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Abstract 
 

Antalet andraspråkselever i den svenska skolan har idag ökat, vilket innebär att undervisningen 
behöver anpassas till de nya förutsättningarna. Den här litteraturstudiens syfte är att undersöka 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling och hur lärare genom multimodala arbetssätt kan 
stötta denna i ämnet svenska i årskurs 1 – 3. Resultatet i den här studien visar att lärarens 
stöttning har en avgörande betydelse vid andraspråkselevers utveckling och att det är viktigt att 
lärare har kunskaper om hur andraspråkselever lär. I studien redovisas även framgångsrika 
exempel på hur lärare kan stötta andraspråkselever genom att arbeta multimodalt.  
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1. Inledning 

Under den VFU (verksamhetsförlagda utbildning) som jag har genomfört under min 
lärarutbildning har jag fått möjlighet att observera, planera och genomföra undervisning i 
årskurs 1 – 3 där det har funnits andraspråkselever i klasserna. Något som jag har 
uppmärksammat återkommande under min VFU har varit hur bristfällig läs- och 
skrivundervisningen för andraspråkselever i ämnet svenska har varit. Eleverna har i stort sett 
enbart fått undervisning av klassläraren i klassrummet tillsammans med de elever som har 
svenska som förstaspråk. I väldigt liten utsträckning har eleverna fått de anpassningar eller det 
stöd som de faktiskt har rätt till för att utveckla både sin läsning och att skriva på svenska. 
Detta har bland annat resulterat i att elevernas läsförståelse har utvecklats mycket sakta eller 
inte alls. Då eleverna har efterarbetat texter som de har läst har de gissat sig till ”rätt” svar då 
de inte vetat vad svaret ska vara.  

 

Under min utbildning har jag fått kunskaper om hur andraspråkselevers läs- och 
skrivutveckling i årskurs 1 – 3 ser ut. Kunskaper som jag dock upplever att jag saknar är hur 
lärare, genom olika anpassningar i undervisningen, kan ge stöd till andraspråkselevers läs- och 
skrivutveckling i ämnet svenska i ett klassrum med både första- och andraspråkselever. Då 
elevers språknivå i skolan kan vara väldigt varierande beroende på hur länge de har varit i 
Sverige, kan det vara svårt för lärare att anpassa undervisningen för alla elever (Wigerfelt, 2008, 
s. 3). De elever som påverkas tydligast av ojämlika arbetsvillkor och bristande likvärdighet är 
de som har utländsk bakgrund (Wigerfelt, 2008, s. 2). Genom att känna till hur olika resurser i 
skolan kan användas för att ge stöd till andraspråkselever, tror jag att lärare lättare kan 
individanpassa undervisningen utifrån elevernas egna behov och förutsättningar och på så vis 
skapa en mer likvärdig utbildning. Då antalet andraspråkselever i skolor har ökat blir den här 
typen av kunskaper alltmer viktiga anser jag. 

 

Under de VFU-perioder som jag har haft har undervisningen som eleverna fått i stort sett 
utformats lika för både första- och andraspråkselever, trots att läs- och skrivutvecklingen ser 
olika ut för eleverna. De anpassningar som jag har kunnat observera har i stort sett bestått av 
stöd från modersmålslärare och användning av mer lättlästa böcker. Några multimodala 
arbetssätt där flera olika resurser kombineras har i stort sett inte använts alls. Inget annat 
material så som kroppsspråk (gester, tecken m.m), digitala hjälpmedel, bilder eller specifikt 
anpassade böcker har specifikt använts i undervisningen för att stödja andraspråkseleverna. 
Utifrån mina erfarenheter från VFU upplever jag att många lärare ser utmaningar i att kunna 
utforma en undervisning i ämnet svenska som skapar möjlighet att stödja både första- och 
andraspråkselever i samma klassrum, både vad gäller kunskap och tid. Detta är även något som 
jag ser som en stor utmaning i mitt framtida yrke.  

 

Utifrån olika klassrumsobservationer har man kunnat se att ämneslärare oftast inte bemöter de 
svårigheter som andraspråkselever kan stöta på i undervisningen. Istället förenklar de sitt eget 
språk och språket i läromedlen för att underlätta för eleverna som har otillräckliga kunskaper i 
språket (Hajer, 2004, s. 46). För att skapa förståelse hos eleverna kan stöttning användas av 
lärarna istället för att förenkla (Kaya & Linvall, 2015, s. 2). Hur denna typ av stöttning skulle 
kunna fungera, med fokus på multimodala arbetssätt, för att eleverna ska få en god läs- och 
skrivutveckling avser jag att undersöka i denna studie. Jag använder mig av tidigare forskning 
för att hitta framgångsrika exempel på detta. I Lgr 11 (2016, s. 8) står det att undervisningen i 
skolan ska ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov, därför känns det mycket viktigt 
att undersöka hur lärare kan anpassa undervisningen för andraspråkelever så att de kan få 
möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I den svenska kursplanen står det att 
språket har en betydande roll för att eleverna ska kunna tänka, kommunicera och lära (Lgr 11, 
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2016, s. 247). Den betydande roll som språket har gör det mycket viktigt att kunna ge 
andraspråkselever det stöd som de behöver för att de ska kunna utveckla sitt språk i svenska. 

 

2. Bakgrund 
I det här avsnittet ger jag en sammanfattande överblick över de områden som jag avser att 
undersöka. Jag ger först en sammanfattning av andraspråkselever i den svenska skolan, därefter 
kopplar jag de områden som jag avser att undersöka till gällande styrdokument och ger jag 
beskrivningar av betydelsefulla begrepp som ingår i studien. Efter detta beskrivs 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling samt hur undervisningen för andraspråkselever kan 
konstrueras. Till sist ges även ett teoriperspektiv. 

 
2.1. Andraspråkselever i skolan  
I grundskolan i Sverige har ungefär 15 procent av alla elever i skolan ett annat modersmål än 
svenska (Hyltenstam, 2007, s. 45). Enligt Skolverkets (2015b) sida för statistik och utvärdering 
listas antalet elever som läser ämnet svenska som andraspråk i skolan och där kan man se att 
under det senaste läsåret 2015/2016 deltog 10,3 procent av alla elever i skolan i undervisning i 
ämnet svenska som andraspråk. För fyra år sedan var den siffran 7,6 procent. Lorentz (2013, s. 
54) menar att det i dagens skola är viktigt för lärare att ha kunskaper om de förutsättningar 
som dagens mångkulturella skola skapar. Bland annat så skriver han att det är viktigt att läraren 
har förståelse för elevernas kulturella identitetsformering. Lorentz skriver även att skolan är 
betydelsefull för att eleverna integreras i det mångkulturella samhälle som finns idag. 
 
