
 
 



 
 

SAMMANFATTNING. 

Det här är en studie om språkutveckling med fokus på läsning. Jag har genom en 

enkätundersökning samlat in underlag för att kunna genomföra studien. Under denna 

undersökning har jag fått fram överraskande resultat. Genom denna studie har jag fått en 

större insikt om hur det är att inte ha landets officiella språk som modersmål. Resultaten jag 

har kommit fram till har varit att förväntade samt en del överraskningar. Genom min 

undersökning har jag kommit fram till att det inte är så stora skillnader i läsningen mellan 

elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska som ges 

under utbildningen. Det är avsaknaden av större skillnader som är ett överraskade resultat.  

Jag kommer att avsluta studien med att komma med förslag på vidare forskning. 
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Inledning  
Med anledning av min framtida yrkesroll som lärare finner jag det viktigt att se på 

tvåspråkigheten som finns i dagens samhälle. Under min verksamhetsförlagda utbildning, 

även kallad VFU har jag varit på en mångkulturell skola i södra norrland. Klassen jag har haft 

min VFU i är årskurs 4. Under denna tid har jag kommit i kontakt med elever med 

flerspråkighet.  Med dagens debatter och diskussioner om språkets betydelse för integreringen 

i det svenska samhället, tycker jag att språkutvecklingen och framför allt läsningen är 

intressant och viktigt. Detta är inte enbart ur ett pedagogiskt synsätt utan även en viktig del i 

samhällets syn på invandrare. Det svenska samhället är enligt mig ett informationssamhälle, 

där information hämtas från olika medier, till exempel internet. För att få tag på information 

är läsning ett viktigt redskap. Jag vill med denna studie titta närmare på språkutvecklingen, 

och framför allt läsningen. I skollagen (Skolverket 1985, 2§) står det att alla barn och 

ungdomar ska ha tillgång till likvärdig utbildning oberoende av social och ekonomisk 

bakgrund.  Alla elever i de svenska skolorna ska ha samma möjligheter att lyckas utbilda sig. 

Jag har valt att använda mig av tre ord studie, undersökning och examens arbete och för mig 

så har dessa ord samma innebörd. 

Syfte och forskningsfrågor 
Detta examensarbetes syfte är att undersöka om det finns skillnader i läsvanor mellan elever 

med svenska som modersmål och elever med annat modermål än svenska. Detta är intressant 

då vi i dagens informationssamhälle tar det förgivet att folk kan läsa och tolka texter. Det 

känns viktigt att försöka kartlägga vilka problem som eventuellt kan finns. När samhället ser 

ut som det gör är läsningen väldigt viktigt. Det känns därför viktigt att alla elever har samma 

förutsättningar att lyckas i samhället, det är i skolan allt börjar. Finns det skillnader i läsning 

mellan elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andra språk i 

avseenden på… 

– när läsningen påbörjades 

–  om deras föräldrar kan läsa eller ej 

– om föräldrarna läser hemma för sina barn eller inte 

– intresset kring böcker och läsning  

– självbedömning  
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 Bakgrund  
”Idag finns elever från hela världen i den svenska skolan. Detta innebär nya utmaningar men 

också nya möjligheter.”1 Elever med annat modersmål än svenska ökar i de svenska skolorna, 

detta innebär att man som lärare under sin yrkeskarriär kommer att komma i kontakt med 

elever med annat modersmål än svenska. I boken Framgång genom språket (2008 s. 10) 

skriver man att idag är det minst 14 procent av eleverna i grundskolan som har en annan 

kulturell bakgrund och ett annat modersmål än svenska.  

När det kommer till inlärningen av läsningen har andraspråkselever dubbel inlärningsbörda än 

elever som läser på sitt modersmål. Det som gör att det finns skillnader är oftast att elevernas 

texter utgår från en annan kultur och istället för att öva på läsningen måste eleverna försöka 

förstå texten. Detta gör att eleverna redan i tidig ålder hamnar efter med själva läsningen. I 

framgång genom språket (2008 s. 12) skriver författarna att det är svårare för elever med 

annat modersmål än svenska att svårare att förstå fakta texter än skönlitterära texter. Av den 

nämna litteraturen får jag uppfattningen av att det som gör faktatexterna svårare att förstå är 

oftast facktermer. Även företeelser som t.ex. synonymer på vanligt använda ord kan göra det 

svårt att förstå. Skönlitteratur är böcker som kommer och går, dagens populära böcker kan 

