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Sammandrag

Studiens syfte är att ta reda på hur lärare i allmänhet arbetar med läsförståelse i SFI

klassrummet. Vidare är ambitionen att undersöka hur lärare arbetar med de inlärare som är

lässvaga, alltså har svårt med läsförståelsen.

Uppsatsens empiriska fundament är baserat på intervjuer. Sammanlagt genomfördes tre

intervjuer med lärare som arbetar på samma skola, men i olika grupper på SFI. Uppsatsens

teoretiska utgångspunkt är tagen ur interaktionen i klassrummet.

Uppsatsens erhållna resultat påvisar att lärarna arbetar på liknande sätt både då det gäller

läsförståelse i allmänhet och läsförståelse hos de inlärare som har problem med läsförståelsen.

Resultatet visar också att lärarna på olika sätt ger stöd till de eleverna, men att de sällan

kontaktar en specialpedagog.

Nyckelord: andraspråksinlärare, läsförståelse, läskompetens och funktionell litteracitet.
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1. Inledning
Att som pedagog arbeta med nyanlända vuxna andraspråksinlärare på SFI1 innebär en hel del

noggrann lektionsplanering för att få alla L2 - inlärare2 att nå kursplanens mål. Målen i

kursplanen är indelade i olika språkkompetenser och dessa är;

Hörförståelse

Läsförståelse

Samtal och muntlig interaktion

Muntlig produktion

Skriftlig färdighet

Dessa fem komponenter ska, enligt planen, inte ses som enskilda, utan läraren ska göra en

sammantagen bedömning av dem. I utbildningen ska L2-inläraren få verktyg så att denne kan

delta i det svenska samhället på ett aktivt sätt. Saknar inläraren grundläggande läs- och

skrivkunskaper ska utbildningen ge möjlighet för eleven att förvärva sådana (Kursplanen för

svenskundervisning för invandrare).

Det är ett viktigt och inte alltid så lätt uppdrag läraren har att skapa möjligheter för L2-

inlärarna att erövra ett nytt språk där alla komponenter finns med så att inlärarna kan delta i

samhällslivet. Se bara på all skriftlig information som varje dag når oss på ett eller annat sätt.

Detta inkluderar allt från veckobrev som barnen får med sig hem från skolan, men också mer

formell information från till exempel försäkringskassan och skatteverket. Att kunna ta del av

och förstå denna information är, eller borde vara en mänsklig rättighet.

Jag har i min uppsats valt att fördjupa mig i en av de komponenter som tas upp i kursplanen,

nämligen läsförståelsen. Detta för att så mycket information i vårt samhälle ges i skriven

form. Alla som lever i Sverige har därför all rätt att kunna läsa och förstå informationen. Min

förhoppning med denna uppsats är att den dels ska göra mig mer medveten om hur pedagoger

på bästa sätt bör arbeta med läsförståelse men också ge kunskap åt fler som är verksamma

som andraspråkslärare.

1 Svenskundervisning för invandrare
2 L2 är det engelska uttrycket för andraspråksinlärare
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1:1 Syfte

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur några lärare arbetar med läsförståelsen i

allmänhet men också specifikt hos de lässvaga L2-inlärarna. De frågeställningar jag kommer

att utgå ifrån är:

Hur arbetar SFI-lärare på olika nivåer med läsförståelse i allmänhet?

Hur arbetar SFI-lärare på olika nivåer med läsförståelse specifikt för de lässvaga?

Tas det hjälp av specialpedagog, och i så fall när görs det?

Hur arbetar i så fall specialpedagogerna med andraspråksinlärare?

1:2 Begränsning

Då detta område är väldigt komplext, har jag valt att begränsa undersökningen till de L2-

inlärare som har kan läsa texter skrivna med det latinska alfabetet. Skulle också de inlärare

som är analfabeter tagits med i denna studie hade arbetet blivit allt för omfattande för en B-

uppsats.

1:3 Bakgrund

Eftersom jag själv arbetar med L2-inlärare på SFI C/D-nivå och har upptäckt att relativt

många har svårt med just läsförståelsen, föll sig mitt val av uppsatsämne naturligt. Då mitt

syfte var klart, hur tre lärare arbetar med läsförståelse i allmänhet och specifikt hos de

lässvaga L2-inlärarna, påbörjades litteratursökningen som skedde dels på svensk litteratur,

men också engelsk litteratur och artiklar på Internet. Litteratur har också lånats på bibliotek

och av kollegor samt inhandlats av mig. De nyckelord som använts i olika sökningar är

andraspråksinlärare, läsförståelse, läskompetens och funktionell litteracitet.

I denna uppsats kommer ett komplext område att behandlas och därför vill jag inleda med att

kort definiera några begrepp som kan vara viktiga för förståelsen. Dessa begrepp är: bas,

utbyggnad och läskompetens.