2.2. Styrdokument 
Lärarens roll 
 I Lgr 11 (2016, s. 14) kan man läsa under övergripande mål och riktlinjer att lärarens uppgift är att 
stimulera, handleda och ge stöd till de elever som behöver det. Läraren ska även ta hänsyn till 
elevernas individuella behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det är även lärarens 
ansvar att organisera och genomföra arbete i undervisningen så att eleverna får stöd i sin 
språk- och kommunikationsutveckling. Olika arbetssätt och arbetsformer ska också skapas av 
läraren så att eleverna får testa dessa (Lgr 11, 2016, s. 15). I Skollagen (kap 3 § 3)står det att alla 
barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar utifrån skolan mål med 
hjälp av ledning och stimulans.  
 
Undervisningen 
I Lgr 11 (2016, s. 7) står det under skolans värdegrund och uppdrag att utbildningen ska främja alla 
elevers utveckling och lärande. Elevernas förutsättningar och behov ska undervisningen 
anpassas utifrån (Lgr 11, 2016 s. 8). Genom undervisningen ska eleverna även få möjlighet att 
utveckla sin kommunikation genom att samtala, läsa och skriva i en varierad miljö, detta för att 
stärka deras språkliga kunskaper (Lgr 11, 2016, s. 9). Genom drama, rytmik, dans, musik, bild, 
text ska eleverna få möjlighet att möta och tillägna sig olika kunskaper (Lgr 11, 2016 s. 10). 
 
Ämnet svenska 
Under kursplanen svenska beskrivs betydelsen av att behärska språk. För att kunna tänka, 
kommunicera och lära behövs språkliga kunskaper. Språket gör det möjligt att kunna utveckla 
sin identitet, känslor och tankar. För att kunna fungera i samhället behövs ett rikt och varierat 
språk(Lgr 11, 2016, s. 247). I kursplanen beskrivs förmågor som eleverna, genom 
undervisningen, ska få möjlighet att utveckla. Två av dessa förmågor berör framförallt läs- och 
skrivutveckling, att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt att kunna läsa och 
analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (Lgr 11, 2016, s. 249). I det centrala 
innehållet berör punkterna som listas nedan områdena läsa och skriva (Lgr 11, 2016, s. 248): 
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 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 
innehåll. 

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

 Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra 
förtydliganden. 

 Handstil och att skriva på dator. 

 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, samt stavningsregler för vanligt 
förekommande ord i elevnära texter. 

 Alfabetet och alfabetisk ordning. 

 Sambandet mellan ljud och bokstav. 

 
 
2.3. Viktiga begrepp 
I den här delen presenteras viktiga begrepp som är relevanta för den här studien. Genom att 
beskriva dessa begrepp avser jag att ge läsaren en tydligare bild av vad jag avsett att undersöka, 
det är även dessa tolkningar av begreppen som jag har förhållit mig till i studien. Inledningsvis 
ger jag en sammanfattning av begreppet andraspråkselever, därefter förklaras begreppet 
multimodalitet och till sist beskriver jag vad stöttning i undervisning innebär. 
  
Andraspråkselever 
Med andraspråk menas att en person har utvecklat ett eller flera språk men senare möter ett 
nytt språk som är det officiella språket. Elever som hamnar i en ny miljö där de behöver lära 
sig ett nytt språk som är det officiella benämns som andraspråkselever, elever med svenska 
som andraspråk, tvåspråkiga elever, flerspråkiga elever, internationella elever, mångspråkiga 
elever, invandrarelever, eller elever med utländsk bakgrund. Elever med svenska som 
andraspråk används i kommentarmaterialet till kursplanen svenska som andraspråk då det är 
språkteoretiskt neutralt. Andraspråkelever kan vara födda i Sverige eller ha invandrat till 
Sverige, dock har de utvecklat ett annat språk en svenska som sitt förstaspråk (Skolverket, 
2016, s. 6).  
 
Multimodalitet 
Selander (2012) förklarar att multimodalitet handlar om att kombinera fler olika former av 
resurser samtidigt för att kommunicera och lära. Författaren beskriver två olika delar av 
multimodalitet, den första innefattar teckenvärldar och teckensystem medan den andra syftar 
till olika medier och gränssnitt. Olika teckenvärldar och teckensystem kan vara ord, gester eller 
ljud. Datorer, böcker eller läsplattor syftar istället till olika medier och gränssnitt. Selander 
menar att det idag är viktigt, både för den som ska lära sig och den som lär ut, att man är 
medveten om hur man kan använda olika medier och teckenvärldar. Enligt Skolverket (2015a, 
s. 1) syftar ett multimodalt perspektiv på läromedel till att flera olika medier utnyttjas. Det 
syftar även till förståelsen av att verbaltexter, bilder och ljud kan fungera som 
informationskällor. Liberg (2007, s. 9) beskriver multimodalt meningsskapande där hon syftar 
till att flera sinnesintryck samspelar med varandra och påverkar upplevelser. Hon skriver även 
att vi är dialogiska och multimodala i vårt lärande och att det därför är viktigt att skapa en rik 
och varierande lärmiljö i undervisningen där möjlighet att på olika sätt skapa kunskap finns. 
Detta är även viktigt då olika individer lär på olika sätt.  
 