vara bortglömda imorgon. Det som är viktigt att påpeka med populära böcker är att dessa 

följer det aktuella språket. Faktaböckerna som används i skolan är oftast böcker som har 

brukas länge inom skolan och där har språket inte följt med i utvecklingen. Språket i dessa 

böcker kan kännas gammeldags och svår att förstå. I dagens samhälle måste språket ses som 

en färskvara, ständigt i förändring. Att använda faktaböcker som är skriva några årtionden 

tidigare, gör det svårt att förstå språket för elever med annat modersmål än svenska. Vidare 

skriver författarna till boken Framgång genom språket (2008 s. 108), att ord kan vara svåra att 

förstå, därför att en referensram saknas. Ord som demokrati, jämställdhet, landsting och 

kommun är knutna till samhällets tradition och kultur och kan därför vara svåra att förstå för 

personer som inte är uppväxta i det svenska samhället. 

Läsprocessen beskrivs ofta i forskningslitteraturen som om den består av två huvuddelar, 

avkodning och förståelse. Avkodning är att läsaren identifierar orden och förståelsen är att 

läsaren tolkar det han/hon har läst. Gunnel Arvidsson skriver i boken Svenska som andra 

språk (Eva Cerú 1993 s. 204) att språkutveckling och läsning är beroende av varandra. Ord 

och begrepp behövs för att kunna förstå texten.  

                                                 
1 Löthagen, Annika, Lundenmark, Pernilla, Modigh, Anna. 2008 Framgång genom språket, s. 10.  
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När eleven läser så utvecklar läsningen nya ord och begrepp. Tillsammans gör de att eleven 

själv vet i vilka sammanhang orden och begreppen kan användas. (detta illustreras i Svenska 

som andra språk 1993, s. 194) Eva Cerú påpekar även att läsning är en väg till språket, detta 

skriver hon i Mina tankar – mina språk. Kortfattat kan man säga att det blir som en språklig 

cirkel, en cirkel som aldrig kan bli omodern, när det kommer till skriftspråket. Det känns 

viktigt att nämna även om ord och begrepp utvecklas så är motivationen och attityden mot 

läsningen viktigt om eleven ska lära sig att läsa. För att lära sig läsa så är motivation, enligt 

mig, en av de viktigaste beståndsdelarna.  ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling.”2 ”Numera finns det forskningsresultat, till exempel Nauclér (1989), 

Magnusson & Nauclér (1991 genom Svenska som andra språk s. 194 1993) som tyder på, att 

ett visst mått av språklig medvetenhet sedan utvecklas under arbetet med läsningen. Språkligt 

medveten kommer inte över en natt, och medvetenheten har många olika nivåer, fonologisk, 

morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk, precis som den språkliga förmågan.”3 

Eva Cerù skriver i sin bok Mina tankar – mina språk (1993) att det är viktigt som lärare att 

skapa trygghet i klassrummet. I de svenska skolorna finns det flyktingbarn, dessa barn är i 

större utsträckning beroende av trygghet än andra barn. Hon skriver att ett av människans 

basbehov är trygghet. För att lyckas med språkutvecklingen är det viktigt med trygghet för 

eleverna.  

Det som gör det svårt för elever med annat modersmål än svenska att lära sig läsa är aktivt - 

passivt ordförråd. Eva Cerú skriver i boken Mina tankar – mina språk (1993 s. 22) Det finns 

en stor risk att dessa elever har ett lika aktivt som passivt ordförråd. Det vill säga när de talar 

eller skriver använder de hela sitt ordförråd, vilket kan vara lika stort som det aktiva ordförråd 

en elev med svenska som modersmål använder.  

Dessa elevers tal eller skrift i klassrummet kan vara lika bra som de svenska elevernas tal och 

skrift. Där märks ingen skillnad. Skillnaden ligger i att de svenska eleverna har ett stort 

passivt ordförråd att utnyttja vid textläsning, ett passivt ordförråd som elever med annat 

modersmål än svenska saknar.  

 

                                                 
2 Lärarförbundet 2006 Lärarens handbok s. 10. 
3Red. Eva Cerú 1993 Svenska som andra språk s. 195-196. 
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Det är skolans ansvar att barn och ungdomar från olika kulturer och bakgrunder får kunskap 

och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och sin egen förmåga eftersom varje individ 

har egna specifika behov och erfarenhet skriver Cerú. 