Begreppet bas

Basen i språket är den språkliga grund som ett barn med svenska som förstaspråk kontrollerar

när det börjar i skolan. I basen ingår det svenska ljudsystemet, vilket betyder att barnet utan

problem behärskar den dialekt som talas i området barnet växt upp i. Vidare har barnet

ordförråd på cirka 8 000-10 000 ord. I basen ingår även den grundläggande grammatik som
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gör att barnet kan böja orden korrekt och kombinera orden till meningar med rätt ordföljd.

Vidare ingår också förmågan att kunna delta i ett samtal kunna berätta en berättelse så att

lyssnaren får sammanhanget klart för sig (Bergman P & Abrahamsson T 2006, s.598, Garme

B 2004, s, 79). Då jag fortsättningsvis i denna uppsats talar om bas, så är det utifrån denna

begreppsbeskrivning.

Begreppet utfyllnad

I detta begrepp ingår till exempel att lära sig läsa och skriva och att komma underfund med

sambandet mellan tal och skrift. I denna fas så ökar ordförrådet, ett mer nyanserat ordförråd

uppstår och eleverna får ett ”specialordförråd” som behövs för förståelsen i olika ämnen. Den

grammatiska insikten ökar också successivt genom skolåren. Börjar eleven i skolan som

tonåring eller som vuxen så måste inlärningen av basen och utbyggnaden löpa parallellt

(Bergman P & Abrahamsson T 2006, s.598, Garme B 2004, s.79). Utifrån denna förklaring

kommer jag i min uppsats att använda mig av begreppet utfyllnad.

Begreppet läskompetens

Begreppet läskompetens är ett vitt begrepp som innefattar dels inlärarens läsförmåga,

läskunnighet och läsfärdighet men också inlärarens förhållningssätt till olika texter. Begreppet

tar också hänsyn till olika texters karaktär och hur stimulerande eller krävande de kan vara för

inläraren (Rosén, M & Gustavsson, J-E, 2006, s.34). Denna begreppsförklaring är den jag

utgår från fortsättningsvis i denna uppsats.
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2 Litteraturgenomgång

2:1 Teoretiska utgångspunkter

Jag kommer här att belysa en teoretisk utgångspunkt som kan vara relevant vid

andraspråksinlärning.

Utgångspunkten i denna teori tas i den ryske psykologen Vygotskijs utvecklingspsykologi.

Grundtanken i denna sociokulturella teori består av att det är i den sociala kontakten som

språket utvecklas i takt med att de sociala och kommunikativa behoven ökar. Då en människa

håller på att lära sig ett språk är det i interaktionen mellan individer som inläraren tillägnar sig

språket som handlingsredskap. Vygotskij anser också att det finns något som han kallar ”the

zone of proximal development”.3 Zonen sträcker sig från det en individ självständigt är

kapabel att klara av till det som denne klarar av i ett samarbete med andra individer.

Vygotskij anser att det är individer som befinner sig i denna zon som också kan utveckla sin

kompetens (Hammarberg 2004, s.64f).

Ur denna teori har det vuxit fram andraspråksforskning som låter förstå att: ”språktillägnandet

realiseras genom en kollaborativ process genom vilken inlärarna gör interaktionens språk till

sitt, för sina egna syften, och härigenom bygger upp grammatisk, expressiv och kulturell

kompetens” (Hammarberg 2004, s.65). I interaktionen i klassrummet ges stöttning eller

scaffolding på olika vis dels mellan inlärare men också mellan inlärare och lärare.4 Då

stöttning sker mellan inlärare fungerar de som stöttepelare åt varandra. Stöttningen ger

inläraren möjlighet att experimentera med språket och på så sätt också möjlighet att bli

medveten om olika språkliga strukturer. När inläraren har blivit medveten om en struktur i

språket behöver denne inte längre stöttningen där, om eleven sedan stöter på andra svårigheter

flyttas stöttningen till det momentet (Hammarberg 2004, s.65f, Westlund 2009, s.23).

Den ryske litteraturvetaren Bachtin tar fasta på Vygotskijs teori om språkutveckling och

vidareutvecklar resonemanget med att påstå att det inte finns någon mening i en text om inte

människor delar med sig av sina tankar. Alla inlärare har olika värderingar, kunskaper och sin

egna unika sociokulturella bakgrund och det är då dessa dryftas som ny kunskap skapas. På så

3 Den närmaste utvecklingszonen
4 Begreppet scaffolding lanserades på 1980-talet av en amerikansk psykolog vid namn Jerome Brunner.
Begreppet innebär precis som det låter att inlärare får stöttning i de moment som är kognitivt svåra. (Westlund,
2009)
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vis står den sociokulturella teorin för att människor formas i den kultur eller det sammanhang

de befinner sig i (Westlund 2009, s.22).

2:2 Tidigare forskning

Under denna rubrik kommer jag att titta närmare på vad forskare har kommit fram till då det

gäller läsförståelse och läskompetens.