Stöttning 
Kaya och Lindvall (2015, s. 1) förklarar vad de anser att stöttning innebär. Enligt dem syftar 
stöttning till stöd och hjälp som finns till hands från början för eleverna, det är inte något som 
eleverna får då man upptäcker att eleverna har svårigheter att lyckas med en uppgift. När 
eleverna blir mer och mer självständiga så avtar stöttningen. Stöttningens uppgift är att hjälpa 
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eleverna att klara av olika uppgifter och att de får kunskaper som gör att de kan lösa liknande 
uppgifter på egen hand i framtiden. Stöttning används för att hjälpa en annan person att 
komma längre än sin aktuella nivå. Det engelska begreppet för stöttning är scaffolding, 
byggnadsställning (Axelsson & Magnusson, s. 311). Gibbons (2016, s. 33) förklarar vad som 
menas med det engelska begreppet scaffolding. Utifrån beskrivningen syftar scaffolding till en 
form av stöttning som är tillfällig men ändå nödvändig. Syftet med stöttningen är att den ska 
hjälpa eleven att förvärva nya färdigheter och kunskaper. Genom stöttningen ska eleverna få 
hjälp både med språket och med lärandet. Scaffolding handlar om ett interaktionellt stöd som 
ges av läraren eller av en mer kunnig andraspråksanvändare (Abrahamsson, 2009, s. 191). 

 
2.4. Andraspråkselevers läs- och skrivutveckling  
Skolverket (2012, s. 119) beskriver olika faktorer som kan påverka när elever ska lära sig ett 
andraspråk, bland annat påverkar åldern man börjar lära sig det nya språket, vilket modersmål 
man har, tidigare bakgrund, eventuell skolgång samt de möjligheter som skapas för att utveckla 
det nya språket. De mest gynnsamma åldrarna för elever att lära sig ett nytt språk är vid 8 – 11 
år. Vid denna ålder har eleverna de bästa förutsättningarna för att ”komma ikapp” elever med 
språket som första språk (Hyltenstam, 2007, s. 52).  
 
Elever som lär sig svenska som ett andraspråk behöver utveckla språkets basnivå samtidigt 
som de lär sig skolspråket. Detta för att de flerspråkiga eleverna inte ska halka efter elever med 
svenska som modersmål (Skolverket, 2012, s. 114). Basnivån innefattar grundläggande 
kunskaper som behövs för att kunna använda ett språk, dessa syftar till språkets ljudsystem, 
ordförrådet samt grammatiken. Även språkförståelse och förmågor som att kunna läsa, skriva 
och tala på en grundläggande nivå hör till basnivån. Utbyggnaden i språkutvecklingen sker 
oftast då läs- och skrivinlärningen startar i skolan (Skolverket, 2016, s. 7). Utbyggnaden av 
språket består av ett växande ordförråd som blir mer formellt och ämnesspecifikt anpassat. Att 
lära sig vardagsspråket i svenska tar för flerspråkiga elever 1-2 år medan det tar 6-8 år att 
utveckla skolspråket (Skolverket, 2012, s. 38).  
 
I Skolverkets (2016, s. 7) text står det att språkutvecklingsprocessen sker i form av ett samspel 
mellan tänkande, språk och kulturella handlingsmönster. Gibbons (2016, s. 25) menar att all 
språkutveckling är en kontinuerlig betydelseskapande process. Vidare skriver Gibbons att all 
ämnesundervisning måste integrera språk och innehåll för att andraspråket ska få möjlighet att 
utvecklas parallellt med ämneskunskaperna. Detta ställer krav på läraren att systematiskt 
planera undervisningen så att språk, stoff och tänkande får interagera (Gibbons, 2016, s. 27).  
Avgörande för flerspråkiga elevers språkutveckling är att de får använda språket på olika sätt 
och för skilda syften (Skolverket, 2012, s. 59). Viktigt att lärare som undervisar tvåspråkiga 
elever har kunskap om att elevernas språkförståelse och språkanvändning inte alltid är så djup 
som de kan ge sken av att vara (Hyltenstam, 2007, s. 52). Det är viktigt att omgivningen runt 
andraspråksinlärare vet att utvecklingen av språket sker stegvis och att deras kunskaper ibland 
inte är så djupa som de till en början kan verka. Exempelvis kan de snabbt ha utvecklat sin 
idiomatiska språkanvändning men sakna fördjupad kunskap i språkförståelse (Hyltenstam, 
2007, s. 53).  
 
2.5. Läs- och skrivundervisning för andraspråkselever 
Skolinspektionen (2016, s. 6) har gjort en undersökning för att granska om det finns ett 
arbetssätt i förskolor och grundskolor som utvecklar språk och kunskaper där flerspråkiga barn 
och elever får goda förutsättningar att uppnå de nationella målen. Det man kunnat se i 
undersökningen är att arbetet med att ge eleverna goda förutsättningar har många brister. I 
undersökningen framkom bland annat att undervisningen i ämnet svenska borde fokusera mer 
på att låta eleverna analysera, diskutera och producera egna texter istället för att låta eleverna i 
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så stor utsträckning reproducera texter (Skolinspektionen, 2016, s. 29). Det man också har 
upptäckt i undersökningen är att innehållet i undervisningen, både aktiviteter och läromedel, är 
anpassat efter svenska traditioner och kontexter. Detta kan man exempelvis se i det material 
som används i form av sagor, rim, ramsor och sånger (Skolinspektionen, 2016, s. 20).   
 
I Skolinspektionens (2016, s. 20) rapport beskrivs betydelsen av att relatera innehållet i 
undervisningen till andra kulturer och företeelser samt att anpassa undervisningen till elevernas 
erfarenheter och bakgrunder. Både elever med svenska som modersmål och flerspråkiga elever 
får arbeta med samma uppgifter utan några anpassningar till deras egna förutsättningar och 
behov. Eleverna behöver göras mer delaktiga i undervisningens utformning och innehåll 
(Skolinspektionen 2016, s. 14). I Skolverkets (2012, s. 60) text beskrivs en tolkning av 
forskaren Cummins (1996) modell på vilka språkliga krav olika uppgifter kan ställa utifrån 
faktorerna tankemässig svårighetsgrad samt stöd som finns i situationen (kontext). Med stöd syftar 
Cummins till hjälp av bilder, konkreta föremål eller möjlighet att förhandla om språket 
(Skolverket, 2012, s. 61). Cummins menar att uppgifter som eleverna inte bör arbeta med är de 
som saknar tankemässiga utmaningar och stöd att tillgå.  
 