Det kan vara viktigt som lärare att känna till andra metoder för språkinlärning. I boken 

Språkutveckling pågår! (2009 s. 31) finns det alternativa metoder för att lära barn och 

ungdomar det svenska språket, den är inriktad på svenska som andra språk. Det som verkligen 

sticker ut är FFF, färg, form och fart. Detta gör att språkinlärningen blir lättillgänglig och 

rolig. Med alternativa metoder ökar chanserna för att språkinlärningen lyckas. Detta påstående 

bestyrks av Lillemor Fredholm & Margit Oskarsson – svenska som andraspråk – ämne med 

egen karaktär. (2002:84) att den som vill integreras i samhället även måste kunna språket som 

talas i landet.  

I boken Framgång genom språket (2008, s. 23) tar de upp hur viktigt tiden är för att lära sig 

det svenska språket. Det är tidskrävande att lära sig ett nytt språk. Om eleven inte behärskar 

det svenska språket kan det bli avgörande för framgången i de andra skolämnena. Språket är 

grunden för en utbildning inom skolväsendet. Behärskar du inte språket kommer du att 

komma efter i de andra ämnena. För att elever med annat modersmål än svenska ska lära sig 

det svenska språket krävs det alltså mer tid i skolan för undervisning i svenska. Timmarna 

som finns schemalagda räcker inte till. Hemspråket och extra undervisning i svenska anser jag 

alltså vara behövlig för att lyckas i skolan. Vidare skriver författarna om språktriangel (finns 

på s. 82 i Framgång genom språket 2008) som är framtagen av Pirkko Bergman, f d 

universitetsadjunkt i svenska som andra språk vid lärarhögskolan i Stockholm och Lena 

Sjöqvist, universitetsadjunkt verksam vid nationella centrum i SFI och svenska som 

andraspråk. Triangeln visar att störst vikt i undervisningen ska läggas vid den tankemässiga 

komplexiteten, det vill säga att elevens budskap verkligen går fram så att innehållet blir 

förståligt.  

Därefter lägger man vikt vid den språkliga komplexiteten och formuleringsförmågan, det vill 

säga hur komplex elevens språk är. Finns det synonymer som är mer passande? Kan eleven 

uttrycka sig än mer precist?  

Allra sist läggs vikt vid den språkliga korrektheten, som stavning, meningsbyggnad osv. 

(Bergman, Sjöqvist, Bülow, Ljung. 2003 genom framgång genom språket 2008 s. 82) 
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I boken Framgång genom språket (2008 s. 83) skriver författarna att det finns en risk att vi tar 

för givet att andraspråkselevernas kognitiva och språkliga utveckling sker parallellt med den 

hos enspråkiga elever. Tyvärr är det så att den språkliga utvecklingen sällan sker parallellt. 

När andraspråkseleven ställs inför kognitivt krävande uppgifter ansträngs språkförmågan, och 

orden och formuleringarna som behövs för att få fram budskapet räcker inte till, vilket leder 

till att den språkliga korrektheten blir lidande. 

”Språket har tre grundläggande funktioner. Det är ett socialt redskap, bärande av kunskap och 

kultur samt ett livsinstrument.”4 Detta tycker jag sammanfattar språkets betydelse bra. 

Svenska kartläggningar som gjorts av skolverket, 2002 och myndigheten för skolutveckling 

2004 visar att modersmålsundervisningen och undervisningen i svenska som andra språk inte 

lever upp till intentionen i styrdokumenten.  Svenska som andra språk är också det ämne i den 

svenska skolan som flest obehöriga lärare undervisar i. (Skolverket 2003) Hur kommer det sig 

att de elever som har det svårast i skolan, har pedagoger som är minst utbildade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 

Eftersom jag som blivande lärare tycker det är viktigt att se problematik från elevernas 
                                                 
4 Studieplan för andraspråksundervisningen i svenska på mellanstadiet och högstadiet s. 5. 
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perspektiv, därför har jag valt att skriva min studie från deras perspektiv. Detta finner jag 

intressant då det ger en möjlighet till att se vad eleverna själva tycker är svårt och 

problematiskt. ”Det finns bara fyra metoder för att samla in underlag, intervju, enkät, 

observation och läsning”5 Av dessa metoder har jag valt att använda mig av 

enkätundersökning.  Jan-Axel Kylén skriver att enkäter kräver mycket tid att konstruera men 