Numera är forskare relativt överens om att läsning är en interaktiv process med två

huvudkomponenter. Den ena komponenten består av en visuell tolkning av själva texten

medan den andra komponenten består av att tolka innebörden i samma text. Bokstäver sätts

samman och bildar ord och hur dessa sedan förstås, beror dels på om läsarens förstår

informationen i texten samt vilka förkunskaper läsaren har. Genom att skapa kopplingar

mellan det lästa och det läsaren kan om ämnet innan läsningen, blir läsningen meningsfull och

texten kan förstås. Läsaren blir så småningom självständig genom att använda sig av

kognitiva och perceptuella strategier, som till exempel hur en text söks av efter viktig

information, göra egna förutsägelser och kontroller av förståelsen (Franker 2004, s.678).

Garme (2004 s.80) menar att det är av stor vikt att anpassa undervisningsstoffet efter

inlärarens intellektuella mognad. Innehållet i en text måste engagera inläraren och stimulera

till vidare läsning. Den måste dock vara relativt enkel. För att språkinlärningen ska ha bäst

förutsättningar ska den språkliga nivån ligga strax över den nivå inläraren befinner sig på.

Franker (2004, s. 679) och Böyesen (2006, s.407) låter till och med förstå att läskompetens är

en kulturell konstruktion. Det betyder att en läsare från exempelvis Japan kan, på grund av

kulturella uppfattningar, förstå en engelsk text på helt fel vis. Läsförståelsen hindras för de

inlärare som inte känner till kulturbakgrunden. Westlund (2009,s. 23) refererar till Jim

Cummins och vidareutvecklar Frankers och Böysens resonemang med att påstå att en

andraspråkslärare måste lära sig om inlärarnas kultur, bakgrund och erfarenheter. Detta för att

inlärarna ska få motivation att arbeta mot kognitivt krävande mål. För att inläraren ska bli

delaktig i inlärningsprocessen måste läraren skapa möjligheter till det. Det kan göras genom

att läraren uppmuntrar inläraren att ”förstå och konstruera tankar, begrepp och texter som

utmanar deras inlärning på inlärningsspråket”.
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Garme (2004 s.77) anser att svensklärare som undervisar endast L1-inlärare vet vilka

kunskaper och kompetenser eleverna förväntas skaffa sig under skolåren.5 För

andraspråkslärare är inte denna vetskap lika självklar, eftersom L2-inlärare med ett bra uttal

och ett ytflyt i språket kan bedömas inneha goda kunskaper i svenskan, när de i själva verket

har brister i såväl ordförråd som begreppsbildning. Detta kan i sin tur göra att inläraren inte

får den hjälp den har rätt till, eftersom läraren har missbedömt kunskapen. Hellman

(2000, s.4f) pekar till och med på vikten av att, som pedagog, skaffa sig kunskap om

inlärarens språkliga och kulturella situation för att nå pedagogisk framgång. Detta eftersom

fler faktorer som inläraren har med sig från modersmålet påverkar läsinlärning och

läsförståelse. Franker (2004, s.679) framhåller vikten av att, som andraspråkslärare,

uppmärksamma relationen mellan talet och skriften. Detta då dessa två förmågor kan variera i

de språk en inlärare behärskar och på så vis kan både L2-inlärarens och lärarens val av

inlärningsstrategier i klassrummet påverkas. Taube (2000, s17f) påpekar att inlärare med

invandrarbakgrund som har dålig läskompetens, mer sällan får stöd än de svenskfödda

inlärarna. Gruppen svenska inlärare får betydligt oftare hjälp av specialpedagog. Vidare

menar Taube (2000, s.17f) att orsakerna till detta kan vara flera, men att den mest påtagliga

orsaken är att det är svårare att avgöra om en inlärare med svenska som andraspråk är

dyslektiker eller inte.

5 L1 är den engelska förkortningen för förstaspråksinlärare
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3 Metod

I detta kapitel kommer den process som ledde mig fram till min empiriska undersökning och

genomförandet av min studie att beskrivas från metodval, genomförande, databehandling till

studiens tillförlitlighet.

3:1 Procedur

Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur tre SFI-lärare uppfattar att de arbetar

med läsförståelse hos L2-inlärare, blev intervjuer mitt självklara metodval. Detta då jag ansåg

att intervjuer på plats med lärarna skulle ge mig större möjlighet att ställa följdfrågor än vad

som skulle ha gjorts med enkäter, men också kunna förklara ytterligare om någon fråga inte

förstods eller missförstods av de tre lärarna.

3:2 Urval

Jag inledde med att skicka e-post till tre olika skolor på en ort som jag själv inte har någon

anknytning till. Detta eftersom jag ville eliminera beroendeförhållandet mellan mig och de

tänkta informanterna. Relativt omgående fick jag ett positivt svar från en av skolorna. På den

skolan arbetade tre lärare inom SFI, och då jag hade tänkt intervjua just det antalet skickade

jag åter e-post till dem och avtalade tid för intervjuer.

Tabell 1. Undersökningsgruppens fingerade namn och aktiva år som SFI-lärare.

