppmanar eleverna att först skriva på modersmålet för att därefter översätta till 
svenska. Anders beskriver hur han brukar gruppera eleverna efter de olika språk eleverna 
talar. Elias säger sig mena att om eleverna ska kunna använda sitt modersmål bygger det, som 
Elias säger: 

på att eleverna har ett starkt modersmål. Man måste ha lärare i alla språk. Det har ju inte skolorna. 
Jobbar man tightare med studiehandledare och modersmålslärare så kan man ju komma en bit 
vidare.  
Elias våren 2019 
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Som en kontrast till Elias som beskriver att eleverna måste ha ett starkt modersmål beskriver 
Ingvar och ger ett exempel på en elev som utvecklat modersmålet genom svenskan, så här sa 
Ingvar: 
 

Framförallt där i början det händer så mycket. Oh, bokstäver, oh ord... De som lär sig läsa och 
skriva på ett helt nytt språk. Det är helt fantastiskt. Nu har vi en kille som börjar läsa och skriva på 
sitt eget språk. Han har lärt sig bokstäverna på arabiska från svenskan. Det tycker han är wow.  
Ingvar våren 2019. 

 
Studiehandledaren används på olika sätt eller används inte alls. Elias betonar att man måste ha 
studiehandledare i alla språk, vilket han är ensam om att ta upp. Som en kontrast till att ha 
studiehandledare i alla språk är att använda eleverna som resurser, vilket Anders gör. Anders 
beskriver hur han grupperar eleverna utifrån deras språkliga resurser så att de kan stötta 
varandra i arbetet med att skapa förståelse. 
 
Att jobba med förförståelse är det endast Peter som tar upp. Peter säger att han gör det ur flera 
perspektiv. Han säger sig mena att det är viktigt att kunna hänga upp olika begrepp i språket 
på något t.ex. på sitt modersmål men även på annat. Som exempel tar Peter upp om svenskan 
lärs ut i fler ämnen skapar det flera kontaktytor för språket. Peter säger sig också ha märkt att 
de elever som jobbat lite, som provat lite olika saker kan hänga upp språket på något. Det är 
vad Peter beskriver handlar om kontaktytor. Peter beskriver också att han uppmärksammat 
vikten av att förstå ordet på modersmålet för att därefter kunna förstå det på svenska. Peter 
uttrycker det så här:  
 

Elever som mest suttit hemma, hjälpt mamma i hemmet, samma i Sverige, hjälper mamma i 
hemmet, har inte så många ord även i sitt modersmål. Det är stor skillnad. De saknar begreppen. 
Att lära sig ett begrepp på svenska som man inte kan på sitt modersmål är svårt. Peter våren 2019 

 
Att orden är viktiga för att förstå en text, uttrycks av Leif, Ingvar och Anders. Leif beskriver 
att han lägger mycket tid på att eleverna ska förstå orden. Det sätt han säger sig göra det på är 
att eleverna får skapa ordlistor med synonymer och symbolik. Leif beskriver också hur han 
går runt till de olika grupperna där eleverna jobbar med orden, då beskriver han hur han ställer 
frågor som på olika sätt ska leda fram till en förståelse hos eleverna. Ingvar beskriver att han 
gör på samma sätt men betonar att alla lärare i alla ämnen borde göra detta. Ingvar summerar 
och uttrycker det så här:  
 

Alla lärare inom alla arbetsområden borde plocka ut ord, göra ett lexikon så eleverna hela tiden får 
jobba med orden. Det gäller alla elever, både de som är tidiga inlärare, de som har skolbakgrund 
och de som kan läsa och skriva på sitt modersmål. Göra lexikon och ordböcker är en viktig del för 
att eleverna ska lära sig läsa och förstå.  
Ingvar våren 2019 
 

Ingvar återkommer många gånger till vikten av att eleverna lär sig orden. Att lära sig orden 
innebär enligt Ingvar att eleverna både ska lära sig orden, stava till orden, uttala orden och 
förstå betydelsen av orden. Anders betonar också vikten av att eleverna lär sig orden. Anders 
säger att han tjatar mycket på eleverna om detta.  
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Läsläxor är en skriftspråklig aktivitet som Ingvar, Elias och Anders tar upp. De tre lärarna 
beskriver samstämmigt hur de ger och följer upp läsläxan. Det som skiljer är längden på 
läxan, antalet sidor. Ingvar säger att han individualiserar läsläxan med avseende på bokval och 
svårighetsgrad, men att läxorna överlag är ganska korta, med det förtydligar Ingvar att det är 
korta texter. Elias beskriver att han ger eleverna 5-6 sidor att läsa hemma, de sidorna följs upp 
med ett läxförhör. Anders tycker det är rimligt om eleverna ska klara nians kurs att de ska 
klara att läsa 30 sidor i veckan hemma. Det var omfattningen. Uppföljningen i skolan handlar 
om hur eleverna i grupp ska bearbeta de lästa texterna. Samstämmigheten handlar om att 
eleverna i grupper ska bearbeta den lästa texten med frågor som handlar om förståelse. Elias 
betonar att eleverna ska använda olika strategier (rubriker, finstilta ord, ord med fet stil) för att 
i grupp leta svar. Anders beskriver att han gör på samma sätt men beskriver också att han 
hjälper eleverna besvara frågorna och gör det gemensamt med eleverna. Anders säger att han 
står framme vid tavlan och skriftligt formulerar. Anders uttrycker också att han upplever att 
eleverna inte tar läsningen på allvar, vilket märks när han gjort tester på läsläxan. Ingvar å 
andra sidan, uttrycker att eleverna vill imponera på varandra när de jobbar med frågorna. 
Eleverna både vill visa att de kan men de vill även hjälpa sina klasskamrater. Ingvar talar om 
de elever han har som Ingvar uttrycker, är analfabeter och det sätt Ingvar jobbar på för att 
eleverna ska lära sig läsa och förstå texterna. Det Ingvar betonar är igenkänning. Med 
igenkänning säger sig Ingvar mena flera olika saker. Å ena sidan, när Ingvars elever ska lära 
sig läsa, lär sig eleverna ordbilder. De lär sig känna igen olika, vanliga ord. Igenkänning 
handlar också om lektionsupplägget, innehållet i lärobokens olika kapitel. Ingvar säger så här: 
 

Det är inte bara orden som eleven tränar på att känna igen utan även kapitlen och 
lektionsupplägget. När eleven känner igen sig kan energin läggas på att läsa ordbilder. Så 
upplägget på läslektionen återkommer. Texten ser ut på ett visst sätt, frågorna finns där på ett 
speciellt ställer och är formulerade på ett visst sätt.  
Ingvar våren 2019. 

 
För att eleverna ska lära sig känna igen och förstå innehållet i olika ord och meningar 
beskriver Peter hur han använder bilder. Peter säger själv att han använder mycket bilder, 
bildstöd och nämner "Widget on line" som enligt Peter fungerar bra ibland. Det är speciellt 
som Peter säger konkreta ord och begrepp som fungerar med "Widget on line", det är lite 
svårare med abstrakta ord, säger Peter.  
 
5.3 Aktiviteter för meningsfullt läsande 
Flera av lärarna, Ingvar, Anders och Leif tar på olika sätt upp vikten av att jobba med texter 
som på olika sätt berör eleverna. Ingvar ger exempel på olika typer av nyhetsprogram; 
Nyheter på lätt svenska, Lilla aktuellt som ofta tar upp ämnen som engagerar eleverna, t.ex. 
nyheter från hemlandet eller nyheter från Sverige. Ingvar tar också upp ett exempel på en 
presentation inför sina klasskamrater som en elev gjorde där ämnet handlade om elevens 
religion, som hen ville berätta om.  
 
Att överhuvudtaget jobba med texter som engagerar är något Ingvar säger sig ha positiva 
erfarenheter av. Om dessutom eleverna får redovisa för sina klasskamrater, brukar det blir bra, 
säger Ingvar. Ett diskussionstillfälle som Anders tar upp som visar på att när eleverna blir 
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engagerade så händer det något i gruppen var när eleverna läste en skönlitterär bok som 
behandlade ett för eleverna engagerande ämne. Det var när eleverna började diskutera om det 
förekommer i det egna landet som det blev heta och engagerade diskussioner. Det var tydligt, 
sa Anders att frågeställningen berörde och beskriver det så här:   
 

Det var upprörda känslor. Elever som brukade vara tysta började prata på ett sätt som de inte gjort 
tidigare.  
Anders våren 2019 

 
Bokprojektet övergick till en temadag. Anders beskrev ganska ingående hur han jobbade med 
både bokprojektet och temadagen. Den bok eleverna läste fanns i två versioner, varav en 
lättläst version. Anders beskrev att han jobbade med förförståelse, med studiehandledare och 
att eleverna fick göra ordlistor med hjälp av lexikon. Hela projektet avslutades med ett 
författarbesök. Anders beskrev att han var väldigt nöjd med hela projektet.  
 
Att läsa texter som berör och engagerar är något Leif beskriver. Leif säger att han väljer 
artiklar som berör. Leif beskriver också vikten av att eleverna måste lära sig känna igen vad 
det är för text de läser, det är viktigt för att kunna vara en del av samhället, betonar Leif.  
 
5.4 Aktiviteter för att producera olika typer av texter 
Tre lärare, Anders, Elias och Leif beskriver hur de jobbar med olika genrer, så eleverna ska 
lära sig att texter kan se olika ut. På den skola Anders jobbar är läsåret indelat i fyra olika 
perioder och i varje period är det tänkt att fokus ska ligga på en genretyp. I den första 
genreperioden jobbade eleverna med skönlitteratur, i den andra med faktatexter och i den 
tredje låg fokus på argumenterande texter. Det var i den andra perioden som Anders 
uppmärksammade att eleverna inte tagit med sig den kunskap om lässtrategier som lärdes ut 
under den första perioden. Under den första perioden introducerades "En läsande klass" och 
de fyra olika roller som hör till läsmodellen. Anders och hans kollegor beskriver hur de 
uppmärksammade att eleverna inte förstod de frågor som hörde till texterna, eleverna visste 
inte heller hur de skulle svara på frågorna. Efter detta sattes olika insatser in. Lärarna backade 
tillbaka till den första läsperioden och samlade ihop gruppen kunskapsmässigt, sen fick 
eleverna stöd av specialpedagoger som specifikt jobbade med lässtrategier. Det Anders gav 
uttryck för var detta:  
 

De som jag jobbat med sen i höstas, de som jobbat och gjort som man sa, jobbat med orden, jobbat 
med texten, jobbat och tränat läshastighet hemma,. de har faktiskt gått framåt. Vi vet nu i vilka i 
klassen som pluggar och vilka som pluggar mindre. Det var inte fel att ni lyssnade på det jag sa, 
det funkar.  
Anders våren 2019 

 
Det är två av lärarna som beskriver att eleverna har lättare att jobba med faktatexter. Det är 
som Anders uttryckte sig; "Inte så mycket vad tror du, vad känner du, utan det finns klara 
svar". SO-genrer är det flera av lärarna som uttrycker att de upplevs svåra för eleverna. Det 
som upplevs svårt är både orden och begreppen. Leif beskriver att han jobbar systematiskt 
med genrepedagogik och cirkelmodellen. När Leif gör det, så beskriver han att han gör det 
tillsammans med SO - lärarna, vilket är en fördel för eleverna eftersom de då får lära sig att 
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bearbeta SO - texterna som upplevs svåra, säger Leif. Elias som också jobbar med olika 
genrer, säger sig rannsaka sig själv efter resultatet på det nationella provet i svenska som 
andraspråk. Det Elias säger att han funderar på, är om han och de andra lärarna jobbar med 
rätt saker med eleverna. Leif beskriver hur han gör texter tillsammans med eleverna. För att 
det ska bli meningsfullt säger Leif att han utgår från något som händer i samhället, något som 
eleverna har en relation till. Det är viktigt, beskriver Leif att eleverna får välja ämne. Leif ger 
ett exempel på när eleverna tillsammans skrivit en insändare som de sedan skickade iväg till 
en dagstidning.  
 
5.5 Aktiviteter för att motivera betyg 
Lärarna beskriver att de gör aktiviteter för att mäta kunskap så eleverna kan få betyg. Hur de 
nationella proven är utformade ligger till grund för den screening som genomförs i syfte att 
motivera eleverna och beskriva progression. Att beskriva kunskapsmålen och den svenska 
skolans betygssystem är andra aktiviteter vars syfte är att motivera betyget. På Elias skola 
görs screening två gånger per år. På Anders skola görs lästesterna fyra gånger. Screeningen 
och lästesterna är utformade som de nationella proven. För de elever som inte kan skriva sitt 
namn beskriver Elias att de eleverna får göra andra typer av prov. Elias uttrycker det så här: 
 

Sen tittar vi på deras progression och motivation. Elever som är motiverade försöker vi pusha på 
liksom uppåt även om de inte riktigt har klarat årskurs sex så försöker vi putta iväg dem.  
Elias våren 2019 

 
För att motivera eleverna att jobba mer och göra sina läxor beskriver Anders att han försöker 
berätta för eleverna vad svårt det är att få betyg och hur mycket de måste jobba hemma för att 
lyckas. Anders säger att han uppmuntrar eleverna att gå till studiehandledarna och få hjälp. 
Peter likaså uppmanar eleverna att jobba minst tio timmar hemma varje dag för att nå målen.  
 

Om du vill ha betyg i svenska, ni har inte gått i skolan länge, ni har väldigt höga ambitioner. Då 
måste man jobba väldigt, väldigt hårt. Man kan inte bara komma hit på lektionen, vara med och 
vara duktig och sedan gå hem.  
Anders våren 2019 

 
Att beskriva den svenska skolmodellen och jämföra den med de skolkulturer eleverna 
kommer ifrån är en aktivitet som Peter beskriver att han genomför för att eleverna ska få 
förståelse för det svenska betygssystemet. Peter och flera lärare säger sig uppfatta att eleverna 
inte förstår att det är processen och inte slutprodukten som betygsätts.  
 
5.6 Aktiviteter för att läsa på riktigt för att klara sig i livet 
Flera av lärarna uttrycker att eleverna måste lära sig läsa och förstå det de läser för att klara 
sig i livet och i samhället. De aktiviteter som framträder betydelsefulla för att uppnå detta är 
dels att eleverna får läsa texter som berör men även texter som upplevs betydelsefulla genom 
att de knyter an till ett eventuellt framtida yrkesområde. Att göra på riktigt är det två lärare, 
Leif och Ingvar som beskriver. Det som båda tar upp handlar om ett samarbete med lärare på 
yrkesprogram.  
Både Ingvar och Leif uttrycker vilka framsteg eleverna gör när de får börja läsa kurser på 
yrkesprogrammen. Ingvar beskriver också hur han själv jobbade med svenskan när eleverna 
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fick gå till yrkesprogrammen. Det hette språkyrk och eleverna var där halva veckan och halva 
veckan i språkintroduktionsklassen där de hade svenska med Ingvar. Ingvar beskriver hur han 
jobbade fram ett undervisningsmaterial som till stor del byggde på det yrkesspråk som hörde 
till det yrkesprogram eleverna deltog i. På den skola Leif jobbar finns två yrkesförberedande 
nationella gymnasieprogram. Om språkintroduktionseleverna är intresserade får de gå iväg 
och ha kurser tillsammans med de elever som går på de nationella programmen. Leif har 
positiva erfarenheter av detta och ser att eleverna gör snabb progression när de kommer i en 
klass där det pratas svenska.  
 