2.6. Teori 
Gibbons (2016, s. 162) beskriver i sin bok en metod för hur läsaktiviteter i undervisningen kan 
organiseras för att eleverna ska lära sig hur man kan läsa. Aktiviteter där eleverna får arbeta 
med texter före, under och efter att de har läst är viktiga för att utveckla läsningen. De 
aktiviteter som kan användas före läsningen handlar om att utveckla en övergripande kunskap 
hos eleverna om textens betydelse, förbereda eleverna för eventuella språkliga, kulturella eller 
ämnesrelaterade svårigheter i texten samt stötta eleverna till att kunna förutsäga vad som 
händer sedan (Gibbons, 2016, s. 164). Aktiviteter som bör användas under läsningen syftar till 
att ge eleverna goda lässtrategier och tydliggöra det som goda läsare gör omedelbart, engagera 
eleverna aktivt med texten samt skapa en förståelse hos eleverna så att de själva kan läsa mer 
effektivt (Gibbons, 2016, s. 169). Gibbons (2016, s. 175) beskriver även aktiviteter som kan 
användas efter läsningen. Dessa kan användas med syfte att fokusera på en språklig företeelse i 
den lästa texten, låta eleverna arbeta kreativt med det som de har läst samt att använda den 
information som den lästa texten gett i andra sammanhang för att uppmärksamma 
informationen ytterligare. Som lärare är det viktigt att själv känna till texten väl så att stöttning 
kan ges till eleverna i deras läsning. Hinder som andraspråkselever kan stöta på då de läser är 
avsaknad av kulturella eller ämnesrelaterade kunskaper vilket bidrar till bristande förståelse av 
det lästa (Gibbons, 2016, s. 163). 
 
Gibbons (2016, s. 127) ger även exempel på hur skrivundervisning för andraspråkselever kan 
utformas. Metoden som beskrivs är utformad av forskare tillsammans med lärare med syfte att 
arbeta med olika genrer i skrivundervisningen. I metoden arbetar man medvetet med en 
strategi som har sammanfattats av Derewianka (1990) med fyra steg. Dessa steg innefattar att 
bygga upp fältet hos eleverna så att de har tillräckliga kunskaper inom ett område för att skriva 
om det, modellera eller konstruera genren, gemensam konstruktion samt individuell 
konstruktion. Stegen beskrivs i boken som en fyrstegscykel som kan ge struktur och stöttning i 
undervisningen så att alla elever får en chans att lyckas (Gibbons, 2016, s. 128). Gibbons 
(2016, s. 141) ger också tips på hur läraren kan stötta elever som är nya i språket. Bland annat 
så beskrivs betydelsen av att låta eleverna använda sitt modersmål om eleverna redan är 
läskunniga i det, att ha till gång till tvåspråkiga texter kan stärka elevernas självförtroende och 
även skapa förståelse för eleverna. Andra typer av stöttning som man kan erbjuda eleverna är 
att använda bilder, brevdialog eller dagboksdialog, sönderklippta meningar samt använda 
skrivmallar. Den fyrstegscykel som beskrivs förknippas nära med begreppet stöttning. 
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Eleverna får under varje steg det stöd som de behöver för att till slut kunna genomföra 
uppgifterna på egen hand (Gibbons, 2016, s. 142).  
 
Lärarens utformning av undervisningen och den stöttning som de ger är avgörande för den 
pedagogiska framgången hos eleverna (Gibbons, 2016, s. 31). De teorier som Gibbons 
beskriver i sin bok används i den här studien som stöd vid analysen av det resultat som 
framkommit.  

 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka andraspråkselevers läs- och skrivutveckling och hur lärare genom 
multimodala arbetssätt kan stötta denna i ämnet svenska i årskurs 1 – 3.  
 

 Vilken betydelse har lärarens stöttning för att andraspråkselever ska få en god läs- och 
skrivutveckling? 

 Hur kan lärare arbeta multimodalt för att stötta andraspråkselever i deras läs- och 
skrivutveckling?  

 

4. Metod 
Jag kommer i detta avsnitt att ge en beskrivning till valet av metod,  vilka urval/avgränsningar 
som har gjorts samt hur datainsamlingen i den här undersökningen har gått till. Tabeller som 
redovisar resultatet av mina sökningar finns även med. Den metod som jag har använt mig av i 
min undersökning är en systematisk litteraturstudie. Jag har granskat och analyserat vetenskaplig 
litteratur i form av artiklar och avhandlingar, styrdokument och annan relevant information från 
Skolverket. De sökningar som jag har genomfört i min studie har skett genom olika databaser 
som finns på Högskolan Dalarnas bibliotek, Skolverkets sökmotor, genom manuell sökning och 
med hjälp av en bibliotekarie från Högskolan Dalarna.  
 
4.1. Val av metod 
I den här undersökningen har en systematisk litteraturstudie använts. Enligt Barajas m. fl. (2013, 
s. 31) används en systematisk litteraturstudie för att systematiskt söka, kritiskt granska och 
sammanställa litteratur utifrån ett visst område. Systematiska litteraturstudier ska baseras på en 
sammanställning av aktuell forskning inom ett område i form av vetenskapliga tidskriftsartiklar 
och andra vetenskapliga rapporter. Dessa vetenskapliga texter ska bygga på tidigare empiriska 
studier. Barajas m.fl. (2013, s. 32) beskriver olika steg som en systematisk litteraturstudie bygger 
på. De åtta stegen som beskrivs är: 
 

 Motivera varför studien görs (problemformulering) 

 Formulera frågor som går att besvara 

 Formulera en plan för litteraturstudien 

 Bestämma sökord och sökstrategier 

 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter 

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

 Analysera och diskutera resultat 

 Sammanställa och dra slutsatser.  
 
 

Dessa steg har jag utgått ifrån i min studie och hur de har följts diskuteras mer under rubriken 
metoddiskussion. 
 

4.2. Urval och avgränsningar 
De texter som jag har granskat och använt i min undersökning har endast varit vetenskapliga 
texter i form av avhandlingar, artiklar och rapporter. Sökningar har gjorts genom Högskolan 
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Dalarnas biblioteksdatabaser Summon, Google Schoolar och Libris. Se sökningarnas resultat i 
tabell 1. Att söka genom Högskolan Dalarnas biblioteksdatabaser rekommenderades av 
bibliotikarien på Högskolan Dalarnas bibliotek. Jag har även använt sökmotorn på Skolverkets 
hemsida samt genomfört manuella sökningar för att hitta aktuella texter, se tabell 2 och 3 för 
resultatet av dessa sökningar.  
 