Namn och undervisningsgrupp År som SFI-lärare

Ulla 1 AB 1 år

Maria 2 BC 1 år

Linda 3 CD 7 år

I denna tabell illustreras de intervjuade lärarnas fingerade namn och år i yrket. Valet att ge

dem fingerade namn i stället för siffror gjordes eftersom jag anser att vidare läsning då

underlättas.

3:3 Genomförande av intervjuer

De lärare som skulle intervjuas fick själva bestämma såväl tid som plats för intervjuerna. Då

alla tre hade möjlighet samma dag och dessutom ungefär samma tid, bestämdes att jag skulle
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åka till deras arbetsplats. Då jag kom dit lämnade jag över ett brev som förklarar syftet med

min studie.6

Vid ett bord i lärarnas personalrum genomfördes intervjuerna med en i taget av de tre lärarna.

Detta eftersom lärarna då skulle känna sig mest hemma och avslappnade då de lämnade sina

svar. Att jag bestämde mig för att genomföra intervjuerna med en i taget var dels för att

lärarna inte skulle påverkas av varandra i sina svar, men också för att jag då skulle ha störst

möjlighet att hinna med att skriva ner deras svar.

Valet att skriva ner svaren och inte spela in dem föll sig naturligt, då jag tyvärr inte har

tillgång till teknisk utrustning med inspelningsfunktion. Med jämna mellanrum gjordes

avbrott i intervjuerna då jag läste upp min uppfattning av de svar som så långt nedtecknats.

Den intervjuade läraren hade på så sätt tillfälle att svara på om det nedtecknade svaret var rätt

uppfattat eller inte. Intervjuerna gjordes efter en i förväg gjord intervjumall.7

3:4 Bearbetning av insamlade data

Direkt efter avslutandet av de tre intervjuerna renskrevs anteckningarna som gjorts. Då detta

var klart jämfördes sedan svaren med varandra för att likheter och skillnader skulle

tydliggöras.

3:5 Studiens tillförlitlighet

Då de intervjuade lärarna var väl medvetna om syftet med studien, kan de eventuellt ha

förskönat sina svar på intervjufrågorna för att få dem att överensstämma med syftet. Påpekas

bör att de svar som gavs kändes äkta och inte på något sätt påhittade eller förskönade. Detta

vågar jag påstå, eftersom de svar som gavs inte överensstämde med varandra. Ytterligare en

risk finns, nämligen den att svaren skulle ha misstolkats av mig. Min ambition har dock varit

att tolka svaren på ett korrekt sätt och jag anser att risken med detta minskade i och med att

lärarna, kontinuerligt under respektive intervju, fick höra min tolkning av svaren. Jag är också

medveten om att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån resultatet från denna

undersökning. Resultaten måste ses som svar från tre enskilda lärares uppfattning om hur de

arbetar med läsförståelse hos L2-inlärare.

6 Se bilaga 1
7 Se bilaga 2
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En genomgång har nu givits om hur arbetet med metodvalet gick till, från framväxten av

syftet till hur bearbetningen av insamlad data skedde och till sist min egen uppfattning om

studiens tillförlitlighet. I följande avsnitt kommer min empiriska undersökning att redovisas.

4. Resultat

I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att redovisas. För att göra redovisningen

så tydlig som möjligt kommer undersökningen att delas in i underrubriker utifrån de frågor

som gavs under intervjuerna. Dessa rubriker kommer att se ut enligt följande; Planering och

förarbete innan arbetet med nya texter sätts i gång, arbetet med läsförståelse under läsning,

avcheckning av läsförståelse och till sist svårigheter med läsförståelse.

4:1 Planering och förarbete innan arbetet med nya texter sätts igång

Innan arbetet med en ny text ska sättas igång menar alla tre informanter att de går igenom den

i helgrupp. Eleverna får då ställa frågor om texten och Ulla som undervisar i grupp 1AB

vidareutvecklar med att anse att ”varje mening får en förklaring”. Både Ulla och Maria inleder

alltid med att läsa den nya texten högt, medan Linda har såsom åsikt att hon ger inlärarna tid

att själva tyst läsa den nya texten och sedan ställa frågor om densamma. Alla tre informanter

uppger också att de gör detta för att inlärarna ska ha möjlighet att hjälpa varandra att förstå.

Linda och Maria låter förstå att de ibland anpassar texterna efter inlärarens intellektuella

mognad och Maria lägger till att hon ibland upplever att inlärare ”väljer” lättare texter för att

slippa lättare undan. Ulla menar att hennes texter är anpassade för inlärarna i gruppen och när

de nått en högre kunskapsnivå blir de överflyttade till nästa grupp.

4:2 Under arbetet med texten

Alla de tre lärarna påstår att de arbetar specifikt med läsförståelsemomentet en gång per

vecka. Maria påpekar dock att läsförståelse är ett moment som ingår oftare, men då utifrån

kortare texter där syftet inte specifikt är just läsförståelse.