5.7 Sammanfattning 
I det här avsnittet har det första analyssteget redovisats. Den första forskningsfrågan,  "Vilka 
skriftspråkliga aktiviteter framträder som betydelsefulla när lärarna talar om läsande och 
läsundervisning" har besvarats. Svaren, dvs. aktiviteterna har hämtats direkt ur de 
transkriberade intervjuerna som är det skapade materialet. De skriftspråkliga aktiviteter som 
framträder när lärarna talar om sin undervisning är; aktiviteter som stödjer kodning, aktiviteter 
som stödjer förståelse av texter, aktiviteter för meningsfullt läsande, aktiviteter för att 
producera olika typer av texter, aktiviteter för att motivera betyg, aktiviteter för att läsa på 
riktigt och klara sig i livet. De dominerande aktiviteterna är de aktiviteter som stödjer 
förståelse av texter och de aktiviteter som stödjer kodning. Att aktiviteterna dominerar innebär 
att lärarna talat mest om dessa och gett flest exempel på aktiviteter som stödjer förståelse av 
texter och kodning. Aktiviteter för meningsfullt läsande handlar till största delen om att hitta 
texter som på olika sätt berör eleverna. Aktiviteter för att producera olika typer av texter 
beskrivs av tre lärare som uttryckligen beskriver ett textarbete med olika genrer. Aktiviteter 
för att klara sig i livet uttrycks av två lärare som beskriver hur yrkestexter i ett samarbete med 
yrkeslärare utvecklas.  
 
När det handlar om aktiviteter ur ett andraspråksutvecklingsperspektiv; fonologiska 
färdigheter, ordförrådsutveckling, BICS och CALP, utmanande undervisning med stöttning 
ser det olika ut. Det verkar som om lärarna har kunskap om vikten av rätt betoning för 
förståelse men saknar kunskap för explicit undervisning om fonemen, fonotax och prosodin. 
Slutsatsen formuleras eftersom lärarna i sitt tal om läsande betonar den tekniska avkodningen, 
dvs. kopplingen mellan bokstav och ljud såsom stavelser, prosodi, vokalljud och 
konsonantljud. Ett uttalande som stärker uppfattningen att betoning är centralt men att lärarna 
saknar kunskap, är den lärare som menar att eleverna måste förstå texten för att kunna betona 
på rätt ställen. Det är ju precis tvärtom d.v.s. att eleverna måste kunna betona på rätt ställen 
för att förstå texten. Läraren har också uppmärksammat att när läraren läser med rätt betoning 
förstår eleverna vad texten handlar om. Det finns också lärare som uttryckligen formulerat att 
de saknar kunskap för att genomföra undervisning. Abrahamsson (2013:11), Kjellin 
(2002:96ff) och Thorén (2016) är alla överens om att eleverna behöver lära sig grunderna i 
svensk språkrytm för att göra sig förstådd och för att förstå.  
 
Att lära sig nya ord genom att lära sig uttala, skriva och förstå orden är det flera av lärarna 
som uttalar vikten av och gör det regelbundet eftersom andraspråkseleverna ligger efter med 
ordförrådet (Ann Brown, intervjuad i Hall, 2003:24; Lindberg, 2017:1; Enström, 2013:171). 
En av lärarna beskriver hur han tjatar på eleverna att de ska lära sig orden. Andra lärare 
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beskriver hur de både jobbar med ordutveckling inom andraspråket men även hur 
förstaspråket används. Istället för att göra jämförelser med förstaspråket, vilket lärarna 
beskriver att de gör, skulle nästa steg i ordutvecklingen, enligt Lindberg (2017:1) kunna vara 
att koppla samman begrepp och ord inom andraspråket eller att gruppera ord i meningsfulla 
syntaktiska enheter (Hall, 2003).  
 
BICS och CALP utvecklande aktiviteter samt utmanande undervisning med stöttning beskrivs 
och sammanfattas i nästa avsnitt, som handlar om hur aktiviteterna blir praktiker.  
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6. Skriftspråkliga praktiker som skulle kunna aktualiseras för eleverna  
I det här avsnittet redovisas det andra analyssteget; den andra forskningsfrågan som handlar 
om vilka fyra angelägna skriftspråkliga praktiker som skulle kunna aktualiseras för eleverna 
när lärarna talar om läsande och läsundervisning. Frågan besvaras med stöd av det första 
teoretiska ramverket; Freebody och Lukes resursmodell (1990; Luke & Freebody, 1999).  
 
Vilka av de fyra angelägna skriftspråkliga praktikerna; den kodknäckande praktiken, den 
betydelseskapande praktiken, den textanvändande praktiken och den analytiska praktiken som 
skulle kunna aktualiseras för eleverna besvaras genom att de aktiviteter och teman som 
framträtt och redovisats i det första analyssteget, tolkas i relation till det första teoretiska 
ramverket; Freebody & Lukes resursmodell (1990, 1999).  
 
I tabell 2 redovisas hur de olika aktiviteterna tolkats tillhöra de olika skriftspråkliga 
praktikerna. Aktiviteter som stödjer kodning har tolkats tillhöra den kodknäckande praktiken. 
Aktiviteter som stödjer förståelse av texter och aktiviteter för meningsfullt läsande har tolkats 
tillhöra den betydelseskapande praktiken. Aktiviteter för att motivera betyg har inte tolkats 
tillhöra någon praktik. Aktiviteter för att producera olika typer av texter och aktiviteter för att 
läsa på riktigt för att klara sig i livet har tolkats tillhöra den textanvändande praktiken.  
 
Tabell 2: Aktiviteter och skriftspråkliga praktiker 
Aktiviteter  Skriftspråkliga praktiker Freebody & Luke 
Aktiviteter som stödjer kodning Den kodknäckande praktiken 
Aktiviteter som stödjer förståelse av texter Den betydelseskapande praktiken 
Aktiviteter för meningsfullt läsande Den betydelseskapande praktiken 
Aktiviteter för att producera olika typer av texter Den textanvändande praktiken 
Aktiviteter för att motivera betyg Har inte tolkats till någon praktik 
Aktiviteter för att läsa på riktig och klara sig i livet Den textanvändande praktiken 

 
I avsnitt 6.1 till 6.3 redovisas de aktiviteter som tolkats tillhöra de olika praktikerna; den 
kodknäckande, den betydelseskapande och den textanvändande praktiken. De aktiviteter som 
stödjer de olika praktikerna är; högläsning, gruppaktiviteter, egenläsning samt genomgångar 
och läxor. Eftersom lärarna inte systematiskt beskriver hur de jobbar med aktiviteter 
tillhörande den analytiska praktiken, beskrivs de uttalanden som skulle kunna tolkas tillhöra 
praktiken i avsnitt 6.4.  
 
6.1 Läsaren som kodknäckare - den kodknäckande praktiken 
De aktiviteter som stödjer kodning som framträder i lärarnas tal om läsande och 
läsundervisning är de aktiviteter som har fokus på den tekniska kodningen; kopplingen mellan 
bokstav och ljud, automatisering, läshastighet, ordförrådsträning. De fem lärarna som 
intervjuats beskriver alla hur de skapar en kodknäckande praktik. De aktiviteter som stödjer 
den kodknäckande praktiken redovisas under aktiviteterna; högläsning, egenläsning samt 
genomgångar och läxor.  
 
6.1.1 Högläsning 
Högläsning där läraren först läser ett stycke som därefter eleven får läsa är ett moment som 
alla lärarna talar om och beskriver. Under högläsningsmomentet ska eleverna ljuda orden, 
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träna uttal och betoning. Leif beskriver hur han tillsammans med eleverna analyserar mening 
för mening. För att eleverna ska lära sig uttala beskriver Leif hur han spelar in 
ljudbilder/ljudkombinationer som är anpassade efter de svårigheter som elevernas modersmål 
kan skapa. Under högläsningsmomentet när eleverna läser beskriver Ingvar att han noterar 
vilka ord eleverna har svårt att uttala, när eleverna läst klart återkommer Ingvar till de 
specifika orden. Ingvar spelar in de ord eleverna har problem att uttala. Anders beskriver att 
när eleverna läst högt i klassrummet har det lett fram till att Anders upptäckt de elever som 
inte klarat av att läsa. Det i sin tur har gjort att skolan ändrat sina rutiner och systematiskt 
mäter och följer upp läsförståelse fyra gånger per år. Den kodknäckande praktik som erbjuds 
de elever som har svårigheter med avkodning, vokaler, uttal, betoning är den av 
studiehandledare bemannade studieverkstaden som är schemalagd på eftermiddagstid. Att 
direkt jobba med avkodning är något Elias beskriver att han inte gör eftersom eleverna 
förväntas kunna detta när de kommer till honom. Det är inte alltid eleverna kan läsa och uttala 
menar Elias som beskriver hur han under högläsningen korrigerar elevernas uttal och kopplar 
ihop textförståelse med betoning. Elias förtydligar att eleverna måste förstå vad de läser för att 
kunna betona på rätt ställen. Elias beskriver också och betonar att vokalljuden kan skapa 
problem.  
 
6.1.2 Egenläsning 
Egenläsning, när eleverna läser på egen hand i klassrummet kan se olika ut. Ingvar beskriver 
hur han jobbar med ljudning, att elever får lyssna på ord och försöka höra om ordet är kort 
eller långt, om ljudet kommer i början, i mitten eller i slutet av ordet. Peter beskriver hur han 
explicit jobbar med vokalljuden, då är det ljudningsmetoden som är det sätt Peter kommit 
fram till fungerar bra. Eleverna får då läsa och ljuda bokstav för bokstav. När Peter jobbar 
med avkodning och individuell högläsning en gång i veckan, då kommer det flera vuxna till 
klassrummet; specialpedagog, studiehandledare och speciallärare. Varje elev ges då enligt 
Peter möjlighet att få läsa högt och träna ljudning, vokalljudsträning och betoning. Ingvar 
beskriver hur han jobbar med en elev som är en tidig inlärare eller analfabet (Ingvars 
benämningar). Eleven som har svårt att lära sig ljuda får istället jobba med att lära sig hela 
ord, säger Ingvar som förtydligar att eleven får lära sig ordbilden på de vanligaste orden. 
 
6.1.3 Genomgångar och läxor 
Upprepning (repetition) är något Ingvar återkommer till och avser med repetition att eleverna 
får läsa meningar där vissa av orden återkommer. För de elever som har svårt att se var det 
ena ordet börjar och det andra slutar, beskriver Peter att han använder bilder och 
rekommenderar Widget on line . Widget on line rekommenderas av Peter framförallt för 
konkreta ord. Programmet är ett stöd för eleverna att se var det ena ordet börjar och det andra 
slutar, menar Anders. Att eleverna måste ha en viss läshastighet är något Ingvar och Anders 
beskriver. Ingvar använder ett program där eleverna själva kan ta tid på hur snabbt de läser. 
Eleverna får göra det regelbundet och de ser själva sin progression. Anders pratar mycket om 
läshastighet men ger inget konkret exempel på hur han jobbar med det i klassen. Anders säger 
att han tjatar på eleverna och verkligen betonar att de måste öka sin läshastighet. Ord, 
ordförråd och att jobba med ett ordförråd i alla ämnen är något Ingvar betonar och 
återkommer till flera gånger under intervjun. Ingvar brukar själv ge eleverna ord i läxa. Då 
ingår det att stava ordet, kunna uttala ordet, veta vad det betyder. Anders beskriver också att 
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de har veckans ord i alla ämnen i läxa. Leif beskriver att efter det nationella provet upptäckte 
han att eleverna behövde träna på skillnader mellan huvudsats och bisats, vilket han då gjorde.  
 
6.2 Läsaren som textdeltagare - den betydelseskapande praktiken 
Den här praktiken handlar om hur lärare beskriver att de jobbar för att eleverna ska skapa 
mening i sina texter. Fokus för den här praktiken är att utnyttja resurser inom texten men även 
utanför texten. Den betydelseskapande praktiken är den dominerande under intervjuerna. Det 
är de aktiviteter som lärarna talar mest om. De aktiviteter som stödjer den betydelseskapande 
praktiken redovisas under aktiviteterna; tillsammans, stöttning, utmanande undervisning, 
orden är så viktiga  
 
6.2.1 Tillsammans 
Tillsammans - interaktion för meningsskapande är något flera av lärarna tagit upp under 
intervjuerna. Leif jobbar med genrepedagogik och cirkelmodellen där det uttalade arbetssättet 
är att göra texter tillsammans för att därefter göra texter ensam. Att göra texter tillsammans 
innebär att göra texter tillsammans med läraren, att göra texter tillsammans i den grupp med 
elever som har samma modersmål. Leif är den ende av de fem läraren som uttalat jobbar med 
genrepedagogik och cirkelmodellen. Att eleverna tillsammans i grupper diskuterar innehållet i 
texter, jobbar med att leta svar till frågor om förståelse av innehållet beskriver alla lärare som 
centralt och givande. Ingvar förtydligar att eleverna också får träna på att använda vissa ord 
när de ska förklara för varandra vad texten handlar om. Eftersom eleverna hunnit olika långt 
och ligger på olika nivå är frågorna anpassade efter detta. Anders säger att han jobbar 
muntligt i grupper där eleverna får berätta för varandra vad den text de haft i läxa handlar om. 
Anders ser också en vinst med att gruppera elever med ett gemensamt språk så de kan stötta 
varandra och använda modersmålet. Lärarna beskriver hur de organiserar stöttning genom att 
sätta samman grupper för att skapa förutsättningar för eleverna att lära sig av varandra. Leif 
berättar att han sätter lite duktigare elever tillsammans med lite svagare. Elever med samma 
modersmål får sitta tillsammans för att de ska kunna stötta varandra. Studiehandledare hjälper 
till att skapa förståelse genom att t.ex. förklara ord så att eleverna kan göra ordlistor 
uppbyggda med synonymer, symboler och bilder.  
 
6.2.2 Stöttning 
Tidigare elevers exempeltexter blir en stöttning. Att skapa mening genom förförståelse och 
förankra innehållet i en kontext så eleverna kan relatera innehållet i texten till något beskriver 
flera av lärarna. Anders tar ofta hjälp av studiehandledarna i detta arbete. Ingvar säger att han 
väljer artiklar som knyter an till elevernas vardag och verklighet. Elias berättar om att han 
introducerat "En läsande klass". Den roll spågumman har i det arbetssättet handlar om 
förförståelse, att med hjälp av ledtrådar försöka ta reda på vad texten handlar om. För att 
skapa en praktik där elever kan hänga upp ord och begrepp på något vill Peter jobba 
ämnesövergripande med andra lärare, vilket kan göra det lättare för eleverna att få ord och 
begrepp i ett sammanhang.  
För att eleverna ska lära sig läsa mellan raderna ställer Leif, Elias och Peter frågor till 
eleverna för att hjälpa eleverna hitta ledtrådar i texten. Frågorna handlar om lässtrategier och 
är tänkta att stötta eleverna att upptäcka; vilken typ av text eleven läser, vilken typ av rubrik 
som finns i texten, om det finns underrubriker, om det finns bilder och om det finns bildtexter. 
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Ytterligare frågor som Peter beskriver att han ställer till eleverna handlar om; verbformer, 
vilka enligt Peter kan säga mycket om innehållet. Peter vill också uppmärksamma eleverna på 
om det finns ord som på något sätt är markerade t.ex. markerade med fet stil, finstilta, 
kursiverade förutom att eleverna behöver tänka på var i texten, på vilken plats informationen 
finns. Det lärare beskriver är att de stöttar eleverna att leta och finna ledtrådar i texten. Elias 
återkommer flera gånger under intervjun till lässtrategier och till En läsande klass. 
Läsmodellen introducerades för eleverna vid skolstart. Eleverna fick träna på de olika 
läsarrollerna genom att Elias arrangerade bokcirklar där eleverna hade läst samma bok. För att 
träna på de olika läsarrollerna fick eleverna vara; spågumma, detektiv, cowboy, reporter. Det 
Elias säger är att det verkar inte som att eleverna förstår att de här läsarrollerna är något de 
kan tillämpa på andra texter i andra sammanhang.  
 