Den urvalsgrupp som jag valt att fokusera på har framför allt varit andraspråkselever, dock har 
det i vissa fall även varit aktuellt att titta på flerspråkighet i allmänhet. Dels för att få en 
övergripande bild över de elever som inte lär på sitt första språk, dels i den internationella 
forskningen som i vissa fall inte direkt syftar till andraspråkselever. Jag har också valt att fokusera 
på forskning som berör elever i årskurs 1 – 3. De sökningar som jag har gjort har avgränsats till 
att handla om läs- och skrivutveckling i stort, detta för att ta del av så många exempel som 
möjligt och inte begränsa sökningarna för mycket. En annan avgränsning som gjorts har varit att 
bara granska texter som berör multimodala arbetssätt i antingen titeln eller abstract. Sökorden 
som använts i den här studien har formulerats utifrån de kriterier som framkommit genom de 
urval och avgränsningar som jag beskrivit ovan samt genom de frågeställningar som ligger till 
grund för den här studien. De sökord som använts i den här studien är: andraspråk, 
andraspråkselever, andraspråksundervisning, andraspråksinlärning, läs- och skrivutveckling andraspråk, 
andraspråk multimodal, andraspråk multimodala arbetssätt, second language learner, multimodal, scaffolding, 
english language learner, bilingual multimedia. 
 
Genom de engelska sökorden kunde både nationell men framförallt internationell forskning 
hittas lite lättare. Den internationella forskningen som jag har hittat berör inte specifikt 
andraspråkselever i ett svenskt klassrum, dock så har jag ändå upplevt forskningen relevant för 
min studie då det är generaliserbart för andraspråkselever i allmänhet. Utifrån den forskning som 
hittats kan man även se att det är generaliserbart för alla elever i skolan vilket även 
uppmärksammas i ett flertal av de artiklar som jag har använt. Genom att inkludera den 
internationella forskningen kring andraspråkselever fick jag möjlighet att granska framgångsrika 
exempel från andra länder där forskningen är mer utbredd än i Sverige. 
 
4.3. Urvalsprocessen  
Utifrån de sökord som jag har använt i mina sökningar har urvalet blivit mycket varierat. De 
sökningar som genomfördes med svenska sökord gav för det mesta ett mindre antal träffar 
medan de sökningar som genomfördes med motsvarande (eller liknande) engelska begrepp oftast 
resulterade i ett större antal (se sökord ovan och tabeller nedan). Det resultat som jag har fått 
fram genom sökningar från Högskolan Dalarnas sökmotorer, Summon och Libris, har jag i ett 
första urval enbart fokuserat på texter som finns i fulltext, som avhandling och som är ”peer reviewed” 
(sakkunnigt granskad av forskare). Jag har även begränsat det till att inte inkludera patentat eller 
citat i sökmotorn Google Scholar.  
 
De texter som har uppfyllt dessa kriterier har jag därefter läst titeln på och de texter som i titeln 
har berört andraspråkselever och läs- och skrivutveckling på ett eller annat sätt har jag även läst 
tillhörande abstract. De texter som utifrån abstract berört andraspråkselever och läs- och 
skrivutveckling kopplat till betydelsen av lärares stöttning eller multimodala arbetssätt på något vis har jag 
sedan läst i fulltext. Vid de sökningar som gav ett stort antal träffar har jag begränsat mig till att 
läsa de första 50 titlarna då tiden för detta arbeta har varit för knapp för att hinna granska alla 
träffar som kommit fram. Den forskning som framkom genom den här sökningen var en artikel 
som hittades utifrån sökning i databasen Summon. Då ingen relevant forskning hittades genom 
sökningarna som genomfördes i databaserna Libris och Google Scholar redovisas inte resultatet i 
tabellen som finns i löpande text. Däremot redovisas hela resultatet av de databassökningar som 
gjordes i en bilaga i slutet av studien.     
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Den forskning som inte har inkluderats i den är studien och medvetet valts bort har av olika 
anledningar inte fallit inom ramarna för det urval och de avgränsningar som jag har gjort. De 
artiklar och avhandlingar som inte använts i studien har inte berört andraspråkselever eller 
flerspråkiga elever specifikt, inte heller fokuserat på elever i de lägre åldrarna (årskurs 1-3), berört 
multimodala arbetssätt eller handlat om betydelsen av lärarens stöttning. Flera av artiklarna och 
avhandlingarna som jag har läst har exempelvis tagit upp både andraspråkselever och läs- och 
skrivutveckling men inte fokuserat på elever i årskurs 1 – 3 och har därför uteslutits i den här 
studien. På samma sätt har forskning som inte berört multimodala arbetssätt och 
andraspråkselever medvetet valts bort. Detta för att göra studien så relevant som möjligt utifrån 
det som avsetts att undersökas. Återkopplingar till syfte och frågeställningarna har också 
återkommande gjorts för att de urval och avgränsningar som jag formulerat ska bli så tydliga och 
relevanta som möjligt för den här studien.   
 
4.4. Etiska överväganden  
Vid en systematisk litteraturstudie behöver hänsyn tas till etiska överväganden vad gäller urval 
och presentation av resultatet. Bland annat ska noggranna etiska överväganden ha gjorts i valet av 
studie, redovisning av artiklar som ingått i studien ska ha gjorts och resultat som både stöder och 
inte stöder hypotesen ska redovisas (Barajas m.fl., 2013, s. 69, 70). Detta har jag haft i åtanke 
genom hela arbetet. De texter som jag har valt att använda i studien är ”peer reviewed” (sakkunnigt 
granskad av forskare) och de har redovisats tydligt i tabeller (se nedan). Jag har även valt att ta 
med internationell forskning i min studie för att få en så relevant och konkret bild av området 
som möjligt. Enligt Barajas m.fl. måste forskare vara noggranna när slutsatser dras och 
redovisningen av resultatet ska vara välgrundat (Barajas m.fl. 2013, s. 141). Då jag har analyserat 
det resultat som jag fått fram har jag försökt att dra egna slutsatser utifrån den aktuella 
forskningen som hittats. Jag har även använt beskrivna teorier som stöd för att analysera det 
resultat som jag fått fram, detta för att få fram mer välgrundade slutsatser i min studie. 
 