Linda och Maria uppger att det inte är någon lätt uppgift att få alla att förstå texten. Maria

tydliggör sig med att säga att flera inlärare säger att de har förstått, men att det sedan visar sig

att så var inte fallet. Linda påpekar att många inlärare har en helt annan inlärningskultur, där
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det är att prestera mycket som räknas. ”Det är tufft och det gäller att först lära dem vår syn på

inlärning” avslutar hon. Ulla däremot upplever det inte som svårt att få alla att förstå texten.

Efter introduceringen av en ny text fortsätter arbetet med texten. Ulla låter förstå att hon, efter

introduceringen, läser texten högt tillsammans med inlärarna i helgrupp. Sedan läser inlärarna

texten tillsammans två och två och då dessa moment är klara ställer Ulla frågor på texten.

Dessa kan vara både muntliga och skriftliga. Svaren på frågorna gås sedan igenom

tillsammans i grupp och Ulla skriver svaren på tavlan. Tillsammans diskuterar Ulla och

gruppen svaren och, menar Ulla, på så sätt skapas också förståelse för det inlärarna just läst.

Maria gör på liknande sätt som Ulla under arbetet med läsförståelsen. Efter introduceringen

går hon igenom mening för mening och förklarar, på så sätt skapas både en ordförståelse och

en läsförståelse menar hon. Då det känns som alla har förstått texten ger Maria inlärarna

frågor på texten, ibland samlar hon in svaren och rättar, för att sedan ge tillbaks till inlärarna.

Oftast går hon dock igenom svaren i helgrupp för att inlärarna ska se att flera svar på samma

fråga kan vara korrekt.

Även Linda gör på liknande sätt, med den skillnaden att hon, efter introduceringen går

igenom texten och gruppen talar om ordklasser, ordbetydelse men också uttal och fonetisk

skrift på de svårare orden. Då detta är färdigt får inlärarna åter igen läsa texten och Linda

ställer sedan frågor, där svaren gås igenom i helgrupp.

4:3 Avcheckning av läsförståelse

Då Ulla kontrollerar av läsförståelsen i sin grupp, får inlärarna svara på antingen givna frågor

till texten eller frågor som Ulla själv gör i ordning. Ibland läser hon frågorna högt och

inlärarna svarar och ibland ger hon frågorna i skriftlig form. Maria och Linda uppger båda två

att de dels ger frågor på texten, men att de också för diskussioner om det inlärarna har läst.

Syftet med detta är att skapa en förståelse genom diskussionen. Linda har som åsikt att hon

ibland låter eleverna berätta övergripande om texten för att se om de förstått sammanhanget.

4:4 Svårigheter med läsförståelse

När lärarna upptäcker att inlärare har svårt med läsförståelsen, gör de på ungefär samma sätt.

Ulla menar att hon ger extra stöd till de inlärarna genom att sätta sig med dem och läsa extra,

använda sig av lexikon och använda sig av kroppsspråk ”jag är som en skådespelerska ibland”
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säger hon. Maria anser att hon ger extra förklaringar, antingen på samma sätt en gång till eller

på ett nytt sätt. Av och till tar hon till kroppsspråk, bilder eller ritar på tavlan. Hon tar ibland

hjälp av inlärare med samma modersmål eller förklarar själv på engelska. Maria påpekar

också att det kan hjälpa om en annan inlärare förklarar samma sak, på ett annat sätt, på

svenska. Linda framhäver vikten av att låta inlärare med svårigheter läsa kortare stycken och

sedan låta dem återberätta dem för läraren. Även hon, precis som Ulla, låter förstå att hon

sitter och läser extra med de inlärare som har svårt med läsförståelsen.

Mina tre informanter uppger att de ibland gör egna texter med hänsyn till inlärarens egna

intressen. Då en ny inlärare ska börja på SFI, på denna ort, uppger Linda att hon alltid

intervjuar personen i ett inskrivningssamtal tillsammans med tolk. I samtalet frågas bland

annat om elevens intressen. Alla uppgifter sätts sedan ihop i ett dokument som är tillgängligt

för alla lärare som arbetar med inläraren. Då Linda sedan sätter ihop egna texter som ska

användas i läsförståelseövningar menar hon att hon ofta tittar tillbaka i detta dokument för att

göra texter individanpassade efter intresse till de inlärare som har problem med läsförståelsen.

Ulla anser att även hon ibland går in och läser i dessa dokument för att på så sätt kunna sätta

ihop texter av samma anledning som Linda uppger. Maria låter däremot förstå att hon inte går

tillväga på samma vis. Hon uppger att hon i direkta samtal som hon benämner vardagssamtal

med inläraren tar reda på intressen och därefter ibland anpassar texter. Linda påpekar att hon

oftast gör egna texter som knyter an till här- och nu - situationer. Det kan vara aktuella texter

om sådant som händer i kommunen, landet eller världen.

Mina tre informanter anser att de ibland misstänker att det kan vara något än bara

språkförbistringar då inlärare har svårt med läsförståelsen. Med något annat menar de dyslexi.