6.2.3 Utmanande undervisning 
Att ombilda information, att skriva om med egna ord och sammanfatta är ett arbetssätt  som 
både Leif och Peter beskriver att de använder. Att skriva om information, att skriva om med 
egna ord eller att börja skriva på sitt modersmål för att därefter översätta till svenska är en 
lässtrategi som Leif stöttar eleverna att använda. Ingvar beskriver att han gör frågor med olika 
svårighetsgrad så eleverna kan jobba tillsammans även om de hunnit olika långt i sin 
språkliga progression.  
 
6.2.4 Orden är så viktiga 
Vikten av att eleverna lär sig ord för att förstå vad det läser är det flera lärare som verkligen 
betonar och återkommer till. Peter har sett att när eleverna kan förankra orden i en verklighet, 
särskilt om de kan ordet på sitt modersmål så blir det något helt annat än de elever som inte 
kan hänga upp ordet på något konkret. Leif säger att han uppmanar eleverna att använda 
modersmålet, genom att fråga eleverna vad det heter på vietnamesiska eller på arabiska. Leif 
säger också att han inte vet hur det skulle gå om han inte kan använda elevernas modersmål. 
Ingvar är den av de intervjuade lärarna som mest betonar vikten av att eleverna lär sig och 
befäster orden. För att befästa orden gör Leif uppgifter och övningar där orden blir 
återkommande. Att leta upp de betydelsebärande orden är något som både Leif och Peter 
beskriver att det gör när de har högläsning och går igenom en text mening för mening. 
Betydelsebärande ord, sammansatta ord men även att hitta verben på den andra positionen i 
meningen är något Leif betonar. Elias beskriver att han vill testa om eleverna lärt sig att 
använda de lässtrategier som tidigare tagits upp. För att se om eleverna förstår centrala ord i 
rubriken brukar Elias ställa frågor om just de orden. Det är ofta som Elias säger att eleverna 
inte kan de centrala orden, som finns i rubriken.  
 
6.3 Läsaren som textanvändare - den textanvändande praktiken 
Den här praktiken handlar om hur lärare beskriver att de jobbar för att eleverna ska få 
förståelse för texters funktion, sociala betydelse och att det finns olika typer av texter som har 
olika mottagare. De aktiviteter som stödjer den textanvändande praktiken redovisas under 
aktiviteterna; modelltexter och specifika genrer.  
 
6.3.1 Modelltexter 
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Både Leif och Anders beskriver att de systematiskt arbetar med olika typer av genrer. Anders 
gör det genom att läsåret är indelat i genreperioder på den skola Anders arbetar. Leif jobbar 
med genrepedagogik och får olika texttyper inbyggt med det arbetssättet. Det Leif på olika 
sätt återkommer till under intervjun är tillsammans. Leif jobbar mycket tillsammans med 
eleverna för att skapa olika typer av texter. Eleverna skapar egna texter utifrån modelltexter. 
Med cirkelmodellen som arbetssätt skrev eleverna först en insändare tillsammans. Insändaren 
blev en modelltext som eleverna skulle utgå ifrån när de hade som uppgift att göra en egen 
insändare. De olika texttyper Leif beskriver att han jobbar med i klassrummet är förutom 
insändare; debattartiklar, instruktioner, recensioner för att nämna några.  
 
6.3.2 Specifika genrer 
När Ingvar beskriver vilka olika genrer han jobbar med i klassrummet så handlar det till stor 
del om texter som hör till yrkesprogrammen. Ingvar har skapat ett utbildningsmaterial som 
grundar sig på det specifika yrket. När eleverna får vara med i undervisningen på nationella 
yrkesförberedande program då händer det något och det händer väldigt snabbt, säger både 
Leif och Ingvar. Ingvars erfarenhet är att eleverna ofta är duktiga i det specifika yrket som hör 
till programmet vilket underlättar på så många sätt att eleverna snabbt lär sig språket. Leifs 
erfarenhet är att när eleverna kommer i en klass där all undervisning sker på svenska lär sig 
eleverna språket väldigt fort eftersom de tvingas att interagera.  
 
Andra genrer som Ingvar beskriver under intervjun är; nyheter och skönlitterära böcker. 
Ingvar beskriver också att eleverna producerar egna presentationer som de redovisar inför 
klassen. Elias och Peter beskriver hur de jobbar med SO och NO texter. Både Elias och Peter 
läser texterna tillsammans med eleverna. De lär eleverna strategier för att ta sig an texterna 
som ofta är komplicerade eftersom språket i SO och NO är abstrakt, säger Peter. Egenläsning 
är en annan typ av aktivitet som Ingvar beskriver. Varje morgon får Ingvars elever börja 
skoldagen med att läsa i en egen skönlitterär bok som är speciellt anpassad efter elevens 
kunskapsnivå och utvald efter elevens intresseområden. Skoldagen börjar alltid med att 
eleverna kommer till lektionen, tar upp sin bok och sätter sig och läser, beskriver Ingvar. Det 
Ingvar märkt är att det skett en förbättring både vad gäller läshastighet och ordförståelse. 
Ingvar har också elever som när de lärt sig läsa på svenska har uttryckt en önskan att lära sig 
läsa på sitt modersmål, vilket några elever lyckats med.  
 
6.4 Läsaren som textkritiker - den analytiska praktiken 
Analyspraktiken med fokus på ifrågasättande och undersökande av texter för att få förståelse 
för författarnas syfte och budskap är något som lärarna inte systematiskt jobbar med. Det 
framkommer inte under intervjuerna. På en direkt fråga svarar Leif  att eleverna fått träna på 
att bli kritiska i sitt textläsande när det tittat på orättvisor i samhället och läst t.ex. insändare. 
Leif ger också ett konkret exempel på hur en debattartikel om nät-mobbing i skolan blev en 
bra ingång att för att diskutera kulturella koder, lagar och regler vilket gjorde att eleverna fick 
träna på att se budskap i texter. På en direkt fråga till Peter om han på något sätt jobbar i 
klassen så eleverna ska få utveckla ett kritiskt tänkande med avseende på texters innehåll 
svarar Peter att han jobbar med källkritik med att det är svårt att göra det begripligt för 
eleverna. Peter menar att eleverna måste ha kommit längre i sitt läsande för att det ska bli 
begripligt och vara möjligt att genomföra.   
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6.5 Sammanfattning  
I det här avsnittet som är det andra analyssteget har den andra forskningsfrågan besvarats. 
Frågan har besvarats med stöd av det första teoretiska ramverket Freebody och Lukes 
resursmodell (1990; Luke & Freebody, 1999) och lyder, "Vilka av de fyra angelägna 
skriftspråkliga praktikerna skulle kunna aktualiseras för eleverna i lärarnas tal om läsande och 
läsundervisning". De två av de fyra praktikerna som dominerar är den kodknäckande och den 
betydelseskapande. Det finns aktiviteter som tolkats tillhöra den textanvändande praktiken. 
Praktiken är inte dominerande på något sätt. Aktiviteter såsom högläsning, egenläsning samt 
gemensamma genomgångar och läxor är aktiviteter som framträder som tolkats tillhöra den 
kodknäckande praktiken. Högläsning är en skriftspråklig praktik där elever får träna uttal, 
ljuda ord, betona som samtliga lärare beskriver. Högläsning betyder att både eleven och 
läraren läser högt i klassrummet. Egenläsning, handlar om aktiviteter där eleverna får läsa 
högt på egen hand i klassrummet för att träna kodning, läshastighet, ljudning, vokalljud etc. 
Genomgångar och läxor handlar om aktiviteter för att förbättra läshastigheten, förstärka 
glosor och ord, utöka ordförrådet. Även om flera av lärarna verkar sakna kunskap om 
uttalsundervisning betonas och tränas fonologiska färdigheter genom de olika aktiviteterna. 
Ordförrådet tränas ur ett kodknäckande perspektiv med fokus på uttal och stavning. Av de två 
dominerande praktikerna är den betydelseskapande den mest framträdande i lärarnas tal om 
läsande och läsundervisning. Med den mest framträdande, avses att lärarna talat mest och gett 
flest exempel på aktiviteter som skulle kunna göra läsaren till en textdeltagare. 
Betydelseskapande aktiviteter som samtliga av de intervjuade lärarna beskriver, är hur de på 
olika sätt gör för att eleverna ska få verktyg att skapa mening i texterna. Tillsammans är ett 
gemensamt mönster som de fem lärarna på olika sätt återkommer till under de inspelade 
intervjuerna. Tillsammans innebär t.ex. att; läraren gör texter tillsammans med eleverna, 
eleverna sitter tillsammans i smågrupper och diskuterar frågor, elever med samma modersmål 
sitter tillsammans, eleverna jobbar tillsammans med studiehandledarna. Stöttning är ett annat 
återkommande begrepp som lärarna beskriver att de på olika sätt organiserar. Förutom att 
eleverna på olika sätt kan stötta varandra i de tillsammans aktiviteter som beskrivits ovan, 
används som stöttning tidigare elevtexter, förförståelse och lässtrategier. Utmanande 
undervisning som framträder när lärarna talar om läsande och läsundervisning handlar om 
informationsomvandling. Eleverna får läsa en text och återberätta för en kamrat. Eleverna får 
skriva om en text med egna ord. Eleverna får börja skriva på modersmålet för att därefter 
översätta till svenska. Eleverna får läsa och därefter muntligt beskriva. Det är några exempel 
på omvandling av kunskap som kan betraktas som utmanande aktiviteter. Orden är så viktiga, 
har valts för just de orden är det flera av lärarna som använder och återkommer till. Att hitta 
betydelsebärande ord, hitta ordledtrådar i texten, att jobba med orden är något som 
återkommer när lärarna talar om läsande och läsundervisning.  
 
Ur ett andraspråksperspektiv beskriver lärarna hur de jobbar med att hitta betydelsebärande 
ord, ordledtrådar i texterna. Likaså beskrivs hur eleverna uppmanas att använda modersmålet, 
vilket skulle kunna ge förutsättningar att utveckla CALP färdigheter på förstaspråket 
(modersmålet). Utmanande undervisning med stöttning organiseras. Den textanvändande 
praktiken har inte tagit stor plats i lärarnas tal om läsande och läsundervisning. En av de 
aktiviteter som kategoriserats tillhöra praktiken handlar om att skapa modelltexter 
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tillsammans med eleverna. Andra aktiviteter är de specifika genrer, såsom NO- och SO-texter, 
texter tillhörande yrkesprogram förutom klassiska genrer som några av lärarna beskriver att 
de jobbar med i klassrummet. Det är framförallt en av lärarna som skapar en textanvändande 
praktik som skulle kunna aktualiseras för eleverna. Aktiviteter som hör till den analytiska 
praktiken säger flera av lärarna att eleverna har för lite kunskap för att kunna hantera. Ett 
försök som en av lärarna beskriver är att låta eleverna läsa aktuella artiklar som läraren tror 
berör eleverna.  
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7. Diskurser som identifierar undervisningsmodeller 
I det här avsnittet redovisas det tredje analyssteget genom att den tredje forskningsfrågan 
besvaras. Den tredje frågan: " Vilka underliggande värderingar och undervisningsmodeller 
kommer till uttryck och/eller vilka diskurser fokuseras när lärare talar om läsande och 
läsundervisning", besvaras med stöd av det andra teoretiska ramverket; Ivaničs flerskiktade 
språkmodell (2004). Med stöd av ramverket identifieras lärarnas uppfattningar och 
värderingar om läsande och läsundervisning. Beroende på hur lärarna talar om läsande och 
läsundervisning har det som uttalats tolkats tillhöra en framträdande diskurs.  
 
Sex framträdande diskurser har urskilts; läsande och läsundervisning för färdighet, läsande 
och läsundervisning för att äga och förstå texten, läsande och läsundervisning för kreativitet, 
läsande och läsundervisning av olika textgenrer, läsande och läsundervisning för att få betyg, 
läsande och läsundervisning för livskunskap. Till diskursen läsande och läsundervisning för 
färdighet hör uttalanden som betonat läsning som färdighet, läsförståelsemetoder, 
ljudningsmetoder, strategier för kodning, fonologisk medvetenhet, automatisering, läsa 
snabbt, öva på färdigheter. Till diskursen läsande och läsundervisning för kreativitet hör 
uttalanden om att välja böcker efter intresse, kreativt skrivande, välja texter efter intresse, 
texter tillhörande yrkesområden, nyhetsuppslag, artiklar som berör tolkats tillhöra diskursen. 
Till diskursen läsande och läsundervisning för att äga och förstå texten hör uttalanden om 
förförståelse, hänga upp språket på något, använda modersmålet som stöd, ordförståelse, 
läsläxor, individualiserade läsläxor, bygga upp förförståelse, läsprocesser, samarbeta, läsa för 
att äga och förstå texten tolkats tillhöra diskursen. Till diskursen läsande och läsundervisning 
av olika textgenrer hör uttalanden om genrepedagogik, cirkelmodellen, att skapa 
gemensamma texter, samarbeta med andra lärare i andra ämnen tolkats höra till diskursen. Till 
diskursen läsande och läsundervisning för livskunskap hör uttalanden om vad läsning är och 
bör vara. Hur lärare talar om elever för att eleven ska stöttas vidare tolkas tillhöra diskursen. 
Uttalanden som handlar om hur eleven kan identifiera sig med olika värderingar och använda 
modersmålet som stöd för språkhändelsen tolkas hit, likaså uttalanden om stöttning för att 
eleverna ska komma vidare, eller när en lärare berättade att en elev lärt sig läsa arabiska 
genom svenskan. Förutsättningar att uppnå kunskapsmålen tokas likaså tillhöra diskursen 
läsande och läsundervisning för livskunskap. Till diskursen läsande och läsundervisning för 
att få betyg hör uttalanden om betygsättning, betygssystemet, slutbetyg, slutprodukten och 
processen tolkats höra till diskursen. 
 
De sex framträdande diskurserna om läsande och läsundervisning påminner om Ivanič (2004) 
sex diskurser om skrivande som i den här studien omarbetats till läsande. Hur Ivanic diskurser 
omarbetats till läsande beskrivs i det andra avsnittet, teoretiska utgångspunkter. Den 
framträdande diskursen läsande och läsundervisning för färdighet benämns och används 
liknande Ivanič (2004) omarbetade färdighetsdiskurs. Den framträdande diskursen läsande 
och läsundervisning för kreativitet benämns och används liknande Ivanič (2004) omarbetade 
kreativitetsdiskurs. Den framträdande diskursen läsande och läsundervisning för att äga och 
förstå texten benämns och används liknande Ivanič (2004) omarbetade processdiskurs. Den 
framträdande diskursen läsande och läsundervisning av olika textgenrer benämns och används 
liknande Ivanič (2004) omarbetade genrediskurs.  
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Den framträdande diskursen läsande och läsundervisning för livskunskap benämns och 
används liknande Ivanič (2004) diskurs om sociala praktiker. Den framträdande diskursen 
läsande och läsundervisning för att få betyg benämns och används liknande Ivanič (2004) 
sociopolitiska diskurs.  
 