4.5. Resultat databassökning 
Nedan har jag i två tabeller sammanställt det resultat om jag fått fram utifrån de sökningar som 
jag har gjort i olika databaser. Tabellerna innehåller information om vilka databaser som jag 
använt, vilka sökord som använts och vilka eventuella avgränsningar som jag gjort. Jag har även 
antecknat hur många träffar jag fått utifrån varje sökord, hur många texter som blivit lästa samt 
hur många texter som inkluderats i studien. De texter som jag har valt ut att ha med i min 
undersökning finns också angivna. I den första tabellen har jag sammanställt resultatet från mina 
sökningar utifrån bibliotekets sökmotorer på Högskolan Dalarnas hemsida. En fullständig tabell 
finns i slutet av studien i Bilaga 1. Den andra tabellen redovisar resultatet från den sökning som 
jag har genomfört genom sökmotorn på Skolverkets hemsida.  
 
 
Tabell 1. Högskolan Dalarnas bibliotek. 
 

Databas: Sökord: Avgränsni
ngar: 

Antal 
träffar: 

Antal 
lästa 
titlar: 

Antal 
lästa 
abstract: 

Antal 
läst i 
fulltext
: 

Antal 
använda i 
studien: 

Summon: Andraspråk Peer-
Review, 
Fulltext 

55 55 7 4 0 

 Andraspråks-
elever 

Peer-
Review, 

11 11 4 0 0 
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Fulltext 
 Andraspråks-

undervisning 
Peer-
Review, 
Fulltext 

0 0 0 0 0 

 Andraspråksinl
ärning 

Peer-
Review, 
Fulltext 

4 4 0 0 0 

 Läs- och 
skrivutveckling 
andraspråk 

Peer-
Review, 
Fulltext 

0 0 0 0 0 

 Andraspråk 
multimodal 

Peer-
Review, 
Fulltext 

3 3 0 0 0 

 Andraspråk 
multimodala 
arbetssätt 

Peer-
Review, 
Fulltext 

0 0 0 0 0 

 Second 
language 
learner 

Peer-
Review, 
Fulltext 

97426 50 9 0 0 

 Second 
language 
learner, 
multimodal 

Peer-
Review, 
Fulltext 

2891 50 11 0 0 

 Second 
language 
learner, 
scaffolding 

Peer-
Review, 
Fulltext 

7547 50 7 0 0 

 English 
language 
learner 

Peer-
Review, 
Fulltext 

73354 50 5 0 0 

 Bilingual 
Multimedia 

Peer-
Review, 
Fulltext 

2167 50 6 1 Edwards, 
Viv., 
Monaghan, 
Frank., och 
Knight, 
John. (2000). 
Books, Pictures 
and 
Conversations: 
Using 
Bilingual 
Multimedia 
Storybooks to 
Develop 
Language 
Awarenes. 
 
Baserad på 
empiriska 
studier. 
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Tabell 2. Skolverkets sökmotor.  
 

Databas: Sökord: Antal 
träffar: 

Antal 
lästa 
titlar/ 
rubriker: 

Antal 
lästa 
texter: 

Antal texter 
inkluderade 
i studien: 

Inkluderad 
text: 

Skolverkets 
sökmotor. 

Andraspråks 
elever 

7 7 3 0 0 

 Andraspråks-
undervisning 

10 10 1 0 0 

 Andraspråks-
inlärning 

20 20 1 1 Skolverket. 
(2012). 
Greppa 
språket: 
Ämnesdidakti
ska perspektiv 
på 
flerspråkighet.  
 
Baserad på 
forskning, 
beprövade 
erfarenheter 
samt tidigare 
empiriska 
studier. 
 

 Läs- och 
skrivutveckling 
andraspråks-
elever 

114 114 11 0 0 

 Multimodal 33 33 6 0 0 
 Multimodala 

arbetssätt 
7 7 7 0 0 

 
 
4.6. Manuell sökning 
Då de sökord som jag formulerat utifrån mitt syfte inte gav många relevanta träffar i 
databassökningen har jag även använt mig av manuella sökningar i min studie. Det är även 
genom de manuella sökningarna som den övergripande delen av den forskning som har 
inkluderats i den här studien har framkommit. I den manuella sökningen har jag haft relevant 
litteratur, olika tidskrifter och tidigare examensarbeten som utgångspunkt, dessa har hittats främst 
genom sökningar på Google utifrån de ovan beskrivna sökorden som även användes vid 
databassökningarna. Jag har med hjälp av texternas referenser och källhänvisningar fått fram 
specifika författare och forskare som jag sedan har kunnat använda i vidare sökning. De 
författare och forskare som hittats på detta sätt har varit Clas – Uno Frykholm, Kenneth 
Hyltenstam samt Caroline Liberg. Även relevanta artiklar och avhandlingar så som Läs- och 
skrivprojektet Listiga räven – att läsa i skolan och skriva för livet, Andraspråksundervisning för skolframgång – 
en modell för skolans språkpolicy samt Att bli en så´n som läser. Barns mening- och identitetsskapande i texter 
har hittats med hjälp av litteratur och tidigare examensarbeten.  
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I de manuella sökningar som skett i olika tidskrifter har jag använt sökorden från 
databassökningarna för att hitta relevanta artiklar. En text har inkluderats i studien utifrån 
sökningarna i tidskrifter, artikeln Effective Teaching Strategies for English Language Learners. Artikeln 
hittades genom sökning i tidskriften Bilingual Research Joournal med hjälp av sökordet English 
Language Learner. Genom den ovan beskrivna artikelns källförteckning kunde sedan artikeln The 
Effect of Singing Paired with Signing on Receptive Vocabulary Skills of Elementary ESL Student även hittas. 
För att läsa de texter som jag varit intresserad av i fulltext har jag sökt efter dessa i någon av 
Högskolan Dalarnas sökmotorer Summon, Libris eller Google Scholar. Genom den manuella 
sökningen hittades sammanlagt sju nya texter som har inkluderats i studien. En beskrivning av de 
artiklar och avhandlingar som har inkluderats i studien med hjälp av den manuella sökningen ges i 
tabell 3 nedan. Där anges även vilken typ av text det är, vart texten hittats samt genom vilken 
databas texten kunde läsas i fulltext.  
 
 
Tabell 3. Manuell sökning.  
 