är lättare att bearbeta. Vidare skriver Kylén att enkäter är bra när många människor ska 

tillfrågas och intervjuer skulle ta för lång tid. Enkäter är också bra att använda sig av när 

statistik ska göras över svaren. ”Statistiska analysmetoder är ett viktigt hjälpmedel för att 

tolka resultaten.”6 Valet att välja metod vart således enkelt. Det känns som den största 

nackdelen är att det saknas uppföljningsfrågor. När det kommer till insamlingen av enkäter 

och resultatredovisningen blev jag tvungen att dela upp svaren i två kategorier, elever med 

annat modersmål än svenska och elever med svenska som modersmål. För att räknas till 

kategorin annat modersmål än svenska så ska båda föräldrarna ha ett annat modersmål än 

svenska. Det räcker alltså inte med att den ena föräldern har ett annat modersmål än svenska. 

Gränsen är dragen därför att genom min erfarenhet från VFU så pratas det svenska i hemmet 

om den ena föräldern har svenska som modersmål. Dessa två kategorier gjordes så att jag kan 

jämföra och se likheter och skillnader mellan elever med annat modersmål än svenska och 

elever med svenska som modersmål. Min undersökta klass består av 32 elever, frånvaro samt 

elever som tackade nej till att delta gjorde att jag fick tillbaka 21 stycken enkäter som 

lämnades ut. 10 enkäter från elever med annat modersmål än svenska samt 7 stycken från 

elever med svenska som modersmål, jag fick även tillbaka 4 enkäter från min kontrollgrupp. 

Jag har valt att ta bort kontrollgruppen. Jag tog bort den då jag anser att jag inte är i något 

behov av den, samt att jag gjorde misstaget att göra den för liten, jag gjorde den på fyra elever 

och fick tillbaka alla enkäter. Jag tycker inte den var tillräckligt stor samt att den inte fyller 

någon funktion.  

Jag kommer även att använda mig av LUS, som är ett läsutvecklingsschema. Där 

läsutvecklingsprocessen beskrivs gradvis. LUS kan användas som ett kvalitativt 

bedömningsinstrument inom skolämnet svenska. När man använder LUS är det viktigt att 

bedömningen grundas av vilka böcker eleverna själva vill läsa. Samt att lässituationen för 

eleven är mest lämplig. En situation där eleven känner sig trygg och säker i sin läsning 

exempelvis i ett tyst enskilt rum, bekvämt i en soffa och så vidare. LUS innebär en 

                                                 
5 Jan-Axel Kylén 2004 Att få svar. Intervju, enkät, observation s. 6. Bonniers. 
6 Staffan Stukát 2005 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap s. 31. Studentlitteratur. 
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systematisering och en tydlighet i bedömningen av elevers kunskaper inom läsning, det som 

lärare sysslar med varje dag, uppmärksammandet av elevernas utveckling. 

 

Det LUS schema som använts i min undersökning kommer inte att bifogas som bilaga därför 

att då försvinner anonymiteten. Jag valde att använda mig av LUS eftersom det är ett 

bedömningsinstrument som används av många lärare runt om i de svenska skolorna. LUS 

består av tre faser där den första fasen handlar om att uppnå en ändamålsenlig läsning. I den 

andra fasen skall eleven kunna läsa böcker med fler sidor, sökläsa och kunna överblicka en 

text. I den slutliga fasen skall eleven kunna läsa texter som kräver ett abstrakt och hypotetiskt 

tänkande. Vid punkt 12 skall eleven kunna läsa minst tre till fyra ord i följd i böcker som de 

själva har valt. Vid denna punkt har barnen vant sig vid ökade krav när de kommer till deras 

läsning. Avkodningen tar fortfarande mycket kraft och de behöver stanna upp för att få en 

förståelse för hela ordet. LUS schemat kan delas upp i två mindre grupper, där de första 13 

punkterna är punkter som elever lär sig behärska skapligt snabbt. Från punkt 14 och framåt 

krävs lite mer tid och arrangemang för att uppnå. När eleverna behärskar alla punkter anses de 

enligt LUS vara goda läsare. LUS blir ett redskap för läraren där elevens utveckling går att 

följa. Läraren får en överblick i barnets utvecklig om LUS schemat fylls i. Det går även att 

genom LUS sätta in den hjälp som behövs för att eleven ska lyckas med sin läsning. Att 

använda mig av LUS som en del av min studie har jag fått tillgång till intressant och relevant 

information och kan därigenom styrka mina slutsatser om elevernas kunskaper inom läsning.  