I tabell tre finns en sammanställning över de framträdande diskurserna och Ivaničs (2004) 
diskurser om läsande och läsundervisning.  
 
Tabell 3: Framträdande diskurser och Ivani�s diskurser 
Framträdande diskurser Ivani�s diskurser 
Läsande och läsundervisning för färdighet Färdighetsdiskursen 
Läsande och läsundervisning för kreativitet Kreativitetsdiskursen 
Läsande och läsundervisning för att äga och förstå 
texten 

Processdiskursen 

Läsande och läsundervisning av olika textgenrer Genrediskursen 
Läsande och läsundervisning för livskunskap Diskursen om sociala 

praktiker 
Läsande och läsundervisning för att få betyg Den sociopolitiska 

diskursen 

 
I avsnitt 7.1 till 7.6 redovisas lärarnas uttalanden om läsande och läsundervisning diskursvis.  
 
7.1 Läsande och läsundervisning för färdighet - färdighetsdiskursen 
Flera av lärarna talar om läsande och läsundervisning i termer av kodning, uttal, läshastighet 
och ljudning. Den av lärarna som oftast under intervjun återkommer till aktiviteter tillhörande 
färdighetsdiskursen, är Anders. Anders återkommer flera gånger under intervjun till 
problemet att elever inte kan koda, att elever inte kan uttala, att elever läser för långsamt. Det 
här är problem som Anders beskriver som enorma. Anders uttrycker det så här: 
 

Vi har hittat elever i klassen som har enorma problem med sin läsning. Under perioden … hade vi 
högläsning i klassrummet. De hade 30 sidor i läxa, vi tog vissa sidor av boken och läste högt. Då 
hörde vi direkt vilka som inte klarade av att läsa. De klarade inte vissa bokstavsljud. Tog fel på 
vokaler och konsonanter. Rörde ihop alla möjliga vokaler …. Vi rekommenderade mera träning. 
Läsa med studiehandledarna efter skolan. Du läser som en åk.1 fast du går i 
åk.9...studiehandledarna kan hjälpa dom med uttalet.  
Anders våren 2019 

 
Anders säger att han tjatar på eleverna att gå till studieverkstan så att studiehandledarna kan 
hjälpa eleverna att koda, uttala och läsa snabbare. Anders återkommer flera gånger under 
intervjun till hur han tjatar på eleverna. Det kommer till uttryck på följande sätt: 
 

Vi tjatar och vi ser att eleverna inte läser mycket på sin fritid. De vet nog inte riktigt hur de ska 
läsa. 
 
När vi började med skönlitteratur, redan där kunde vi se att vissa elever inte tog sin läsning på 
allvar, de som läste årskurs nio. De hade 30 sidor i läxa under en vecka. Vi kunde se att de inte 
gjorde sin läxa.  
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Jag kände som lärare att jag tjatade väldigt mycket om att de skulle lära sig ord. 
 

Jag betonade att du måste komma upp i en viss läshastighet.  
 

Ni har höga ambitioner, då måste man jobba väldigt hårt. 
 

Jag betonade att du måste komma upp i en viss läshastighet. Det räcker inte att du sitter och tittar i 
den här lilla boken en kvart. På nationella provet måste du läsa många sidor snabbt. Du ska kunna 
läsa nästan lika bra som en svensk om du vill ha betyg i svenska.  
 
Anders våren 2019 

 
Att det är många av eleverna som överhuvudtaget inte kan läsa är det flera av lärarna som på 
olika sätt uttrycker. Några exempel på uttalanden kommer från Anders, Elias och Peter:  
 

Vi har IM språk de är nya i landet, de är upp till årskurs tre.- Sen har vi en väldigt ny grupp, A 
klassen de jobbar med alfabetisering. Jag jobbar i fyra till nio. Egentligen ska de koda när de 
kommer till dig (läs mig), de ska läsa med flyt. Jag kan inte ta på mig den skulden. Man hade 
kanske signalerat att det finns de som inte kan.  
Anders våren 2019 
 
Många vi har, har kommit som analfabeter. Absolut är det kodning där. Det är grunden.  
Elias våren 2019 
 
En relativt stor grupp kommer som analfabeter. Många har en varierad skolbakgrund. ...de vi 
räknar som analfabeter de är helt nollade, kan inte alls, inte ens namnen.  
Peter våren 2019 

 
Hur lärarna beskriver att de tar sig an eleverna som flera av dem benämner analfabeter är 
olika. Peter säger att han har explicit undervisning och använder ljudningsmetoden när han 
jobbar med lästräning, kodning, automatisering och träning av vokalljuden. Efter 
genomgången, fortsätter Anders får eleverna läsa individuellt för en lärare med fokus på uttal 
och på att läsa texten. Ingvar säger att när han jobbar med elever med långsam progression får 
eleverna träna mekanisk läsning. Eleverna tränar på läshastighet genom att göra det på tid och 
göra det regelbundet. Elias beskriver att han tränar lästeknik och avkodning med högläsning. 
Eleverna får läsa högt i klassen och när den läsande eleven har fel uttal eller inte bemästrar 
vokalljuden beskriver Elias hur han korrigerar eleven.  
För att öka måluppfyllelsen och förbättra elevernas resultat berättar Anders, att de infört 
regelbundna uppföljningar. 
 
7.2 Läsande och läsundervisning för kreativitet - kreativitetsdiskursen 
Tre av lärarna (Ingvar, Leif och Anders) beskriver vikten av att eleverna får läsa det de är 
intresserade av. Läsningen har ett egenvärde, säger Ingvar som fortsätter berätta att varje 
morgon inleds lektionen med att eleverna läser en egenvald skönlitterär bok. Ingvar beskriver 
hur han väljer intresseväckande texter och även gör egna elevanpassade. Leif beskriver också 
att han gör egna texter förutom att han gör texter tillsammans med eleverna. Så här uttrycker 
Leif det: 
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Eleverna tycker det är roligt. De jobbar mycket hemma. Vi jobbar och laborerar tillsammans. Vi 
skriver historier ihop, vi läser ihop. Det är roligt. Eleverna tycker det är roligt. Det blir fel, då 
diskuterar vi. Hur skulle du vilja gjort istället? Jag får med dom, det är roligt.  
Leif våren 2019 

 
Nyhetsinslag på lättare svenska, artiklar som berör eleverna beskriver Leif som positivt. 
Anders pratar om det tema som skapade engagemang hos eleverna och gjorde att elever som 
tidigare inte uttalat sig helt plötsligt var aktiva i diskussionen. Så här uttrycket Anders det: 
 

Vi hade väldigt intressanta diskussioner med eleverna. De förstod ramen för historien, innehållet, 
alla kunde följa berättelsen. Det svåra var läsandet. Men de kunde diskutera, vi diskuterade, en del 
blev arga, så här är det inte, jo det är det visst, sa någon annan. Det blev en diskussion.  
Anders våren 2019 

 
7.3 Läsande och läsundervisning för att äga och förstå texten - processdiskursen 
När lärarna talar om läsande och läsundervisning handlar det till största delen om de processer 
lärarna beskriver att de skapar eller vill skapa för att eleverna ska lära sig läsa och förstå det 
lästa. Ett behov av att jobba med läsförståelse upptäckte Anders på sin skola när eleverna 
gjort ett övningsprov. Anders beskriver det så här:  
 

När vi gjorde övningsnationella provet såg vi att det fanns ett stort behov av att jobba med 
läsförståelse … där mitt i den argumenterande perioden gick specialpedagogen gick in och hjälpte 
mig. Det är ett litet experimenterande att vara två lärare i klassrummet.  
Anders våren 2019 

 
Peter är den som talar om förförståelse genom att han beskriver hur eleverna ska få möjlighet 
att hänga upp språket på något. Att hänga språket på något menar Peter är; att använda 
modersmålet, att skapa ämnesövergripande projekt med andra lärare för att språket ska kunna 
användas i andra sammanhang, att eleverna får vara delaktiga på yrkesprogram och 
därigenom bredda språket. 
 
Ingvar och Leif är de lärare som mest fokuserar på orden. De båda lärarna talar om vikten 
av att skapa förutsättningar för eleverna att lära sig nya ord. Lärarna beskriver olika sätt att 
jobba med ordförrådet; att göra ordlistor, synonymer och symbolik, att eleverna plockar ut ord 
i texter, att läraren har markerat ord i texter. Eleverna får därefter jobba med orden; de ska 
kunna stava ordet, uttala ordet och förstå ordets betydelse. Anders och Leif beskriver de 
problem eleverna har att förstå frågeorden. Vilket uttrycks på följande sätt: 
 

Vi har tagit hand om eleverna tillsammans (läraren och specialpedagogen uppfattar jag det som) 
och jobbat med läsförståelse. Vi har märkt att de förstår, de förstår orden. Men de förstår inte hur 
de ska svara på frågorna. Ibland missar de frågan. De vet inte riktigt hur de ska lösa uppgifterna. 
De tror att de förstår. När de hoppar över vissa ord och begrepp så missar de hela frågan. 
Specialpedagogen har gått in och förklarat vissa ord och begrepp.  
Anders våren 2019 

 
Eleverna måste förstå frågorna. Bisats, vad är det för skillnad på bisats och huvudsats. För att - då 
finns det en orsak. Men - då är det motsatta poler, metaforer och symbolik.  
Leif våren 2019 
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Läsläxor är också något flera av lärarna pratar om. Ingvar beskriver hur han ger 
individualiserade läsläxor gällande bokval och svårighetsgrad. Elias talar om att han ger 
eleverna fem till sex sidor i en gemensam bok som hela klassen läser. Anders talar om att ge 
läsbeting på 30 sidor i veckan. Peter beskriver de svårigheter han upplever eleverna har att 
studera i hemmiljön samtidigt som han uttrycker vikten av det. Det tar sig följande uttryck: 
 

Jag vet att mina elever inte har något stöd hemma, de lägger inte tid hemma. Jobbet som görs i 
skolan är det jobb som görs. Vissa läxor kan eleven göra men inget extra.  
 
För att en språkintroelev ska hinna ikapp behöver eleven jobba minst tio timmar hemma varje dag. 
 
Peter våren 2019 

 
Utgående från läsläxan, vars syfte beskrivs vara att bygga förförståelse, att jobba med orden, 
att träna på texten, skapas sedan förutsättningar för lärarna att på olika sätt jobba vidare med 
läsprocessen i klassrummet. Olika läsprocesser, vars syfte är att eleverna ska känna att de äger 
texten och kan göra den till sin egen. Några exempel på läsprocesser är; att jobba i grupper 
med frågor till texten, att i grupper låta eleverna ta på sig olika läsarroller som härrör från "en 
läsande klass", att låta eleverna använda olika lässtrategier som lärarna gått igenom. De 
lässtrategier som beskrivs är att; använda bilder, bildtexter, rubriker, mellanrubriker, leta 
informationsbärande ord, göra lexikon är några exempel på läsprocesser. 
Gruppsammansättningen ser olika ut och kan också göras på olika sätt för att skapa 
läsprocesser. Ingvar och Peter beskriver spridningen i klasserna på följande sätt:  
 

Eleverna är allt från analfabeter till elever som kommit med en fullständig gymnasieutbildning 
med avgångsbetyg från sitt hemland.  
Ingvar våren 2019 

 
Elever går tillsammans. Elever som kan läsa och skriva, elever som inte alls kan läsa och skriva. 
Använda lexikon, mobil, studiehandledare - väldigt olika nivåer på eleverna. Studiehandledarna 
får inte förklara, jag måste lita på studiehandledarna.  
Peter våren 2019 

 
Leif beskriver hur han drar nytta av spridningen i klassen när han sätter samman grupper:  
 

Med läsningen placerar jag elever som är svagare med duktigare så de kan ta hjälp av varandra.  
Leif våren 2019 

 
Flera av lärarna beskriver hur de gör grupper utifrån modersmål för att använda modersmålet i 
läsprocessen. Leif beskriver hur han ställer frågor till eleverna som uppmanar eleverna att 
använda modersmålet för att komma till nästa steg i läsprocessen. Elias beskriver och 
upplever sig ha ett problem när inte eleverna har ett utvecklat modersmål. Leif beskriver 
också att han använder gamla elevtexter, han beskriver hur han jobbar på detta sätt: 
 

Jag har förväntningar på vad eleverna ska göra. Jag visar hela tiden på nästa steg. Kom ihåg punkt 
och stor bokstav. Nästa steg är att du binder ihop meningar, tänk på stavning eller tänk på böjning. 
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Hela tiden nästa steg. Jag visar elevers elevtexter. Det är bra. Då har jag sparat dom. Gjort dom 
anonyma. 
Leif våren 2019 

 
7.4 Läsande och läsundervisning av olika textgenrer - genrediskursen 
I genrediskursen betonas både deltagaren och läshändelsen. Anders och Leif beskriver hur de 
jobbar med olika genrer. Leif är den som beskriver att han systematiskt jobbar med 
genrepedagogik och cirkelmodellen. Leif tar in genrer från andra ämnen genom att samarbeta 
med SO lärare. SO texterna upplevs svåra av eleverna, säger flera av lärarna under intervjun. 
På Anders skola är läsåret indelat i fyra genreperioder. Den skönlitterära perioden upplevde 
Anders bra genom att eleverna fick lära sig de olika läsarrollerna i En läsande klass. De olika 
läsarrollerna var det tänkt att eleverna skulle ta med sig till nästa genreperiod som handlade 
om faktatexter, fortsätter Anders vilket eleverna inte gjorde. Anders beskriver hur han fick 
backa tillbaka till den tidigare genreperioden för att  fånga upp eleverna. När de återigen 
tränat på de olika läsarrollerna så gick det bättre, sa Anders. Under arbetet med de olika 
genrerna uppmärksammade han också att eleverna hade svårt att förstå de frågor som hörde 
ihop med de olika texterna som eleverna jobbade med. Anders beskriver då hur han fick 
stöttning av en specialpedagog som utarbetade en mall som eleverna kunde använda som stöd.  
 