Linda skulle önska att hon kunde mer om fler språks struktur för att på sätt kunna se samband

med en inlärares svårigheter och modersmålets struktur. På vuxenutbildningen i denna

kommun finns ingen speciell specialpedagog, utan de får använda sig av specialpedagogen

som jobbar i kommunens grundskola, uppger mina informanter. De fortsätter med att påpeka

att just därför kontaktas inte specialpedagogen särskilt ofta och när det görs får L2-lärarna

hjälp med att kartlägga problemet runt L2-inläraren.
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5 Diskussion och slutsatser

Under denna rubrik kommer jag att föra diskussioner kring sambandet mellan den empiriska

undersökningen, mina frågeställningar, den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning

som tagits upp i tidigare kapitel. För att ge en sådan tydlig bild som möjligt kommer

diskussionen att delas upp i samma rubriker som resultatdelen är indelad i. Under varje rubrik

kommer jag också att koppla till de frågeställningar jag i början av denna uppsats uppgivit.

Då det inte fanns någon speciell specialpedagog på vuxenutbildningen där mina informanter

jobbade, så har heller inte min sista frågeställning kunnat besvaras på det sätt som önskats.

5:1 Resultatdiskussion på ”planering och förarbete innan arbetet med nya texter sätts i

gång”

Innan själva arbetet med en text sätts i gång menar mina tre informanter att de börjar med att

gå igenom texten i helgrupp. De två lärare som arbetar i grupperna 1 AB och 2 BC, uppger att

de inleder med att läsa den nya texten högt och sedan diskutera innehållet, medan läraren i

grupp 3 CD låter inlärarna läsa texten tyst för sig själva och sedan diskutera den samma.

Slutsatsen jag kan dra utifrån det är, att L2-lärarna på det sättet ger L2-inlärarna större

möjlighet att både sätta samman bokstäver till ord och att tolka innebörden av texten. De ger

inlärarna en form av förkunskap. Läsningen blir då, precis som Franker (2004, s. 678) anser,

meningsfull och texten kan på så vis lättare förstås av fler inlärare.

Forskning påvisar också att det är viktigt att anpassa undervisningsstoffet efter inlärarens

intellektuella mognad. I min intervjustudie har det framkommit att så också sker, om än bara

ibland. Enligt Vygotskijs sociokulturella teori lär sig en individ bäst om den befinner sig i

”the zone of proximal development”. Även här menar jag att lärarna, genom att anpassa

stoffet efter intellektuell mognad, ger sina L2-inlärare större möjlighet att utveckla sin

läskompetens.

5:2 Resultatdiskussion på ”under arbetet med texten”

Två av de tre lärarna upplever att det inte är någon lätt uppgift att få alla inlärare att förstå

texter de läser. Vidare menar dessa två lärare att L2-inlärarna på deras skola ofta uppger att de

har förstått, men att det under arbetet med texten visar sig att det inte alls är så. Den ena av

dessa två lärare påpekar vidare att många L2- inlärare har en helt annan inlärningskultur än vi.
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Hon upplever att många anser att det är att prestera mycket som ger resultat. Denna informant

menar att lärare ska lära L2-inlärarna vår syn på inlärning och den forskning jag tagit del av

säger samma sak, nämligen att läsförståelsen kan hindras av att inte känna till

kulturbakgrunder. Nu inser jag dock att den kulturbakgrund forskare talar om innefattar

betydligt mer än prestationsomfång, men jag anser att människor har olika syn på vad

kunskap är, och denna syn kommer också från den kultur vi är uppväxta i. Här vill jag påstå

att lärarna som jag intervjuat, genom att vara medvetna om kulturskillnader i inlärning, skapar

större möjlighet för inlärarna att ta till sig texten.

Sedan själva arbetet med den nya texten startat, uppger mina tre informanter att de fortsätter

att på olika sätt arbeta i grupp med läsförståelsen. Till exempel så läser grupperna texten högt

tillsammans för att sedan arbeta med frågor på den samma. Ulla, som arbetar i grupp 1 AB,

låter förstå att hon diskuterar frågor och svar tillhörande texten och menar vidare att det

skapar en läsförståelse. Franker (2004 s.678) anser att läsaren med lite hjälp så småningom

kan bli en självständig läsare genom att själv göra kontroller av läsförståelsen. På så sätt vill

jag påstå att de kulturella skillnaderna då det gäller att förstå eller missförstå en text

minimeras. Detta då inläraren i och med dessa självkontroller också har möjlighet att få en ny

syn på vad kunskap innebär.

Maria som arbetar i grupp 2 BC, påpekar att hon arbetar systematiskt med mening efter

mening i en ny text. Hon menar att på så sätt skapas både en ordförståelse och en

läsförståelse. Garme (2004 s.79f) framhåller att L2-inlärare ofta kan ha ett bra flyt då de talar,

samtidigt som den har brister i ordförståelse och läsförståelse, vilket i sin tur kan göra att

lärare missbedömer inlärarens egentliga kunskap. Då jag jämför Marias sätt att arbeta med

vad tidigare forskning säger vill jag påstå att Marias sätt ökar inlärarens chanser att få en

läsförståelse.