Inkluderad text Typ av text Hittad genom Sökning 
databas 

Alleklev, Birgitta. & 
Lindvall, Lisbeth. (2000). 
Läs- och skrivprojektet 
Listiga räven – att läsa i 
skolan och skriva för livet. 
I: Kerstin, Nauclér (Red.). 
Symposium 2000. Ett 
andraspråksperspektiv på 
lärande. 

Artikel. 
 
Baserad på empiriska 
studier. 

Rebecca Hedman och 
Sofia Johansson. 
(2015). Läsutveckling 
hos andraspråkselever 
Betydelsefulla faktorer 
för lärande. 
 
 

Högskolan 
Dalarnas 
databas Google 
Scholar.  

Cummins, Jim (2001). 
Andraspråksundervisning 
för skolframgång – en 
modell för skolans 
språkpolicy. I: Kerstin, 
Nauclér (red.). Symposium 
2000. Ett 
andraspråksperspektiv på 
lärande.  

Artikel. 
 
Baserad på forskning 
och beprövade 
erfarenheter. 

Rebecca Hedman och 
Sofia Johansson. 
(2015). Läsutveckling 
hos andraspråkselever 
Betydelsefulla faktorer 
för lärande. 
 
 

Högskolan 
Dalarnas 
databas Google 
Scholar. 

Facella, Melissa A., 
Rampino, Kristen M. & 
Shea, Elisabets K. (2010). 
Effective Teaching Strategies for 
English Language Learners. 
Bilingual Reasearch 
Journal. 

Artikel. 
 
Baserad på empiriska 
studier. 

Bilingual Research 
Journal.  
 
 

Högskolan 
Dalarnas 
databas 
Summon. 

Frykholm, Clas-Uno. 
(2007). Pedagogiska 
konsekvenser. I: Anette, 
Ewald och Birgitta, Garme 
(red.). Att läsa och skriva – 
forskning och beprövade 
erfarenhet. 

Forskningsöversikt 
med samlade 
artiklar. 
 
Baserad på forskning, 
beprövade erfarenheter 
samt tidigare 
empiriska studier. 

Skolinspektionen. 
(2010:16). Språk- och 
kunskapsutveckling för 
barn och elever med annat 
modersmål än svenska. 
 
 
 

Högskolan 
Dalarnas 
databas Libris. 
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Hyltenstam, Kenneth. 
(2007).  Modersmål och 
svenska som andraspråk. I: 
Anette, Ewald och Birgitta, 
Garme (red.). Att läsa och 
skriva – forskning och 
beprövade erfarenhet. 

Forskningsöversikt 
med samlade 
artiklar. 
 
Baserad på forskning, 
beprövade erfarenheter 
samt tidigare 
empiriska studier. 

Skolinspektionen. 
(2010:16). Språk- och 
kunskapsutveckling för 
barn och elever med annat 
modersmål än svenska. 
 
 

Högskolan 
Dalarnas 
databas Libris. 

Liberg, Caroline. (2007). 
Språk och kommunikation. I: 
Anette, Ewald och Birgitta, 
Garme (red.). Att läsa och 
skriva – forskning och 
beprövade erfarenhet. 

Forskningsöversikt 
med samlade 
artiklar. 
 
Baserad på forskning, 
beprövade erfarenheter 
samt tidigare 
empiriska studier.  
 

Skolinspektionen. 
(2010:16). Språk- och 
kunskapsutveckling för 
barn och elever med annat 
modersmål än svenska. 
. 

Högskolan 
Dalarnas 
databas Libris.  

Schunk, Heather A. 
(1999). The Effect of Singing 
Paired with Signing on 
Receptive Vocabulary Skills of 
Elementary ESL Student. 

Artikel. 
 
Baserad på empiriska 
studier. 

Facella, Melissa A., 
Rampino, Kristen M. & 
Shea, Elisabets K. 
(2010). Effective Teaching 
Strategies for English 
Language Learners. 
Bilingual Reasearch 
Journal. 
 

 

Högskolan 
Dalarnas 
databas 
Summon. 

Schmidt, Catarina. (2013). 
Att bli en så´n som läser. 
Barns mening- och 
identitetsskapande genom 
texter. 

Avhandling. 
 
Baserad på empiriska 
studier. 

Skolporten.se. 
 
 

Högskolan 
Dalarnas 
databas Libris. 

 
 
4.7. Analys av texter 
Barajas m. fl. (2013, s. 114) menar att det är viktigt att tydligt granska och värdera de 
vetenskapliga texter som används vid en litteraturstudie. De vetenskapliga texter som jag har mött 
i de sökningar som jag gjort har granskats och analyserats för att studien ska få så god validitet 
och reliabilitet som möjligt.  
 
I ett första steg har texterna granskats för att se om de är relevanta i förhållande till det syfte som 
jag formulerat. Några frågeställningar användes som stöd för att tydliggöra om de vetenskapliga 
texterna var relevanta: 
 

 Vad är studiens syfte? 

 Vilka årskurser är det som berörs i studien? 

 Vilken urvalsgrupp är det som är i fokus i studien? 
 

Om dessa frågor kunde besvaras på ett givande sätt där studiernas resultat gjorde det möjligt att 
besvara det syfte och de frågeställningar som jag tidigare formulerat i studien valdes texterna ut. 



 16 

De texter som föll inom ramarna för de kriterier som beskrevs under rubriken urval och 
avgränsningar valdes också ut (se urval och avgränsningar längre upp i metoddelen).  
 
Därefter undersöktes om de vetenskapliga texterna som valdes ut var baserade på empiriska 
studier och om de utifrån det var tillförlitliga. Detta lyfter Barajas m. fl. (2013, s. 31) som ett krav 
för att en litteraturstudie ska kunna kallas för just detta. De texter som även klarade av att 
uppfylla detta kriterium har inkluderats i studien. Sammanlagt är det tio texter som inkluderats i 
studien och av dessa bygger fem stycken på empiriska studier som genomförts. Bland dessa texter 
finns en avhandling och fyra artiklar. I fyra av de övriga artiklarna baseras forskningen på en 
samling av empiriska studier inom området som sammanställts av forskare som är experter inom 
området. Dessa texter har framtagits genom Skolverket. Den sista texten är skriven utifrån 
forskning och beprövade erfarenheter av en väl etablerad forskare inom området. Vilka texter 
som grundar sig på vad finns angivet i tabellerna ovan. Utifrån att alla texter som är inkluderade i 
studien är baserad på forskning, beprövade erfarenheter och dessutom är ”peer- reviewed” 
(sakkunnigt granskad av forskare) anser jag att dessa är relevanta för min studie. De är alla även 
skrivna av forskare som är specialiserade inom området och som har flera års erfarenheter inom 
forskning.  
 