7.5 Läsande och läsundervisning för livskunskap - diskursen om sociala praktiker 
Läsande och läsundervisning för att klara sig i livet är centralt inom diskursen. Att använda 
modersmålet för att stötta språkhändelsen är viktigt i processen att stötta eleven vidare. Ingvar 
beskriver den glädje en elev uttryckte när eleven lärde sig skriva på arabiska från svenskan. 
Ingvar beskriver också vad som hände med eleverna när de fick vara med i undervisningen på 
yrkesprogrammen och sen fick använda texter som Ingvar tillverkat som kopplade ihop 
yrkesspråket och svenska språket. Eleverna lärde sig fort, berättade Ingvar. Ingvar tar också 
upp de problem som finns som handlar om att yrkeslärarna inte vill ta emot 
språkintroduktionseleverna för att de kan för lite svenska. Ingvar beskriver det så här: 
 

Man måste mötas på nåt sätt, där kan jag se hinder. -Nä, de kan inte vara här. De kan för lite. De 
här eleverna är duktigare än treorna, sa yrkeslärarna. Men, de har inte språket, då går det inte. 
Eleverna döms ut på en gång. Vi tar inte vara på elevernas kvaliteter.  
Ingvar våren 2019 

 
Att läsa för att klara sig i livet uttrycks av flera lärare som även tar upp krocken med 
kunskapsmålen som uppfattas vara för ouppnåeliga för flertalet elever. Det kommer till 
uttryck på olika sätt varav några exempel ges här: 
 

Min tanke med språkintroduktion är att eleverna inte ska få betyg. Vi har en insikt om att vi inte 
jobbar mot betyg i verkligheten. Det skulle bara bli stress. 
Peter våren 2019 

 
Vissa har kommit som analfabeter. Ett par stycken i klassen, de har gått här i tre och ett halvt år. 
Vissa har gått här sen grundskoleklass, sjuan, åttan och nian - eleverna har misslyckats. Det 
kommer inte att nå godkänt. De är så stressade och besvikna.  
Elias våren 2019 
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Krocken med kunskapsmålen, handlar som en av lärarna uttrycker att eleverna måste ha ett 
skolspråk på sitt andraspråk för att nå målen i kurserna. Peter beskriver det så här: 
 

Mycket handlar om att förbereda för livet Det tar ju fem till år att lära sig ett skolspråk. Det är 
ingen rimlighet. Läsa för att kontakta myndigheter. 
Peter våren 2019 

 

Att läsa för att klara sig i livet handlar också om att stötta eleverna vidare mot studier, vilket 
Leif beskriver som centralt. Att identifiera sig med olika syften och mål, beskriver Leif och 
uttrycker det så här: 
 

Det finns en del kulturella koder. Där du kommer ifrån finns det något liknande uttryck. Idag läste 
vi en text om nätmobbing i skolan. Det kan de relatera till. Nätet, alla har ett facebook konto, 
sociala medier, det berör alla. Läraren ställer frågor, de diskuterar. På frågan om de blev en 
diskussion i klassen, svarade läraren; Vi kom in på andra saker också.  
Leif våren 2019 

 
7.6 Läsande och läsundervisning för att få betyg  -  den sociopolitiska diskursen 
Att sätta betyg och få betyg är något flera av lärarna tar upp under intervjun. Det som 
framkommer när lärarna talar om betyg är att eleverna inte förstår det svenska 
betygssystemet. Eleverna tror, säger Peter att om de lämnar in en slutprodukt så får de betyg. 
Ett annat problem Peter tar upp, handlar om de betyg eleverna har med sig från andra svenska 
skolor. Några av de intervjuade lärarna ställer sig frågande till de betygen. Elias uttrycker det 
så här: 
 

Jag tror att vi har elever som kommer hit och har betyg i många ämnen. De kan nästan ingen 
svenska. Så hur gick det till.  
Elias våren 2019 
 

Det flera av lärarna ställer sig frågande till är hur elever kan få betyg i ett annat ämne om inte 
eleverna har tillräckliga kunskaper i svenska. Både Peter och Elias talar om detta i termer av 
att det är ett problem. Peter säger att han inte kan ge ett betyg i ett ämne om inte eleven har 
tillräckliga svenskkunskaper. Följande citat beskriver detta. 
 

I religion har jag ett annat sätt att se på deras resultat. Då tittar jag inte på hur de skriver, där ska 
jag förstå det de skriver. Jag ska förstå innehållet, jag tittar inte på något annat. Kraven är högre i 
svenskan.  
Elias våren 2019 

 
Du måste ha med dig den språkliga nivån i historieämnet. Framåt maj, betygssamtal. Jag hade en 
elev som skitit i svenskan. Eleven hade jobbat med historian och tyckte att han skulle ha betyg. 
Eleven var inte ens nära ett betyg, eleven hade lagt så lite fokus på svenskan. Bara producerat en 
massa, hade inte språket, lagt så lite fokus på svenska, bara producerat.  När inte språket fanns där 
så var det många mål som försvann. Jag kan inte veta hur du använder begreppen, ditt språk är 
otydligt. Du får inget betyg.  
Peter våren 2019 

 
Den betygsstress som finns i betygstider som hämmar eleverna är också något som beskrivs 
av Elias. Det Elias ser är elevernas rädsla att göra fel.  
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...när det hägrar med betygsättningen är eleverna så himla ängsliga. De är så rädda att visa att dom 
inte kan, att de gör fel. Det hämmar dom jättemycket. Ja, jättemycket. För dom är det, vill jag till 
gymnasiet eller inte. Avslöjar jag då att jag inte alls förstår vad detta handlar om eller om jag inte 
gjort läxan, då riskerar jag att inte fåt betyg.  
Elias våren 2019 

 
En majoritet av eleverna får inte betyg och kommer inte vidare till gymnasiet, vilket beskrivs 
av Elias på följande sätt: 
 

Det är väldigt få av våra elever som kommer till gymnasiet. Jag kan inte säga hur många procent 
men det är nog under fem procent.  
Elias våren 2019 

 
De förväntningar eleverna har på sig själva men även lärarnas, i det här exemplet Peters 
svårigheter att hantera kontra kunskapsmålen beskrivs så här: 
 

Eleverna har en förväntan och krav på sig själv jag måste få ett betyg. Det försöker jag lägga åt 
sidan. Flytta fokus från betyg till att vi läser här och nu. Det är svårt och det är en kamp. 
Peter våren 2019 

 
Det finns också elever som klarar sig bra och kommer vidare, vilket Leif ger uttryck för 
genom följande citat: 
 

Två elever har gått här i två år. En pojke kunde inte så mycket när han kom. Han har gått här i tre 
år nu och ska vidare.  
Leif våren 2019 

 
7.7 Sammanfattning 
I det här avsnittet som är det tredje analyssteget besvaras den tredje forskningsfrågan med 
stöd av Ivanič (2004) flerskiktade språkmodell, " Vilka underliggande värderingar och 
undervisningsmodeller kommer till uttryck och/eller vilka diskurser fokuseras när lärare talar 
om läsande och läsundervisning", besvaras och beskrivs med stöd av lärarnas tal om läsande 
och läsundervisning. Den mest framträdande diskursen är; läsande och läsundervisning för att 
äga och förstå texten (i fortsättningen benämnd Ivanič processdiskurs; 2004:231). Diskursen 
uppfattas mest framträdande därför att samtliga lärare betonar och beskriver på olika sätt både 
läsaren och läshändelsen när de talar om läsande och läsundervisning för att eleverna ska 
förstå det lästa. Att jobba tillsammans i klassrummet för att eleverna på olika sätt ska ta till sig 
texten eller som en lärare uttryckte det; "att äga texten och göra den till sin egen" är olika 
läsprocesser lärarna beskriver att de genomför.  
 
Hela läsprocessen från förförståelse, avkodning, ordval, lässtrategier, träna på texten hemma, 
beskrivs av samtliga lärare. Den mentala inre processen betonas av två lärare som beskriver 
läsandet som en otroligt ansträngande och komplicerad process för eleverna. Läshändelsen 
betonas genom att den framhävs med olika typer av stöttning.  
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Läsaren d.v.s. eleven beskrivs och benämns både i termer av att vara analfabet, vara en elev 
som kan eller inte kan läsa och skriva, vara en elev med fullständigt gymnasiebetyg, vara en 
svag eller duktig elev, vara en elev som inte kan göra läxor, vara en språkintroelev som måste 
jobba hemma tio timmar om dagen.  
 
Ur ett andraspråksperspektiv beskrivs hur frågorna och hur frågorna ska besvaras 
som ett problem för eleverna. En av lärarna uppfattar att problemet handlar om 
meningsstrukturen, uppbyggnaden av huvud- och bisats samt meningsskapandet. En annan 
lärare uppfattar att frågeorden är ett problem och tar hjälp av en specialpedagog. Att lära sig 
nya ord beskrivs av två lärare likaså att använda förstaspråket/modersmålet för stöttning av 
andraspråksutvecklingen. Processdiskursen har varit dominerande även i andra studier t.ex. i 
Stagg Petersons (2012) analys av styrdokument och kursplaner om skrivande i Canadas tio 
provinser.  
 
Ivaničs erfarenhet är att färdighetsdiskursen (2004:227) brukar dominera. Läsande och 
läsundervisning för färdighet (i fortsättningen benämnd Ivaničs färdighetsdiskurs, 2004:227) 
är också framträdande i den här studien. Inom diskursen är texten i fokus, vilket framkommer 
i färdighetsövningarna. Fyra av lärarna beskriver hur de ser på och betonar texten genom att 
färdighetsövningar för att träna kodning, betoning, uttal, läshastighet och vokalljud beskrivs. 
Lärarna betonar vikten av att eleverna ska lära sig läsa långa texter snabbt, att eleverna måste 
träna på att slå upp ord och även göra det snabbt.  
De underliggande värderingar som uttrycks är beskrivningar av att det tar väldigt lång tid att 
lära sig läsa och skriva och att de elever som av lärarna uttrycks vara analfabeter eller har kort 
skolbakgrund aldrig kommer att bli behöriga till nationella program. Att det tar fem till tio år 
att lära sig ett skolspråk, vilket menar lärarna gör det omöjligt för språkintroduktionseleverna 
eftersom de måste bli behöriga innan de blir för gamla. De elever som är mellan 16 och 17 år 
när de kommer till Sverige och påbörjar utbildningen på Språkintroduktion aldrig kommer att 
klara sig. En av lärarna uttrycker att eleverna ger upp när de ser att de inte kommer att klara 
målet att bli behöriga.  
 
Diskurserna, läsande och läsundervisning för kreativitet (i fortsättningen benämnd Ivaničs 
kreativitetsdiskurs, 2004:229), läsande och läsundervisning av olika textgenrer (i 
fortsättningen benämnd Ivaničs genrediskurs, 2004:232) tar inte så stor plats i lärarnas 
beskrivning. I båda diskurserna betonas läsaren och texterna. I lärarnas beskrivningar kommer 
det till uttryck genom att eleverna får välja texter med olika funktioner som de därefter får 
bearbeta. Olika genrer bearbetas med olika metoder.  
 
I diskursen läsande och läsundervisning för livskunskap (i fortsättningen benämnd Ivaničs 
diskurs om sociala praktiker, 2004:234) är literacypraktiken det centrala, den praktik där 
språkhändelsen (läs läshändelsen) sker. Hur modersmålet används för att stötta läshändelsen 
beskrivs av flera lärare som viktigt men även det omvända beskrivs d.v.s. att andraspråket 
stöttar förstaspråket (modersmålet) i läshändelsen och i läsutvecklingen. När läshändelsen 
skedde i verksamheten på ett yrkesprogram upplevdes det positivt av samtliga (yrkeslärarna, 
språklärarna, eleverna). När läshändelsen fokuserar förberedelser för livet (t.ex. kontakta 
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myndigheter) och det innehållsmässigt sker utanför kunskapsmålen därför att eleverna saknar 
ett skolspråk på andraspråket, blir det ett problem.  
 
De underliggande värderingar som kommer till uttryck handlar dels om att både första- och 
andraspråket har ett värde men även om att skolspråket svenska blir en gatekeeper. 
Skolspråket svenska blir en gatekeeper både när det handlar om att ge tillgång till 
yrkesförberedande kurser (de får inte komma till lektionerna när de inte kan svenska 
tillräckligt bra) men även till behörighetsgivande kurser.  
 
I diskursen Läsande och läsundervisning för att få betyg (i fortsättningen benämnd Ivaničs 
sociopolitiska diskurs, 2004:237) inkluderas en politisk dimension där makt och identitet är 
centralt (Liberg & Säljö, 2012:251). Att sätta betyg tolkas i det här sammanhanget som en 
maktutövning. När läraren beskriver att kursmålen för årskurs nio inte går att använda 
eftersom eleverna ligger så långt ifrån lägsta nivån, skulle eleverna kunna uppleva 
maktutövningen.  
 
Underliggande värderingar som kommer till uttryck är dels en misstänksamhet mot lärare från 
andra skolor som satt betyg i olika kurser trots att som flera lärare i studien uttrycker att 
eleverna inte kan svenska. Hur mycket svenska en elev behöver kunna för att få betyg i två 
olika So-ämnen har två lärare helt olika uppfattning om. Det signalerar en underliggande 
värdering om osäkerhet kring hur betygskriterier och kunskapsmål skulle kunna tolkas. En 
annan värdering som uttrycks är att eleverna inte kommer att klara sig. Ur ett 
andraspråksperspektiv bemöts inte eleverna med höga förväntningar och kognitivt utmanande 
undervisning med stöttning, genom de underliggande värderingar som indirekt 
kommuniceras.  
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8. Lärares undervisningsmodeller och språkliga lager 
I det här avsnittet redovisas det fjärde analyssteget genom att den fjärde forskningsfrågan, 
"Vilka av Ivaničs (2004) språkliga lager kan relateras till lärarnas tal om läsande och 
läsundervisning", besvaras.  
 
De dominerande diskurserna som redovisats i den tredje forskningsfrågan kopplas till de olika 
språkliga lagren som Ivanič (2004: 225) definierat. Till det första lagret; texten, kopplas 
färdighetsdiskursen. Till det andra lagret; den kognitiva processen kopplas både 
kreativitetsdiskursen och processdiskursen. Till det tredje lagret; den meningsskapande 
händelsen kopplas processdiskursen, genrediskursen och diskursen om sociala praktiker. Till 
det fjärde lagret; den sociopolitiska kontexten kopplas den sociopolitiska diskursen. Det är 
inte självklart vilket av lagren som står i fokus för respektive diskurs. Det finns en möjlighet 
att när lärare talar om läsande och läsundervisning kan ur en aspekt ett lager fokuseras och ur 
en annan aspekt kan ett annat lager fokuseras. En tolkning av diskurser och lager görs när den 
fjärde forskningsfrågan besvaras. I tabell 4 visas en sammanställning av; Ivanič diskurser 
(2004) och Ivanič fyra olika språklager; texten, den kognitiva processen, den 
meningsskapande händelsen och den sociopolitiska kontexten (2004: 223ff).  
 