Etiska aspekter 
På vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se) går det att läsa om etiska aspekter. Dessa är, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Personerna 

som berörs av undersökningen upplyses genom ett missivbrev (bilaga 2) Deltagarna 

informeras om att deras svar på enkäten kommer att behandlas med största möjliga 

anonymitet samt att deltagandet är frivilligt. Data som samlas in kommer bara att användas i 

denna undersökning. 
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Resultat 

 

Tabell 1. Denna tabell visar resultatet av studien för elever med invandrarbakgrund. Här under 

följer frågorna. 

1. Är du tjej eller kille 

2. Tycker du om att läsa böcker? 

3. Läser dina föräldrar för dig hemma? 

4. Om JA, hur ofta läser dina föräldrar för dig varje vecka? (svarar du nej kan du hoppa 

över denna fråga)  

5. Hur bedömer du din läsning? 

6. Tycker du det är viktigt att kunna läsa? 

7. Ungefär hur gammal var du när du började läsa? 

8. Kan dina föräldrar läsa? 

För att det inte ska bli något missförstånd så förtydligar jag elevernas svars alternativ. Fråga 

ett, så är tjej, alternativ A och kille är således alternativ B. Fråga två så är JA, A och NEJ, B. 

Fråga tre så är JA, A och NEJ B. Fråga fyra så är svars alternativ 1 A, 2 B, 3 C. Fråga fem så 

är A, Bra, B, okej och C dåligt. Fråga sex så är alternativen A, JA, B, Nej och C, vet inte. 

Fråga sju är A 2-6, B 7-8, C 9-10, D 11-12. Fråga åtta så är svars alternativen A, JA, B, NEJ 

och C, vet inte. Dessa svars alternativ gäller alltså båda tabellerna.  
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Tabell 2. Denna tabell visar resultatet av studien för elever med svenska som modersmål. Här 

under följer frågorna. 

1. Är du tjej eller kille 

2. Tycker du om att läsa böcker? 

3. Läser dina föräldrar för dig hemma? 

4. Om JA, hur ofta läser dina föräldrar för dig varje vecka? (svarar du nej kan du hoppa 

över denna fråga)  

5. Hur bedömer du din läsning? 

6. Tycker du det är viktigt att kunna läsa? 

7. Ungefär hur gammal var du när du började läsa? 

8. Kan dina föräldrar läsa? 
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Resultat analys 
Studien med enkätundersökningen blev ett överraskande resultat. Jag hade förväntat mig 

större skillnader mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål 

än svenska. Enligt boken Framgång genom språket (2008 s. 14) är det oftast 

missuppfattningen och förutfattade meningar mot tvåspråkighet. ”Eleverna är allmänt ”svaga” 

och jämförbara med elever som har dyslexi, koncentrationssvårigheter med mera.”7 Kan det 

vara så att jag har haft förutfattade meningar när jag började studien?  

När kurslitteraturen har tolkats under utbildningens gång samt böckerna i referenslistan hade 

jag stora förväntningar på studien. Ibland annat i boken Svenska som andras språk tar man 

upp betydelsen för modersmålsundervisning och hur viktig den är för läsningen. Den 

undersökta skolan jobbar aktivt med modersmålsundervisning och tackvare fokus på 

modersmål kan det vara det som har gett resultaten som jag fick i undersökningen. Det som 

gör att det inte blir några större skillnader mellan elever med annat modersmål än svenska och 

elever med svenska som modersmål kan vara att mina frågor inte är tillräckligt tydliga. Fråga 

8, kan dina föräldrar läsa, den frågan bör jag eventuellt ha formulerat, kan dina föräldrar läsa 

svenska texter.  

En missuppfattning från eleverna alternativt att jag har förklarat dåligt eller inte skrivit 

tillräckligt tydliga frågor kan vara en orsak till att svaren vart så lika oavsett modersmål. Det 

kan även vara så att eleverna skäms att deras föräldrar inte kan läsa och väljer då istället att 

kryssa i alternativet att föräldrarna kan läsa. Är det så att eleverna skäms för att deras föräldrar 

inte kan läsa. Hade val av metod inte spelat någon roll, jag hade troligtvis fått samma resultat 

oavsett metod. Det hade varit lika pinsamt oavsett vilken metod jag valt, eventuellt mer 

pinsamt om man använt sig av en intervjumetod, därför att här är frågorna mer personliga och 

blir därför mer utpekande. 