5:3 Resultatdiskussion på ”avcheckning av läsförståelse”

Mina informanter uppger alla tre att de checkar av läsförståelsen genom att ställa frågor på

den lästa texten. De lärare som arbetar med L2-inlärarna i grupperna 2 och 3 menar att de

också checkar av läsförståelsen genom att föra diskussioner i gruppen om lästa texter. Med

det menar de att de vill skapa läsförståelse. Hammarberg (2005, s.65) talar om scaffolding,

som betyder att i interaktionen i klassrummet så stöttar inlärarna varandra likväl som läraren

stöttar inlärarna. Genom denna stöttning så ges inläraren möjlighet att bli medveten om olika
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språkliga strukturer. Min slutsats blir då att genom att arbeta med läsförståelse i grupp genom

diskussioner skapas också möjlighet till denna stöttning.

5:4 Resultatdiskussion på ”svårigheter med läsförståelse”

Då de lärare som jag har intervjuat upptäcker att en inlärare har svårigheter med

läsförståelsen, får denne inlärare extra stöd i form av extra lästid tillsammans med läraren.

Ulla och Maria påpekar att de ibland förstärker genom att använda sig av kroppsspråk för att

förklara. Tidigare forskning som jag tagit del av, menar att det är genom att skapa kopplingar

mellan det lästa och det läsaren kan om ämnet innan läsningen som förståelse skapas. Genom

att arbeta som två av mina informanter gör, med kroppsspråk, anser jag att de skapar större

potential för de inlärare som har svårt med att förstå det lästa.

Mina tre informanter uppger att de ibland gör texter utefter inlärarnas speciella intressen. På

olika sätt tar de reda på inlärarnas intressen för att sedan kunna individanpassa texter. Två av

lärarna låter också förstå att de anpassar texter efter intellektuell mognad hos inläraren. Min

slutsats angående detta tillvägagångssätt är att lärarna arbetar precis på det sätt som Garme

(2004 s. 80) menar är mest framgångsrikt för läsförståelsen, nämligen att anpassa texterna

efter intellektuell mognad. En av de lärare som jag lät intervjua uppger att hon ibland tar hjälp

av andra inlärare för att förklara det som är svårt. Här menar jag att jag tydligt kan se en

koppling till det som Hammarberg (2004, s 65) talar om, nämligen scaffolding eller stöttning.

Inlärarna stöttar varandra i interaktionen i klassrummet med syfte att hjälpas åt att förstå.

De tre lärare som jag har intervjuat, uppger att de inte har någon speciell specialpedagog på

vuxenutbildningen i kommunen. Den specialpedagog som finns är gemensam för kommunens

alla grundskolor och vuxenutbildningen. Detta gör att lärarna inte kontaktar specialpedagogen

särskilt ofta och när det görs får de hjälp att kartlägga problemen runt inläraren det gäller. Här

har jag som åsikt att mina informanter är fullt medvetna om att L2- inlärare kan ha problem

med läskompetensen som härrör till exempelvis dyslexi. Tidigare forskning menar att lärare

som arbetar med L2-inlärare kan ha svårt att avgöra vad en inlärare verkligen kan. Detta

eftersom ett gott ytflyt hos inläraren kan lura läraren att tro att inläraren har större kunskaper

än vad den egentligen har. Forskningen menar alltså på det sättet att läraren kan missbedöma

inlärarens kunskaper. Jag vill påstå att de lärare som jag har intervjuat är fullt medvetna om

att det finns inlärare som har problem som skulle kunna vara dyslexi, men att det i denna



19

kommun inte finns tillräckliga resurser för att hjälpa dessa inlärare. Däremot stämmer tidigare

forsknings påstående att L2-inlärare mer sällan än L1-inlärare, får det stöd den har rätt till.

5:5 Sammanfattande diskussion utifrån frågeställningarna

Under denna underrubrik kommer jag, på ett sammanfattande sätt besvara de frågeställningar

som det arbetats med i denna studie. Frågeställningarna är;

Hur arbetar SFI-lärare på olika nivåer med läsförståelse i allmänhet?

Hur arbetar SFI-lärare på olika nivåer med läsförståelse specifikt för de lässvaga?

Tas det hjälp av specialpedagog, och i så fall när görs det?

Hur arbetar i så fall specialpedagogerna med andraspråksinlärare?

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de lärare jag har intervjuat, i inledningsskedet med

en ny text arbetar med syftet att skapa förförståelse till den nya texten. Tidigare forskning

menar att det nästan är en förutsättning för att en L2-inlärare ska förstå det som menas i en

text, alltså skaffa sig en läskompetens. Mina informanter arbetar med texten i helgrupp i syfte

att i interaktionen med andra ge alla en större chans att förstå det lästa, också detta går hand i

hand med det som tidigare forskning säger, men också med min teoretiska utgångspunkt. Två

av lärarna uppger att de läser en ny text högt tillsammans i gruppen och under tiden ges

förklaringar på dels ord men också vidare förklaringar på vad texten egentligen betyder. Här

anser jag att lärarna hjälper inlärarna att bli delaktiga i inlärningsprocessen, som Westlund

(2009, s.23) bedömer vara viktigt. De tre informanter som är med i denna studie arbetar alla

på detta sätt.