Tabell 4: Ivani�s diskurser och språkliga lager 
Ivani�s diskurser Ivani�s språkliga lager 
Färdighetsdiskursen Lager 1 TEXT 
Kreativitetsdiskursen Lager 1 TEXT 

Lager 2 DEN KOGNITIVA PROCESSEN 
Processdiskursen Lager 2 DEN KOGNITIVA PROCESSEN 

Lager 3 DEN MENINGSSKAPANDE HÄNDELSEN 
Genrediskursen Lager 3  

 
DEN MENINGSSKAPANDE HÄNDELSEN 
 

Diskursen om sociala 
praktiker 

Den sociopolitiska 
diskursen 

Lager 4 DEN SOCIOPOLITISKA KONTEXTEN 

 

8.1 Lager ett, lager två och tangering av lager tre 
I avsnitt sju redovisades dominerande diskurser; processdiskursen och färdighetsdiskursen. 
De dominerande diskurserna fokuserar lager ett, två och lager tre. Samtliga lärare talar om 
läsande och läsundervisning på det sätt som gör att lager ett och två fokuseras. Det första 
språkliga lagret, lager ett är textlagret. Det andra språkliga lagret är lagret om den kognitiva 
processen. Det tredje lagret fokuserar den meningsskapande språkhändelsen. När lärarna 
fokuserar lager ett, ses läsande och läsundervisning kontextlöst och formaliserat. Den 
formaliserade läsundervisningen tar sin utgångspunkt i färdiga modeller där avkodning är 
centralt. Förutom avkodning blir det centralt att koppla ihop bokstav och ljud, att betona 
uttalsundervisning, att genomföra färdighetsträning för att läsa snabbt, att organisera 
färdighetsträning för att betona på rätt ställen. När lager två fokuseras; lagret om den 
kognitiva processen fokuseras läsandets kognitiva processer. Läsandet och läsundervisningen 
sker implicit, genom processer hos läraren och explicit med undervisning om t.ex. 
läsförståelsestrategier. De fem lärarna rör sig i dessa lager av språket; det första och det andra 
språklagret. I lärarnas beskrivning framkommer också att lärarna talar om läsande på ett sätt 
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så en förflyttning sker in i nästa lager; den meningsskapande händelsen med fokus på både 
läsaren och språkhändelsen. Samtliga lärare tangerar det tredje lagret när de talar om läsande 
och läsundervisning för att eleverna ska förstå det lästa. Språkhändelsen (läs läshändelsen) 
betonas genom att den framhävs med olika typer av stöttning. När läsaren och läshändelsen 
betonas genom arbete med olika genrer (genrediskursen), vilket lärarna mer eller mindre gör 
tolkas de uttalandena tillhöra genrediskursen och det tredje språkliga lagret. Till lagret hör 
även diskursen om sociala praktiker som i den här studien konkretiserats genom uttalanden 
om läsande och läsundervisning för livskunskap.  
 
8.2 Lager fyra 
Lager fyra som av Ivanič (2004) konkretiserats med den sociopolitiska diskursen tolkas i den 
här studien med diskursen läsande och läsundervisning för att få betyg. När lärarna talar om 
betyg och betygskriterier tolkas de uttalandena tillhöra den sociopolitiska diskursen. Att sätta 
betyg likväl som att inte sätta betyg tolkas i det här sammanhanget som en maktutövning. 
Inom diskursen går undervisningen ut på att göra elever medvetna om normer, 
maktförhållanden.  
 
Närmast beskrivs de uttalanden som gjorts som gör att lärarnas föreställningar om läsande och 
läsundervisning kan ses förflyttas mellan de olika lagren.  
 
8.3 Peter, Elias och Anders förflyttning mellan lagren 
Peter, Elias och Anders beskriver att det tar lång tid att lära sig läsa och skriva och att många 
av eleverna aldrig kommer att lyckas eftersom de har en väldig kort skolbakgrund. När lärarna 
talar i termer av; kodning, uttal och vokalljudsträning genom högläsning men även när 
ljudning och ordbetydelse tränas, fokuseras det första lagret. Likaså när Anders beskriver att 
han har fokus på färdiga metoder såsom; läsförståelsetest, läsförståelsetexter med frågor, En 
läsande klass. 
 
När Peter och de övriga lärarna beskriver hur eleverna får jobba med läsprocesser och 
läsförståelsestrategier rör de sig i det andra lagret, den kognitiva processen. Likaså när Peter 
beskriver hur eleverna får jobba med förförståelse. Att göra ansträngande läsläxor, vilket 
beskrivs av lärarna är andra exempel på kognitivt ansträngande aktiviteter som tolkats tillhöra 
lager två likaså ordinlärning. När Anders talar om det andra lagret, talar han delvis i termer av 
att eleverna ska ta sig dit själva. Eleverna ska inse behovet av att lära sig läsa och förstå. Det 
är något eleverna måste kunna, menar Anders och de uppmanas av Anders att gå till 
studiehandledaren för att få hjälp. Anders pratar också om det tema som skapade engagemang 
hos eleverna, temat byggde på något eleverna var intresserade av.  
 
Att flytta in i nästa lager, det tredje lagret; den meningsskapande händelsen där 
undervisningen går ut på att gestalta olika sätt att gå in i språkliga praktiker är något jag tolkar 
att både Peter och Elias pratar om. Lärarna pratar om det i termer av att eleverna inte är 
mogna för det och saknar förmågan eftersom eleverna är; analfabeter, svaga i sitt modersmål, 
har halva modersmål eller kommer från fel språkfamiljer som gör det svårt att lära sig 
svenska. Det är uttalanden som beskrivits men inte citerats. Peter pratar om vikten av att stötta 
elever, att organisera stöttning med modersmålet som stöd men säger också att 
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studiehandledarna hjälper eleverna för mycket. Peter och Elias talar också om och ifrågasätter 
hur lärare på tidigare skolor kunnat ge elever betyg fastän eleverna inte kan svenska.  
 
Peter, Elias och Anders rör sig inom det första och andra språkliga lagret. Det tredje lagret, 
den meningsskapande händelsen uppfattar jag att lärarna tangerar.  
 
Undervisningen i det fjärde lagret går ut på att göra elever medvetna. När Peter och Elias talar 
om att de gör eleverna medvetna om betygskriterierna som beskrivs vara ouppnåeliga för 
eleverna, rör sig Peter och Elias in i det fjärde lagret. Lärarna beskriver det på ett sådant sätt 
att det yttersta språklagret skulle kunna uppfattas stängt, blockerat och otillgängligt för 
eleverna. 
 
8.3 Ingvars förflyttning mellan lagren 
Ingvar fokuserar det första och andra lagret på liknande sätt som Peter, Elias och Anders när 
han talar om färdighetsträning för kodning och läsförståelsestrategier. Ingvar går in i det 
tredje lagret när han beskriver vikten av att välja engagerande texter och att hitta texter som 
knyter an till den vardagliga praktiken eller knyter an till ett yrkesområde. Fokus ligger på den 
sociala kontexten där texterna används. Ingvar talade också om den elev som lärde sig skriva 
på arabiska genom svenskan vilket tolkats tillhör det tredje lagret eftersom fokus ligger på den 
språkliga praktiken och den meningsskapande händelsen; att lära sig läsa och skriva på sitt 
förstaspråk.  
 
8.5 Leifs förflyttning mellan lagren 
Leif rör sig mest inom det andra och tredje lagret. Leif ser elevernas resurser och talar i termer 
av vad eleverna kan. I det andra lagret beskriver Leif att han jobbar  tillsammans med 
eleverna och med läshändelsen. De kognitiva och mentala processerna som hör till det andra 
lagret fokuseras när t.ex. meningsstrukturen beskrivs. Leif går in i det tredje lagret när han 
talar om hur han stöttar eleverna mot vidare studier eller när han använder texter för att 
eleverna ska identifiera sig med olika värderingar.  
 
8.6 Sammanfattning 
I det här avsnittet som är det fjärde analyssteget, har den fjärde forskningsfrågan besvarats. 
Den fjärde frågan, "I vilka språkliga lager (Ivanič, 2004) fokuseras lärarnas 
undervisningsmodeller när lärarna talar om läsande och läsundervisning" besvaras med stöd 
av det andra teoretiska ramverket; Ivanič flerskiktade språkmodell (2004). De dominerande 
språklagren är det första och andra, språket ses snävt och det innebär att lärarna fokuserar 
texten och de kognitiva processerna som äger rum inom eleverna. Läsande och 
läsundervisningen sker till stor del inom de två första lagren.  
 
När lärarna fokuserar det första lagret som är texten, handlar läsandet om enkel 
färdighetsträning. De aktiviteter lärarna beskriver är uttalsträning, läshastighetsträning, 
ljudning. Ljudningsmetoden är en av metoderna som lärarna beskriver som också är en 
kognitiv metod med lång tradition (Fridolfsson, 2008; Frost, 2002).  
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När lärarna fokuserar det andra språkliga lagret, fokuseras de kognitiva processerna. Att lära 
sig läsa innebär att eleven går in i en läsprocess tillsammans med läraren och de andra i 
gruppen (Liberg & Säljö, 2012:250; Ivanič, 2004:231). Eleverna jobbar både individuellt med 
läsläxor som de sedan tillsammans i grupper diskuterar . Begrepp såsom förförståelse och 
lässtrategier är centrala och används av lärarna.  
 
Tre av lärarna, uppfattar jag, förflyttar inte läsandet utanför texten eller utanför elevernas 
kognitiva processer där de meningsskapande skriftspråkspraktikerna finns som även uttrycker 
maktperspektiv.  
 
Lager tre som fokuserar förmågan att själv skapa mening i olika skriftspråkspraktiker och att 
själv skapa mening och uttrycka sig, som gör människan till en aktör är det endast enstaka 
uttalanden och enstaka lärare som fokuserar. Lager tre som konkretiserats med diskursen om 
sociala praktiker fokuserar språkpraktiken/språkhändelsen och inte deltagaren. Inom 
diskursen sker språkhändelsen med stöttning. Den stöttning som lärarna talar om är när 
studiehandledare används som en resurs. En av lärarna uttrycker en misstänksamhet mot 
studiehandledarna. Misstänksamheten tar sig uttryck genom att lärarna tror att 
studiehandledarna hjälper eleverna för mycket. Det finns också en uttalad misstänksamhet 
mot tidigare skolor som gett elever betyg fast de inte kan språket. Det är ett fåtal uttalanden 
som handlar om språkhändelsen. När lärarna beskriver hur de väljer engagerande texter, 
fokuseras språkhändelsen. Det gör den också när läraren beskriver den elev som lärde sig 
arabiska från svenskan. När framförallt en lärare talar om elevernas resurser och vad eleverna 
kan fokuseras tredje lagret genom att läraren fokuserar läshändelsen och stöttar eleverna mot 
nya utmaningar. De elever som inte förstår den svenska skolmodellen som betonar processen 
och inte slutprodukten som en av lärarna beskriver skulle kunna bero på att läsprocessen finns 
i det tredje språkliga lagret, dit läraren med sina uttalanden inte rört sig.  
 
Det fjärde lagret är det ingen lärare vars uttalanden tolkas tillhöra det fjärde lagret.  
 
Det som händer när fokus för läsandet och läsundervisningen förflyttas mellan lagren är att 
fokus förflyttas från förmågan att hantera skriftkoden och andra grammatiska regler till 
förmågan att själv skapa mening i olika skriftspråkspraktiker.  
 
Ivanič menar att undervisningen måste baseras på ett brett perspektiv på språket där alla fyra 
lager av språket är centrala (2004).  
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9. Avslutande diskussion 
Syftet med den här studien var att beskriva vilka förutsättningar och möjligheter till 
utveckling av skriftspråkliga färdigheter lärarnas föreställningar om läsande och 
läsundervisning på Språkintroduktion skulle kunna ge upphov till. När lärarnas föreställningar 
relateras till de valda teoretiska ramverken framträder undervisningsmönster och 
underliggande värderingar om språket. Den övergripande slutsatsen är att eleverna på 
Språkintroduktion förefaller att få begränsade förutsättningar att utveckla skriftspråkliga 
färdigheter. Anledningen till tolkningen är att i lärarnas tal dominerar två av de fyra angelägna 
skriftspråkliga praktikerna som Freebody och Luke (1990; Luke & Freebody, 1999) anser 
nödvändiga. Den tredje praktiken, den textanvändande förekommer i begränsad omfattning, 
men skulle kunna utvidgas. Likaså den fjärde; den analytiska praktiken är det ingen av lärarna 
som systematiskt arbetar med.  
 
I det andra teoretiska ramverket, Ivanič (2004) flerskiktade språkmodell verkar det som att 
lärarna endast verkar röra sig inom de diskurser knutna till de innersta språkliga lagren 
(Ivanič, 2004). I lärarnas uttalanden framkommer också att vissa av de centrala lärdomarna 
kända inom andraspråksforskningen inte verkar tillämpas i tillräcklig omfattning. I 
diskussionen som följer beskrivs de aktiviteter, praktiker och diskurser som ligger till grund 
för de tolkningar som gjorts gällande framträdande undervisningsmönster och underliggande 
värderingar. I slutet av det här avsnittet diskuteras och problematiseras konsekvenser av 
metoderna och metodvalen. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  
 
9.1 En nivå upp och en nivå ned 
Innan jag konkretiserar de tänkbara konsekvenserna av lärarnas föreställningar om läsande 
och läsundervisning lyfter jag blicken och visar på de genomsyrande teoretiska perspektiven.  
 
9.1.1 En nivå upp - framträdande teoretiska perspektiv  
Kognitiva psykologiska perspektiv på läsande samt en snäv och begränsad syn på litteracitet verkar vara 
framträdande. Att litteracitet ses ur ett begränsat perspektiv framkommer genom att i lärarnas tal 
fokuseras avkodande och betydelseskapande aktiviteter. En logisk konsekvens av kognitiva, 
psykologiska perspektiv är att ansvaret för utvecklandet av skriftspråkliga färdigheter läggs över på 
individen eftersom utvecklandet av skriftspråkliga färdigheter antas ske inom individen. En konsekvens 
blir att det är elevens kognitiva förmågor som avgör om eleven utvecklar skriftspråkliga färdigheter eller 
inte. Den fråga jag ställer mig är dels om det verkar stämma och dels vilken roll och vilken betydelse 
läraren då får och tar om utgångspunkten är att det är elevens ansvar att lära sig lära och det är elevens 
kognitiva förmågor som är avgörande för resultatet.  
 
9.1.2 Ansvaret på eleverna förringar lärarens skicklighet och minskar handlingsutrymmet 
När ansvaret att lära sig lära/läsa läggs på eleven förringas lärarens pedagogiska skicklighet 
eller läraren förringar betydelsen av sin pedagogiska förmåga att nå fram till eleven. Det 
skulle kunna vara så att när läraren lägger över ansvaret på eleven gör sig läraren ansvarslös 
och ställer sig utanför det som händer i stället för att kliva in, ta kommandot och använda sin 
kunskap och pedagogiska skicklighet. Det som också skulle kunna hända med lärarna när 
ansvaret för att utveckla skriftspråkliga färdigheter läggs på eleverna är att lärarens 
handlingsutrymme minskar. Det blir en logisk konsekvens av att läraren skulle kunna uppleva 
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att både problemet och lösningen finns inom individen, inom eleverna och inte hos läraren. 
När lärare i den här studien uttrycker att de tjatar på eleverna att lära sig, skulle det kunna vara 
ett uttryck för ett minskat handlingsutrymme.  
 
9.1.3 Litteracitet ur ett begränsat perspektiv osynliggör utanförliggande språkliga resurser  
Det skulle kunna vara så att när litteracitet ses som ett litet och smalt avgränsat utrymme 
skulle de språkliga resurser som ligger utanför det avgränsade utrymmet få svårt att synas och 
även uppmärksammas. Det som istället skulle kunna uppmärksammas är bristerna, bristerna 
att inte visa på de språkliga färdigheter som ligger inom det definierade litteracitetsområdet. 
När lärarna fokuserar två av de fyra språkliga lagren definierade av Ivanič (2004) skulle 
läsandet och läsundervisningen kunna uppfattas tunt med avsaknad av fyllighet. Det som 
saknas är förutsättningar att fokusera frågeställningar om identitet, makt och ideologier vilket 
är centralt i den tid vi lever nu med en stor förflyttning, vilket eleverna på Språkintroduktion 
är en del av. Om förutsättningarna fanns skulle även eleverna ges möjlighet att utveckla 
läsandet så det inkluderade social- och kulturell mångfald men också ett kritiskt tänkande. Att 
utveckla ett kritiskt tänkande är så viktigt för eleverna eftersom de behöver kunna analysera 
de diskurser av makt som de stöter på i texter (Cummins, 2000; Hall, 2003:171).  
 