Tittar man på läsutvecklingsschemat, som är från maj 2010 finns tydliga skillnader. Här ligger 

elever med annat modersmål än svenska i snitt efter sina klasskompisar som har svenska som 

modersmål. Det finns alltid undantag, i detta fall finns det enstaka elever med annat 

modersmål än svenska som ligger före elever med svenska som modersmål. Vad undantaget 

beror på är svårt att spekulera i, då det kan vara många olika faktorer som spelar in. Jag tycker 

det är intressant att se att i en och samma klass, är det stor skillnad på läsningen. Det finns 

elever som är på punkt 12, vilket innebär att eleverna läser tre-fyra ord. Majoriteten av klassen 

                                                 
7 A. Löthagen, P. Lundenmark, A. Modigh. 2008 Framgång genom språket s. 14.  
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ligger på nivå 18a, lustläser böckerna Sune och Bert.  Här hänvisar jag till LUS referensen i 

referenslistan, då jag tror att förståelsen på hur stor skillnaden är blir lättare att förstå. 

Förstår man att det finns stora skillnader i samma klass, kan det bli lättare som lärare att 

planera lektionsupplägg till klassen. Det kan även göra det svårt när skillnaden i läsningen är 

så stor. 

För att göra resultatanalysen lätt att förstå tänker jag titta på frågorna en och en. Jag har dock 

valt att dra ihop fråga tre och fyra med varandra, detta har jag gjort eftersom jag anser att 

resultatet på fråga fyra är beroende av hur eleverna har svarat på fråga tre. Min undersökning 

handlar inte om skillnader mellan könen därför tänker jag inte ta upp resultatskillnader mellan 

dessa, utan fokusera på det undersökta ämnet. Dock vill jag påpeka att det finns skillnader 

mellan tjejer med annat modersmål än svenska och tjejer med svenska som modersmål än vad 

det är mellan killar med annat modersmål än svenska och killar med svenska som modersmål. 

Läsutvecklingsschemat och studien visar att tjejerna inte har lika stor spridning som killarna.  

1. Är du tjej eller kille 

Av de 17 elever som har ställt upp på enkätundersökningen är det nio tjejer och åtta killar. 

Tjejerna är fördelade så att sex tjejer har annat modersmål än svenska och tre tjejer har 

svenska som modersmål. Killarna är fördelade med fyra som har svenska som modersmål 

samt 4 som har annat modersmål än svenska.  

2. Tycker du om att läsa böcker? 

Här visade studien att det inte är någon anmärkningsvärd skillnad av intresset kring läsningen. 

Den skillnad som finns tror jag har att göra med nivån på LUS. Eleverna som har svarat att de 

inte tycker om att läsa tillhör inte toppskiktet, utan ligger någonstans i mitten. Eva Cerú 

skriver att trivselglädjen, att man trivs och känner glädje i det man gör påverkar inlärningen. 

Är eleven en osäker läsare kan det vara så att eleven skapar bråk eller liknande för att flytta 

fokuset från själva läsningen skriver Eva Cerú i boken Mina tankar – mina språk (s.20-25). 

Även intresset spelar en viktig roll i läsningen, framför allt tror jag att bokvalet är viktigt. ”De 

böcker vi använder i undervisningen måste beröra eleverna och ha något väsentligt att säga 

dem.”8 Här spelar det ingen roll vilket modermål personen pratar, intresset är lika stort i båda 

grupper. 

                                                 
8 A. Löthagen, P. Lundenmark, A. Modigh. 2008 Framgång genom språket s.115.  
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3. Läser dina föräldrar för dig hemma? (uppföljningsfråga, i undersökning är denna 

benämnd som fråga 4). Om JA, hur ofta läser dina föräldrar för dig varje vecka? 

(svarar du nej kan du hoppa över denna fråga)  

Av totalt 17 elever som har varit med i underlaget är det 6 elever som uppger att deras 

föräldrar läser för sina barn. Bland elever med annat modersmål än svenska är det vanligare 

att föräldrarna läser för sina barn än vad det är för elever med svenska som modersmål. Av de 

sex elever som svarar att deras föräldrar läser för sina barn är det fyra stycken som har annat 

modersmål. Här är det till och med så att två av eleverna uppger att deras föräldrar läser för 

sina barn två gånger i veckan. Av 17 elever som har deltagit är det bara 2 föräldrar som läser 

mer än en gång i veckan och båda med annat modersmål än svenska. Hur kommer det sig att 

föräldrar läser så lite för sina barn? 