På olika sätt anpassas, ibland, texterna till inlärares intresse och intellektuella mognad. Detta

görs genom att läraren intervjuar inläraren om bland annat intresse i syfte att skapa texter som

intresserar inläraren. Då en text befinner sig inom det område, eller strax över det som kan

likställas med inlärarens intellektuella mognad skapas också bra förutsättningar för inlärning.

Lärarna på alla nivåer inom SFI på den skola jag intervjuat, arbetar på detta sätt.

För de inlärare som har svårigheter att förstå det lästa, har lärarna liknande strategier. De

arbetar med kroppsspråk, interaktion både lärare/inlärare och inlärare/inlärare och extra
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läsning tillsammans med läraren. Med dessa sätt syftar läraren till att skapa läskompetens

även hos de inlärare som är svagpresterande läsare. De tre lärare som jag har intervjuat hjälper

alltså de svagpresterande läsarna på detta sätt.

Någon speciell specialpedagog finns inte på denna vuxenutbildning, men hjälp kan tas om det

behövs av den specialpedagog som arbetar på kommunens grundskolor. Hjälp ges då med att

kartlägga inlärarens problem. Med anledning av att specialpedagogen har så mycket att göra

kontaktas hon inte särskilt ofta. Av samma anledning har inte heller min sista frågeställning

kunnat besvaras.

Vidare forskning

Under detta arbetes gång har frågor uppkommit som jag inte har möjlighet att belysa här. Jag

skulle därför vilja bjuda in till vidare forskning. För det första skulle det vara intressant att

följa inlärarna på denna vuxenutbildning för att se om detta arbetssätt fungerar för att få

inlärarna läskompetenta. Ytterligare en fråga som dykt upp är hur de politiker som fördelar

pengar och resurser ser på detta, som jag personligen anser vara ett problem. Nämligen det att

nysvenskar som inte har läskompetens blir exkluderade i samhället. Hur kan vi, från

beslutande politiker till lärare, hjälpas åt för att lösa detta?
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Bilaga 1
Karlholmsbruk 2011-05-04

En intervjustudie angående läsförståelse och läskompetens hos L2-inlärare.

Bästa lärare!

Jag inleder med att tacka dig för att du vill delta i denna intervjustudie gällande läsförståelse

och läskompetens hos L2-inlärare.

Att vara läskunnig, alltså att kunna avkoda fonem för att sedan kunna sätta ihop dem till

morfem och läsa ut detta till tillexempel ”vattenkokare” betyder det att L2-inlärare har

läsförståelse? Eller behövs det mer för att säga att inläraren förstår texten?

Syftet med min uppsats är att undersöka hur några lärare på SFI-nivå arbetar med läsförståelse

med sina inlärare. Min förhoppning är att jag ska bli medveten om hur jag på bästa sätt ska

arbeta med läsförståelse och läskompetens med L2-inlärare.

Resultatet av mina intervjuer kommer att sammanställas i en uppsats med namnet ”Att förstå

det skrivna ordet – en studie om tre SFI-lärares arbete med läsförståelse”. Uppsatsen kommer

sedan att bli en offentlig handling. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Du har

när som helst rätt att avbryta ditt deltagande som är helt frivilligt. Om du har vidare frågor

eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Margareta Hillbom

070-63 19 418

margareta.hillbom@utb.tierp.se
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Bilaga 2

Intervjuguide

Syfte: Att undersöka hur SFI-lärare arbetar med läsförståelse hos L2-inlärare

Bakgrundsfakta:

Ålder och kön

År i yrket

Vilken nivå på SFI undervisar du i?

Arbete med läsförståelse

4) Hur ofta känner du att du i klassrummet arbetar med läsförståelse?

5) Tycker du att det är en lätt uppgift att få med alla inlärare på tåget?

6) Kan du precisera hur du gör då du arbetar med läsförståelse?

7) Hur checkar du av att inlärarna förstår texter som de läser?

8) När du märker att en inlärare har problem med läsförståelsen, hur gör du då?

9) Anser du att man kan misstänka andra svårigheter än språkförbistringar så länge inläraren

läser på SFI-nivå?

10) Kontaktar du någon gång specialpedagog angående dina inlärare?

11) Tror du att begrepp/brist på begrepp från elevens modersmål kan påverka läsförståelsen?

12) Hur gör du då en ny text ska gås igenom i gruppen? (mindmap, cirkelmodellen etc)

13) Anpassar du texterna efter elevens kunskapsnivå?

14) Intervjuar du eleven om dennes intresse för att sedan kunna anpassa texterna utifrån detta?