9.1.4 Litteracitet ur ett vidgat perspektiv synliggör utanförliggande språkliga resurser 
Ivanič (2004) benämning på de diskurser som gör att litteracitetsbegreppen vidgas och de 
yttre språkliga lagren närmas är; den sociopolitiska diskursen och diskursen om sociala 
praktiker. När lärare talar om läsande och läsundervisning för meningsfullhet och 
funktionalitet fokuseras lager tre. Eleverna blir motiverade, de får visa vad de kan både när 
det gäller yrkeskunskaper men även när det gäller språkutveckling. Frågan är vad som händer 
med de elever som inte får möjlighet att lyckas i skolan d.v.s. att bli behörig och antagen till 
ett gymnasieprogram för vidareutbildning.  
 
9.1.5 En icke involverande läsandekultur skapar oengagerade, lata elever 
Kognitiva, psykologiska perspektiv på läsande och en begränsad syn på litteracitet skulle 
kunna skapa omotiverade, oengagerade elever som inte känner sig involverade i klassrummets 
läsandekultur, vilket även beskrivs av Hall (2003:122f, 127). Klassrumskulturen, som ägs av 
läraren skulle med andra ord kunna skapa elever som av lärarna upplevs lata, slöa och 
oengagerade när inte kunskapsmålen uppfylls. Men läraren i klassrummet har makten att 
skapa en inkluderande och involverande läsandekultur. Då behöver läraren sannolikt både 
mod och kunskap för att genomföra förändringen att lämna individen för den sociala 
praktiken. Det jag avser med att lämna individen för den sociala praktiken är att se läsandet 
som en social praktik som varierar mellan olika kontexter och inte som en teknisk färdighet 
som lärs in lika för alla. Hur det skulle kunna genomföras diskuteras senare i detta avsnitt. 
Men först några ytterligare konsekvenser av kognitiva, psykologiska perspektiv och en 
begränsad syn på litteracitet.  
 
9.1.6 Kommunicera process och undervisa produkt  
Betygsproblem som skulle kunna förstås utgående från kognitiva, psykologiska perspektiv 
och en snäv, begränsad syn på litteracitet, handlar om att eleverna uppfattas ha svårt att förstå 
den svenska skolmodellen som betonar processer och inte produkter. Det skulle kunna vara så 
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att lärarna sänder ut dubbla budskap när betygskriterierna med fokus på processer och 
undervisningen med fokus på text och kognitiva förmågor (produkt) kommuniceras till 
eleverna. När dessutom ansvaret att producera läggs på eleverna, skulle eleverna kunna 
uppfatta att ett betyg hänger ihop med en elevproducerad slutprodukt. Det skulle också kunna 
göra att eleverna upplevs stressade i betygstider eftersom eleverna förväntas leva upp till de 
betygskrav som förmedlats av lärarna. Fokus hamnar hos eleven, att eleven förstått lärarens 
förväntningar och krav och att eleven producerar kunskap på ett sådant sätt som läraren 
förväntar sig. Det som skulle kunna hända med eleverna när lärarnas förväntade kunskap 
ligger inom ett smalt litteracitetsområde som inte fångar upp elevernas språkliga resurser är 
att eleverna lämnar in en slutprodukt eller producerar utantillinlärd kunskap. Kunskap som 
eleverna tror att lärarna efterfrågar som inte är förankrad inom eleven.  
 
9.1.7 Lämna individen för den sociala praktiken 
Att lämna individen och se läsandet som en social praktik som varierar mellan olika kontexter 
skulle kunna vara ett stort steg att ta för lärarna eftersom det verkar som att lärarna fokuserar 
de kognitiva processerna. Jag tänker visa på en parallell mellan eleverna och lärarna när det 
handlar om kunskap om kontexten. Hall (2003:78) menar att avsaknad av kunskap om 
kontexten skulle kunna vara en bidragande faktor till elevernas svårigheter att utveckla 
skriftspråkliga färdigheter. Den fråga jag ställer mig är om motsvarande gäller för lärarna. Att 
avsaknad av kunskap om kontexten och om att se läsandet som en social praktik skulle kunna 
vara en bidragande orsak till att lärarna fokuserar de kognitiva processerna och inte ser 
konsekvenserna för eleverna. Det kanske är mer än avsaknad av kunskap, det kanske är så att 
lärarna inte ens vet att kunskapen existerar och kan då ej heller efterfråga den eftersom 
grunden handlar om att se litteracitet ur ett vidgat perspektiv. Med det tankesättet borde det 
vara rimligt att lärarna efterfrågar kunskap för att genomföra explicit undervisning om 
grunderna i svensk språkrytm (avkodande aktiviteter) i stället för att som i studien hänvisa 
eleverna till studiehandledarna och med den handlingen lägga över ansvaret på eleverna, 
vilket är återkommande och följer med kognitiva, psykologiska perspektiv.  
 
9.2 Känd andraspråksforskning 
9.2.1 Eleverna har högre förväntningar på sig själva än vad lärarna har på eleverna 
Höga förväntningar på eleverna och kognitivt utmanande undervisning med stöttning, borde 
vara ett mantra för lärare eftersom det är centralt och grunden för att elever överhuvudtaget 
ska lyckas i skolan (Cummins 2000; Vygotskij, 1934/2001). I den här studien uppfattar jag att 
elevernas höga förväntningar på sig själva för det första, är högre än lärarnas förväntningar på 
eleverna för det andra uppfattas som ett problem för lärarna eftersom eleverna förväntar sig 
att få betyg. Eftersom betygsproblem diskuterats ägnas diskussionen här åt förväntningar, 
närmare bestämt hur låga förväntningar kommer till uttryck i lärarnas tal om läsande och 
läsundervisning. Det är möjligt att lärarna inte är medvetna om att när uttalanden som handlar 
om analfabeter som aldrig kommer att klara skolan eller aldrig kommer att klara sig görs, så 
förmedlas låga förväntningar på eleverna. Likaså när uttalanden som handlar om att 
läsförståelse är ett jätteproblem och att det tar minst fem till tio år att lära sig skolspråket 
(underförstått att eleverna aldrig kommer att hinna det), kommuniceras låga förväntningar. 
Eftersom höga förväntningar och kognitivt utmanande undervisning med stöttning är det som 
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driver lärandet, skulle låga förväntningar kunna få motsatt effekt det vill säga bromsa 
lärandet.  
 
9.2.2 Missförstått att förstaspråket kan användas som skolspråk 
Att det tar minst fem till tio år att utveckla andraspråket till ett avancerat språk verkar vara 
känt för lärarna. Att förstaspråket kan användas som verktyg för lärandet verkar dock lärarna 
sakna kunskap om. Känd andraspråksforskning visar på olika sätt vikten av att eleverna får 
utveckla avancerade färdigheter på sitt första språk för att dels underlätta och snabba på 
andraspråksinlärandet och samtidigt kunna använda förstaspråket som verktyg för 
kunskapsinhämtandet. Att lärarna saknar kunskap kommer till uttryck genom olika uttalanden 
som ifrågasätter hur eleverna har kunnat få betyg i andra kurser än svenska, när de av lärarna 
inte uppfattas kunna svenska. Det här får på olika sätt allvarliga konsekvenser för eleverna. 
Framförallt får eleverna svårt att hinna med att lära sig svenska på avancerad nivå så språket 
kan användas som verktyg för kunskapsinhämtning i alla de kurser som krävs för att bli 
behörig till nationella gymnasieprogram. En annan konsekvens skulle kunna vara att eleverna 
inte blir kognitivt utmanade och inte ges förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential.  
Min uppfattning är att det vore en stor vinst för eleverna att organisera stöttning så eleverna 
kan utveckla motsvarande CALP-färdigheter på sitt modersmål/förstaspråk, så det kan 
användas som skolspråk.  
 
9.3. Meningsskapande läsande och en vidgad syn på litteracitet 
Om utgångspunkten för läsandet är meningsskapande läsande för att tolka världen istället för 
avkodande aktiviteter och högläsning skulle en mer involverande läsandekultur kunna skapas 
i klassrummet, vilket skulle gynna samtliga elever men särskilt de mest utsatta. En 
involverande läsandekultur skulle kunna skapas om lärarna utgår från elevernas 
vardagslitteracitet och tar fram ett undervisningsmaterial (texter) som kan användas för att 
gradvis utveckla avancerade, språkliga CALP färdigheter i elevernas samtliga språk (Barton, 
2009:43; Cummins, 2000; Ivanič, 2009:109ff). Det skulle kunna vara ett sätt att övervinna 
gapet mellan skollitteracitet och en för eleven personlig, meningsfull litteracitet (Hall, 
2003:122f, 127). Förutsättningen är en vidgad syn på litteracitet som, enligt Kell (2009:75) 
slagit igenom inom forskningen men inte hos lärarna i klassrummen. Att utgå från elevernas 
vardagslitteracitet skulle också kunna innebära att använda texter där eleverna känner igen sig 
och kan bli engagerade i, vilket blir en helt annan utgångspunkt för läsandet. Det skapar 
förutsättningar för att utveckla samtliga av Freebody och Lukes (1990) nödvändiga praktiker. 
Den textanvändande praktiken kan skapas genom att läraren visar på andra texter med ett 
liknande engagerande innehåll. Den kritiska praktiken är lika viktig som de andra praktikerna. 
Rush (2004:43ff) som under en sommarskola jobbade med tre barn i trettonårsåldern hittade 
olika sätt för barnen att utveckla kritisk litteracitet genom att bl.a. studera olika hemsidor med 
olika budskap för ett och samma fenomen, som barnen var intresserade av. En förutsättning är 
att lärarna förflyttar fokus från individen till den sociala och kulturella kontexten, dvs, från 
kognitiva, psykologiska perspektiv till sociokulturella. Det skulle kunna ge förutsättningar för 
att startpunkten för läsandet skulle vara meningsskapande och ge verktyg för att tolka och 
kritiskt granska världen.  
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9.4 Metoddiskussion  
Vad de metoder och metodval gett för konsekvenser på studiens resultat kommer närmast att 
diskuteras. Studien har inspirerats av aktuell forskning som berör läsande och läsundervisning 
(Larsson, 2018; Schmidt, 2013). Metoden att genomföra kvalitativa intervjuer med fem lärare 
som spelades, in var en enkel metod. Materialet som skapades efter transkriberingen och 
tolkades i flera steg var mer komplex. I det första steget var fokus att hitta skriftspråkliga 
aktiviteter som sorterades och kodades i olika teman. Det första steget var centralt och 
utgångspunkt för steg två, som var en teoretisk konstruktion. Utgående från de konkreta 
skriftspråkliga aktiviteterna gjordes tankemodellen d.v.s. den teoretiska konstruktionen vilka 
aktiviteter som skulle kunna uppfattas som skriftspråkliga praktiker i ett tänkt klassrum med 
elever som går Språkintroduktion. Resultatet som presenterats inledningsvis i detta avsnitt, 
visar på att i lärarnas tal dominerar två av fyra skriftspråkliga praktiker tillhörande det ena 
teoretiska ramverket (Freebody & Luke, 1990; Luke & Freebody, 1999). Om en annan metod 
valts t.ex. om klasssrumsobservationer genomförts för att fånga upp de skriftspråkliga 
praktikerna kanske resultatet sett annorlunda. Anledningen till det är att det skulle kunna vara 
en skillnad mellan hur lärare talar om läsande och konkret genomför läsundervisning i 
klassrummet.  
 
Det andra teoretiska ramverket, Ivanič (2004) flerskiktade språkmodell är mer teoretiskt och 
abstrakt i jämförelse med det första. Det första steget, de transkriberade intervjuerna användes 
även här som utgångspunkt för den teoretiska analysen. Uttalanden tolkades tillhöra olika 
diskurser som kodades och sorterades. Det skulle kunna vara så även här, att om 
observationer genomförts istället för intervjuer skulle andra tolkningar kunnat göras. 
Resultatet skulle då också kunnat sett annorlunda ut dvs fler lager av språket skulle kunna ha 
uppfattats. Det som jag uppfattar gör modellen abstrakt är utgångspunkten att se språket i fyra 
lager. Den flerskiktade språkmodellen, som i grunden handlar om skrivande och i denna 
studie anpassats till läsande ser inte Ivanic några problem med (2004:240) eftersom 
tolkningen är ganska självklar. En risk med modellen eller som Ivanič (2004:240) själv tar 
upp är att det är lätt att de sex diskurserna både upprätthåller spänningarna och 
motsättningarna dem emellan likväl som att de löses upp.  
 
Centralt för resultatet gällande användandet av de båda teoretiska modellerna är hur lärarnas 
utsagor kategoriserats efter delvis givna modeller. De båda teoretiska ramverken bygger på 
kategoriseringar även om utgångspunkten för analysen i den här studien var att hitta mönster 
(kategorier) oberoende av de teoretiska ramverkens. Hur stor påverkan de teoretiska 
ramverkens kategoriseringar har på resultatet och om kategoriseringarna skulle gjorts på ett 
annat sätt, har jag ingen uppfattning om. Det jag vet är att vid studier av flerspråkighet har 
forskare uppmärksammat att människor använder alla sina språkliga resurser på olika sätt i 
olika sammanhang eftersom de teoretiska och metodologiska ramverken som använts tillåter 
forskarna att se det (Blackledge & Creese, 2014; Blommaert, 2013). Med det vill jag säga att 
det sannolikt är så att de teoretiska modellerna som bygger på kategoriseringar blir 
begränsande för vad som kan uppfattas och ses.  
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9.5 Förslag till framtida forskning 
Frågan är om förutsättningarna för eleverna att utveckla språkliga färdigheter skulle förändras 
om lärarna fokuserar samtliga språkliga lager, enligt (Ivanič, 2004) och samtliga praktiker 
enligt Freebody och Luke (1990; Luke & Freebody, 1999). Om de skulle förändras och i så 
fall hur, skulle vara intressant att studera. Det vore särskilt intressant att genomföra studierna 
på Språkintroduktion eftersom det finns så lite genomförd forskning inom det 
gymnasieprogrammet. I den här studien har fem svenska som andraspråkslärare intervjuats. 
Studien skulle kunna vidgas för att se om ett liknande resultat framträder när fler lärare 
intervjuas men även när andra lärarkategorier än andraspråkslärare skulle intervjuas. Likaså 
skulle observationer i de klasser lärarna undervisar kunna observeras för att se om lärarnas tal 
om läsande stämmer överens med lärarnas praktik. Utifrån Skolinspektionens rapport (2017) 
framkom att flera av de granskade skolorna hade nått goda resultat med en snabbare 
genomströmning som följd. Frågan är om det finns ett samband mellan de skolor med 
snabbare genomströmning och de två teoretiska ramverken (Freebody & Luke, 1990; Ivanič, 
2004) som använts i den här studien. För att summera mina förslag till framtida forskning så 
handlar det om att genomföra liknande studier och jämföra dessa med de två teoretiska 
ramverken, Freebody och Lukes resursmodell (1990) och Ivanič, (2004) diskurser och 
språkliga lager.  
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 Informationsblad  Bilaga 1 

 
 

En förfrågan och en önskan om  
att få intervjua lärare på språkintroduktion som en del i mitt examensarbete 
som ingår i ett större forskningsprojekt.  
 