5. Hur bedömer du din läsning?  

Här tycker jag att jag har fått fram ett spännande resultat. När det kommer till att eleverna ska 

bedöma sig själva upplever jag att det finns två typer av elever. Många elever överskattar sin 

egen förmåga, sen finns det andra som undervärderar sin kunskap. De flesta eleverna svarar 

att deras läsning är bra eller okej. Det är en elev med annat modersmål än svenska som har 

svarat att han/hennes läsning är dålig. Jag blir glad när jag ser att 16 av 17 elever har svarat att 

de tycker det är viktigt att kunna läsa. Jag tycker det är intressant att se hur läsningen såg ut 

innan eleverna började i årskurs 1, därför valde jag att ta med denna fråga. Jag ville se lite 

vilka förkunskaper eleverna hade, om de kunde läsa när de började i skolan. 

6. Tycker du det är viktigt att kunna läsa? 

Här visade studien att det inte är någon anmärkningsvärd skillnad av intresset kring läsningen. 

Den skillnad som finns tror jag har att göra med nivån på LUS. Eleverna som har svarat att de 

inte tycker om att läsa tillhör inte toppskiktet, utan ligger någonstans i mitten. Eva Cerú 

skriver att trivselglädjen, känslan av att trivsel och glädje påverkar inlärningen. Är eleven en 

osäker läsare kan det vara så att eleven skapar bråk eller liknande för att flytta fokuset från 

själva läsningen skriver Eva Cerú i boken Mina tankar – mina språk (1993 sida 20-25). Även 

intresset spelar en viktig roll i läsningen, framför allt tror jag att bokvalet är viktigt. 

7. Ungefär hur gammal var du när du började läsa? 



13 
 

Av 17 elever svarar 16 stycken att de var mellan 2-6 när de började läsa. Det är en elev med 

invandrarbakgrund som uppger att han/hon började läsa vid 9-10 års ålder. De flesta eleverna 

i den undersökta klassen har alltså uppgett att de kan läsa innan skolan börjar. Hade jag 

använt mig av en annan metod, tillexempel intervju, hade jag valt att följa upp med 

uppföljningsfrågor. Med uppföljningsfrågor hade jag kunnat påvisa mer specifikt vilken ålder 

eleverna lärde sig läsa samt varför en elev lärde sig läsa vid 9-10 års ålder. 

8. Kan dina föräldrar läsa? 

Samtliga elever som deltog i undersökningen uppgav att deras föräldrar kan läsa. Det känns 

även som om eleverna inte har tagit undersökningen på allvar, då jag har fått information från 

min handledare att vissa av föräldrarna inte kan läsa. Vissa av föräldrarna går på svenska för 

invandrare och kan ha lärt sig läsa nyligen. En tanke som slog mig är att några av föräldrarna 

kan ha lärt sig läsa och läser därför för sina barn, för att öva på läsningen. Fokus flyttas från 

läsningen och istället blir nivån på läsutvecklingsschemat intressant för att se hur föräldrarna 

ligger till med läsningen. 

Här redovisar jag svaren tydligt till mina forskningsfrågor. 

- Vilken ålder eleven började läsa? 

Majoriteten började läsa vid 2-6 års ålder. 

-  Finns det skillnader när läsningen påbörjades.? 

Enligt min studie finns det inga skillnader när läsningen påbörjades. 

-  Kan dina föräldrar läsa? 

Samtliga elever i undersökningen uppger att deras föräldrar kan läsa. 

-  Om föräldrarna läser hemma för sina barn? 

Det förekommer, men det är inte särskilt vanligt. Drygt 1/3 läser för sina barn. 

Vanligare bland föräldrar med annat modersmål än svenska. 
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Sammanfattningsvis tycker jag att studien har gett förväntade resultat samt en del 

överraskningar. Jag tycker skolan där min studie är genomförd jobbar på ett utmärkt sätt när 

det kommer till undervisningen för elever med annat modersmål. Genom resultatet på 

undersökningen ser man att skillnaderna inte är så stora i det hela, men det finns alltid 

undantag. Genom min undersökning känns det som om skillnaderna mellan elever med 

svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska inte är så stor, det är 

större skillnader inom de olika grupperna. Genom mina frågor och användandet av elevernas 

LUS papper så har jag fått fram dessa resultat. Eftersom jag har använt mig av LUS finner jag 

LUS som ett väldigt bra instrument att använda sig av i skolan. Tydlighet och Nivå skillnader 

gör det lättare för lärare att sätta in rätt hjälpmedel. Det kan vara så att i klassen jag har 

undersökt har läsningen varit något man har jobbat hårt med. Det kan göra att det finns större 

skillnader i andra skolämnen, matematik för att nämna ett ämne bland många andra.  
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Diskussion 
Jag tycker att detta arbete har varit intressant att genomföra. Självklart har det förekommit 

svårigheter och motgångar. Det känns som den största motgången är att jag tyvärr har stressat 

fram min enkätundersökning, jag skulle vilja lägga ner mer tid på att få en bra undersökning, 

det är trots allt den som ligger till grund för studien. Tidspress och viljan att komma igång 

med själva arbetet stressade fram enkäterna. Det har även funnits ljusglimtar med arbetet. Jag 

hade inte klarat av att göra detta arbete utan stöd från min VFU skola, min VFU-handledare 

samt min handledare på högskolan. Framför allt vill jag tacka klassen som ställde upp och 

svarade på mina frågor. Det känns både som en fördel och en nackdel att skriva ett 

examensarbete ensam. Jag planerar och genomför allt. Det känns som att jag ibland har 

behövt någon att diskutera med för att få till det där lilla extra som ibland behövs.  Jag hoppas 

att min studie kan göra att intresset kring språkutvecklingen och framför allt läsningen ökar 

något, jag tror att det finns mycket att lära av varandra.  

Vidare forskning 
Det går givetvis inte att dra några allmängiltiga slutsatser om hur skillnaden mellan elever 

med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska ser ut efter denna 

begränsade studie. För att kunna dra allmängiltiga slutsatser krävs en större och bredare 

studie. Förslag på vidare forskning är att kolla skillnader mellan könen, att arbetet även får ett 

genusperspektiv. Det skulle även vara intressant att se en större studie, där insamlandet av 

underlag till studien var intervjuer, där både lärare och elever intervjuades för att se om det 

finns olika perspektiv. För att föra forskningen vidare kan man även titta på hur skillnaderna 

ser ut i de olika grupperna, svenska som modersmål samt annat modersmål än svenska. 
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Enkät undersökning 
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1. Är du tjej eller kille 

TJEJ KILLE 

2. Tycker du om att läsa böcker? 

JA NEJ 

3. Läser dina föräldrar för dig hemma? 

JA NEJ 

4. Om JA, hur ofta läser dina föräldrar för dig varje vecka? (svarar du nej kan du 

hoppa över denna fråga)  

1 2 3 4  5 6 7 

5. Hur bedömer du din läsning? 

Bra Okej Dålig  

6. Tycker du det är viktigt att kunna läsa? 

JA NEJ VET INTE 

7. Ungefär hur gammal var du när du började läsa? 

2-6 7-8 9-10 11-12 

8.  Kan dina föräldrar läsa? 

JA NEJ VET INTE 

 

 

 

 

Bilaga 2 
Hej! 
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Jag heter Micael Eriksson och läser till lärare på högskolan i Gävle. Under min utbildning har 

jag haft XX som min praktikskola där min handledare har varit NN. Nu går jag min sista 

termin och ska skriva mitt examensarbete. För att jag ska få material till mitt examensarbete 

vill jag göra en enkätundersökning i NNs klass. För att jag ska få göra detta måste jag ha 

föräldrarnas tillåtelse till att få lämna ut detta till barnen. Det skulle vara väldigt trevligt om ni 

ville skriva under detta papper där jag får tillstånd att lämna ut min enkätundersökning i 

klassen. (NN kan skicka med en kopia på enkäten med veckobrevet) 

Barnens svar på enkätundersökningen kommer givetvis redovisas anonymt. 

Var vänlig kryssa i ett av alternativen. 

___ mitt barn FÅR delta i undersökningen. 

___ mitt barn får INTE delta i undersökningen. 

 

Förälders underskrift    Barnets namn. 

____________________________   ____________________ 

Datum för underskrift 

_________________ 

 

Tack på förhand! 

Vid frågor om enkäten, tveka inte att kontakta någon av oss! 

Micael Eriksson. Tel: 073-9332031 

Min handledare på högskolan är NN. Tel: XX 

 