Forskningsprojektet heter; 
Nyanlända elever i gymnasieskolan - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, 
ämnesspråk och social inkludering (se bilaga) 
 
Examensarbetet 
Examensarbetet är en undersökande studie på avancerad nivå som genomförs på 
språkintroduktion. Studien handlar om hur lärare jobbar med läsförståelse.  

Hur jobbar lärare i svenska som andraspråk med 
läsförståelse på språkintroduktion.  
 
De elever som går språkintroduktion ska lära sig svenska som ett andraspråk. Det Skolverket sett i sina utvärderingar 
är att eleverna har svårt att komma vidare från språkintroduktion till nationella gymnasieprogram. 
Andraspråksforskning har visat att det går förhållandevis snabbt (1-2 år) att lära sig vardagsspråket svenska. Det tar 
mycket längre tid att lära sig skolspråket.  
 
Det större forskningsprojektet ska hitta arbetssätt och metoder som vilar på vetenskaplig grund, som möjliggör att 
elever på språkintroduktion kommer vidare. I mitt examensarbete kommer jag att intervjua lärare för att samla in 
kunskap om hur lärare - SVA, NO och SO lärare jobbar med läsförståelse.  
 
Jag vill därför träffa lärare som undervisar i SO, NO och svenska som andraspråk på språkintroduktion och 
genomföra intervjuer och en enkät.  
 
Intervju ca 1 tim 
Intervjuerna genomförs av mig Lena Stenbäck student vid Högskolan Dalarna. Jag kommer till er skola. Jag önskar 
träffa lärare individuellt. Varje intervju beräknas ta ca 1 tim och kommer att spelas in som ljudfil. 
 
Allmänt om mitt examensarbete 
Min ambition är att intervjua 10 SVA lärare, 10 SO lärare och 10 NO lärare på språkintroduktion. De skolor som 
ingår i min studie finns i mellanstora städer.  
 
GDPR - dataskyddsförordningen 
Jag kommer inte att fråga om namn och personliga uppgifter eftersom det ställer större krav på mig att hantera all 
information och även hantera det enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Det är ej heller relevant för studien.  
Däremot är jag intresserad av frågor om erfarenhet, utbildning, år i yrket, år på språkintroduktion, annan 
undervisning etc., förutom de specifika frågor som handlar om läsförståelse och läsförståelsespråket.  
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Datainsamling till min studie och till det större forskningsprojektet 
Det material jag samlar in kommer att behandlas konfidentiellt. Allt material kommer att avidentifieras, göras 
ospårbart och ingen obehörig kommer att ta del av svaren. Det kommer inte heller att gå att spåra det som spelats in 
på ljudfilen. Läraren kan när som helst avbryta sitt deltagande 
 
Regler för forskning samt spridning av resultat 
Det insamlade materialet används bara i forskningsrelaterade sammanhang. Min studie kommer i alla delar att följa 
Vetenskapsrådets etiska regler för forskning.  
 
Du som deltar 
Du får muntlig och skriftlig information om forskningens syfte, hur den går till och vad det innebär att delta. Sedan 
får du ta ställning till om du vill delta genom att fylla i en så kallad samtyckesblankett. Du kan också när som helst 
och utan att ange något skäl dra tillbaka ditt samtycke och då utgår du ur studien.  
 
Förtydligande om anonymitet 
Allt material kommer att lagras på ett säkert sätt så att det inte sprids till obehöriga. När jag skriver min uppsats och 
skriver om resultaten är alla skolor, klasser, rektorer, lärare helt anonyma. Ingen enskild lärare, rektor, eller skola 
kommer att kunna identifieras. Inspelningar från intervjuer anonymiseras och kommer endast att användas i 
forskningssyfte. Information som du delger mig i enkäter, intervjuer eller på annat sätt, är konfidentiellt.  
 
Finns det några risker med att delta i studien? 
Det finns inga kända risker med att delta i denna forskning.  
 
De förväntade fördelarna/nyttan med forskningen 
Studien kan bidra med kunskap om hur olika ämneslärare (NO, SO och svenska som andraspråk) jobbar med 
läsförståelse på språkintroduktion.  
 
Presentation av resultat 
Resultatet av min studie kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna i juni 2019 om 
tidplanen följs.  
 
Om du har några frågor om mitt examensarbete är du välkommen att kontakta mig eller min handledare Åsa Wedin. 
Om du har några frågor om det större forskningsprojektet kan Åsa Wedin även svara på frågor om det.  
 

Student Högskolan Dalarna Lena Stenbäck h15stlen@du.se 0732-315749 
Professor och handledare Högskolan 
Dalarna 

Åsa Wedin awe@du.se 070-1918632 
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Du ger ditt samtycke till deltagande genom att skriva under en överenskommelse, ett godkännande om deltagande.  
 
Tyringe den 17 feb 2019 
 
Studerande Lena Stenbäck, Högskolan Dalarna 
e-post:  h15stlen@du.se  telefon: 0732 315749 
 
Handledare professor Åsa Wedin, Högskolan Dalarna 
e-post: awe@du.se   telefon: 
 
Bilagor: 
Godkännande, deltagande lärare 
Informationsblad forskningsprojektet; Nyanlända elever i gymnasieskola 
 
 
 
 
Termin: Våren 2019 
Program:  
Ämne/huvudområde: Magisterutbildning 
i svenska som andraspråk.  
Poäng: 15 hp 
  

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 
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   Bilaga 2 
 
 

 
 
 

   
 

Godkännande, deltagande lärare 
 

Informerat samtycke - lärare och annan skolpersonal 
 
Genom att underteckna nedan bekräftar jag följande:  
 

• Jag har fått information om magisterstudien. 
• Jag har fått en kopia av informationsbladet, och jag har läst och förstått informationen i det. 
• Jag har fått möjlighet att ställa frågor, och jag har fått svar på de frågor jag ställt.  
• Jag förstår att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag är fri att dra mig ur när som helst. 
• Jag förstår att om jag har några ytterligare frågor kan jag när som helst kontakta Lena Stenbäck som 

genomför studien eller handledaren Åsa Wedin.  
• Jag har gått med på att bli intervjuad, och att intervjun är ljudinspelad. 
• Jag förstår att jag kan lyssna på inspelningen med mig och be om att delar av den eller  att hela inspelningen 

förstörs inom en månad efter intervjun. 
• Jag förstår att intervjun kommer att transkriberas, anonymiseras och att endast anonymiserad information 

kommer att användas 
• jag förstår att magisterstudien är en del i ett forskningsprojekt; Nyanlända elever i gymnasieskolan - en 

tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. 
• Jag förstår att jag kan kontakta Åsa Wedin om jag har frågor kring forskningsprojektet. 

 
 

 
Namnunderskrift, datum  
 

 
Namnförtydligande 
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Frågeställningar   Bilaga 3 
 

Allmänna frågor om dig 
Berätta lite om din lärarbakgrund 
Hur länge du varit lärare 
Vilka ämnen undervisar du i  
Vilka ämnen är du behörig i 
Hur kommer det sig att du jobbar på språkintroduktion 
 

På den skola du jobbar - berätta lite om skolan 
Hur många elever 
Elever på språkintroduktion 
 

Hur ser du på läsning, vad tänker du om det 
 
 

Läsning och läsförståelse, hur tänker du om det? 
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Mall Freebody & Lukes resursmodell   Bilaga 4 
 
Kodknäckaren - Kodknäckningspraktiken 
Hur kan jag knäcka koden för att förstå den här bilden eller texten? Hur får jag flyt i mitt läsande? Vilka tecken 
behövs och hur ska jag använda dem för att skapa egna texter?  
Avkoda text  
Syntetiska läsmodeller 
samband mellan ljud och bokstav 
fonem-ljud 
flyt - automatisering 
förförståelse 
inferenser 
motivation 
Hur jobbar läraren med ordförråd 
kod knäckning genom interaktion och multimodala resurser 
kopiering eller imitation 

Textdeltagaren  - Den betydelseskapande praktiken 
Vad betyder den här texten. Hur kan jag skapa mening i den. 
Fokus är på semantiska och syntaktiska dimensioner. Det betyder att förstå att varje text har sina krav på ett visst 
ordförråd och en viss grammatisk struktur för att bli meningsfull. Vi undersöker även meningsbyggnaden (längd, 
bisatser, komplexitet) 
Skapa mening i texten  
Inferenser 
Använder bilder 
Förförståelse om textens innehåll 
Språket som situationsoberoende eller dekontextualiserat språk - ett självbärande språk som inte innebär att lyssnaren 
befinner sig på samma plats  Winlund, 2014:12 
Förmåga att utnyttja resurser inom och utanför texten 
betydelsefullt innehåll om kända förhållanden för att kunna läsa 
ljuda ord som man inte förstår 
använda bilder för att underlätta läsande 
interaktion för meningsskapandet 
samarbeta med en kompis - härma kompisen 
multimodala resurser för meningsskapandet 
diskuterar olika sorters björkar, istället för att börja med träd sid. 43 
ordförrådet i skolböckerna är långt ovanför det egna 

Textanvändning - textanvändningspraktiken 
Vilket är syftet med den här texten? Varför ser texten ut så här? Vem är den tänkta mottagaren?  Hur fungerar texten 
i sitt sammanhang? Hur kan eller vill jag använda den information som finns i texten? 
Att använda eller förstå hur texter ska användas.  
Barn som inte förstår funktionen av skrivna texter  kan genom andra medier se användningsområden för 
textanvändning som hänger samman med deras intressen 
att använda text i olika kontexter 
förståelse för en texts användning här och nu 
egen läsning - hämta en egen bok 
högläsning -  
egen textproduktion 

Kritiska läsaren - analyspraktiken 
Hur påverkar olika texter mig? Vad vill de som skrivit texten att jag ska göra eller känna? Varför? Hur kan texter jag 
skriver själv påverka andra? 
Förstå att författaren skrivit texten med ett särskilt uppsåt. Läsaren ska kunna kritiskt granska en text. Se 
maktrelationer.  
kritisk läsning - en medvetenhet om att texten författats av personer var egna uppfattning avspeglas i texten 
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Analysmall 2    Bilaga 5 
 

Läsande och läsundervisning för färdighet  
Hur lärare  s e r  på läsn ing  för  färd ighe t  
Det handlar om läsning som en färdighet med fokus på avkodning, ljudning uttal, paus vid punkt.  
Hur lärare  s e r  på lärande av  läsn ing  för  färd ighe t  
För att lära sig läsa betonas vikten av fonologisk medvetenhet, automatisering av avkodningen, läshastighet. 
Läsförståelse handlar om lästeknik och att förstå en text på ord- och meningsnivå. Förstå hur en text hänger ihop, 
uppfatta textbindning.  
Hur lärare  säger  a t t  läsn ing  för  färd ighe t  ska läras  u t  i  prakt iken 
Läsande ses som skilt från skrivandet.  
Undervisningen är inriktad på att öva färdigheter.  
 

Läsande och läsundervisning för kreativitet 
Hur lärare  s e r  på läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  fö r  menings fu l lhe t  
Lärare lägger fokus på den skrivna textens innehåll och budskap. Lärare anser att läsning har ett eget värde. Läsaren 
blir en bättre läsare genom att läsa mycket.  
Välja texter, välja en bok som eleven tycker om, nyheter, texter om elevens vardag, språkyrk. 
Hur lärare  s e r  på lärande av  läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  fö r  menings fu l lhe t  
Lärare anser att läsning är ett uttryck för elevens kreativa förmåga. Läraren anser att eleven ska relatera textens 
innehåll till sig själv och till sin egen erfarenhet. Eleven ska läsa det som är intresserar eleven.  
Hur lärare  säger  a t t  läsn ing  o ch  läs fö r s tåe l s e  fö r  menings fu l lhe t  ska läras  in  i  prakt iken 
Lärare anser att centralt för undervisningen är elevens egen tolkning av det lästa och läshändelsen ses som en 
identitetsutvecklande handling. Whole language 
 

Läsande och läsundervisning för att äga och förstå texten 
Hur lärare  s e r  på läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e ,  fö r  a t t  äga och för s tå  t exten 
Läsprocesser och integrerade läsförståelsestrategier. Det handlar om att bygga upp förförståelse. Det är kognitiva 
mentala processer, det som händer i huvudet på den som läser.  
Individualisera, förstå orden, metaspråk, modersmålet. 
Hur lärare  s e r  på lärande av  läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  fö r  a t t  äga och för s tå  t exten 
Lärare ser vikten av att bygga upp förförståelse som något centralt. Läsande består av både mentala processer och 
praktiska processer.  
Hur lärare  säger  a t t  läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  ska läras  in  i  prakt iken  för  a t t  e l ev erna ska äga och för s tå  
t exten .   
Lärare säger att man ska jobba med läsprocesser och läsförståelsestrategier 
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Läsande och läsundervisning av olika textgenrer 
Hur lärare  s e r  på läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  fö r  a t t  lära  s i g  o ch  för s tå  g enrer  
Eleverna ska lära sig vad som kännetecknar olika genrer; skönlitterära, informativa, argumenterande, berättelser, 
faktatexter. Hur lärare pratar om elever hör hit.  
Hur lärare  s e r  på lärande av  ( läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e )  av  o l ika genrer   
I undervisningen riktas fokus mot textens syfte, underliggande budskap, form och funktion.  
Lära sig det som karaktäriserar de olika genrerna.  
Hur lärare  säger  a t t  ( läsn ing  o ch läs för s tåe l s e )  o l ika genrer  ska läras  in  i  prakt iken 
Undervisningen är explicit och implicit och handlar om hur olika genrers uppbyggnad.  
 

Läsande och läsundervisning för livskunskap 
Mer specifikt handlar det om vad läsning är och bör vara. Viktig insats att stötta eleven vidare. Hur lärare pratar om 
elever - analfabeter. 
Hur lärare  s e r  på läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  
Eleverna ska kunna identifiera sig med olika värderingar, syften och mål.  
Läsning är allmänbildning och bildning. Värdegrundsdimension spelar en framskjutande roll.  
Hur lärare  s e r  på lärande av  läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  
Implicit undervisning. Eleverna ska lära sig genom att meningsfullt deltagande som ska ge möjlighet till 
identifikation. Läsa det som är nödvändigt för de egna behoven.  
Hur lärare  säger  a t t  läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  ska läras  in  i  prakt iken  
Stöttning och interaktion med läraren och med andra elever. Eleven ingår i läspraktiker i och utanför skolan.  
Det handlar om att läsa mellan rader.  
 

Läsande och läsundervisning för att få betyg 
Hur lärare  s e r  på läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  
Läsundervisningen syftar till att medvetandegöra eleven om inbakade budskap i olika texter. Identitetskonsekvenser  
Screening, få betyg och nå målen, få betyg i andra ämnen t.ex. SO, svenskan betydelsefull.  
Hur lärare  s e r  på lärande av  läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  
Lärare anser att den kritiska läsningen som syftar till att utveckla eleverna till samhällsmedborgare är centralt. läsande 
i relation till nationella prov, ämnesplaner och olika bedömningspraktiker lyfts fram.  
Hur lärare  säger  a t t  läsn ing  o ch  läs för s tåe l s e  ska läras  in  i  prakt iken  
Läsundervisningen är explicit. Läsundervisningen ska göra eleverna medvetna om hur författare  - läsare - relationer 
konstrueras.  
 