De texter som inkluderats i studien redovisas i resultatdelen så neutralt som möjligt och har 
därför inte valts ut att redovisas i någon speciell ordning utifrån relevans eller liknande. Då de 
texterna som valts ut i den här studien har för avsikt att ge en bred bild av det område som jag 
avser att undersöka är det svårt att värdera vilken text som har högst relevans för studien. Alla 
texter som i slutändan inkluderats i den här studien kan besvara de ovanstående frågeställningarna 
på ett tillfredsställande sätt och kan på så vis även besvara den här studiens syfte och någon av 
frågeställningarna. I resultatdelen delas dock texterna upp utifrån de frågeställningar som den här 
studien bygger på för att tydliggöra vad som framkommer inom varje del.     
 
4.8. Bibliotekarieledd sökning 
Vid ett tillfälle har jag även tagit hjälp av en bibliotekarie som arbetar vid Högskolan Dalarna för 
att få hjälpa med att söka relevant forskning att använda i min undersökning. Utifrån den sökning 
som gjordes med bibliotekarien framkom inte någon ny forskning att använda i min 
undersökning däremot blev jag rekommenderad hur jag på egen hand kunde gå vidare med min 
sökning genom att använda andra sökmotorer eller vägar för att hitta mer internationell 
forskning.  
 

5. Resultat  
I det här avsnittet redovisas det resultat som jag har fått fram utifrån de frågeställningar som jag 
tidigare har beskrivit. Resultatdelen sammanfattar tidigare forskning inom området i form av 
avhandlingar, vetenskapliga artiklar samt dokument från Skolverket. De frågeställningar som jag 
har utgått från i min undersökning presenteras nedan, resultatet presenteras även utifrån dessa för 
att göra det tydligt att följa vad som har framkommit. 
 

 Vilken betydelse har lärarens stöttning för att andraspråkselever ska få en god läs- och 
skrivutveckling? 

 Hur kan lärare använda multimodala verktyg i undervisningen för att stötta 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling i svenska? 
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5.1. Lärares stöttning 
I den här delen kommer en övergripande bild av lärarens betydelse för att elever får en god läs- 
och skrivutveckling att ges. Huvudfokus är att ge ett perspektiv utifrån andraspråkselever, men 
även ett mer generellt perspektiv utifrån vad som är viktigt för alla elever berörs. 
 
I Skolverkets (2012, s. 14) text Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet står det att 
flerspråkiga elever enbart kan nå framgång i skolan, där de skapar sig ett välfungerande språk för 
olika sammanhang, med hjälp av professionella lärare. De professionella lärarna beskrivs som 
ämneskunniga, ämnesdidaktiskt skickliga och som medvetna om språkets betydelse för elevernas 
kunskapsutveckling. Hyltenstam (2007, s. 45) menar att alla lärare i den svenska grundskolan 
någon gång kommer att möta elever med annat modersmål än svenska i sin undervisning. För att 
kunna skapa likvärdiga förutsättningar i undervisningen för elever med annat modersmål än 
svenska är det viktigt att lärare är medvetna om hur deras särskilda förhållanden ser ut. De elever 
som har annat modersmål än svenska är inte enhetlig, varken vad gäller språk eller kultur. 
Särskilda arrangemang för elever med svenska som andraspråk behövs för att de ska utveckla 
både sitt första- och andraspråk så att de kan använda dessa för att kommunicera, tänka och 
utveckla den egna identiteten (Hyltenstam, 2007, s. 47). 
 
Även Frykholm (2007, s. 115) belyser lärarens kompetens som viktig för elevernas skolframgång. 
Lärare som har kunskaper om elevernas inlärning och kan ge stöd utifrån det kan skapa en god- 
läs och skrivutveckling för eleverna. Viktigt också att undervisningen skapar möjligheter att lära i 
meningsfulla, autentiska sammanhang. Utifrån Frykholm (2007, s. 116) kan framgångsrika lärare 
bland annat anpassa undervisningen efter individernas förutsättningar och nivå, skapa en god 
miljö för lärande, skapa utrymme för olika aktiviteter, leda klassrumsarbetet, utnyttja resurser väl 
samt uppmuntra eleverna till att engagera sig i den egna utvecklingen. Frykholm redovisar även 
faktorer för framgångsrika lärare som specifikt undervisar elever i läs- och skrivutveckling där en 
viktig aspekt är att de anpassar undervisningen utifrån de elever som av olika anledningar har 
svårigheter (ursprungligen framtagna i en studie av Pressley, 1997). En fullständig redovisning av 
de faktorer som Frykholm redovisar finns i bilaga 2 i slutet av studien.  
 
Cummins (2001, s. 4) beskriver lärarens roll i sin text Andraspråksundervisning för skolframgång – en 
modell för utveckling av skolans språkpolicy. Cummins menar att lärarens roll är central vid inlärningen 
av ett nytt språk för andraspråkselever. Lärarens roll definieras av två faktorer. Först och främst 
behöver lärare förstå betydelsen av att skapa en undervisning som uppmanar eleverna till att vara 
aktiva deltagare i inlärningsprocessen. Därefter behöver lärare även inse att de behöver lära av 
sina elever (Cummins, 2001, s. 14). För att utveckla elevernas litteracitet räcker det inte med att 
lärare enbart lär ut studietekniker eller olika strategier, olika arbetsformer behöver också 
introduceras. Betydelsefullt för att andraspråkselever ska vilja investera sin identitet i inlärningen 
av ett nytt språk är att de känner en positiv och bekräftande interaktion från dem som deltar i den 
nya kulturen. Utifrån detta blir lärarens uppgift att stötta eleverna genom att visa dem respekt och 
bekräftelse (Cummins, 2001, s. 13). Relationens betydelse mellan läraren och eleverna är 
grundläggande för elevernas engagemang till studier. Cummins menar att lärare, framför allt från 
storstäder, alltmer kommer att få undervisa andraspråkselever på sina ”vanliga” lektioner. Utifrån 
detta menar Cummins att lärarens roll måste omdefinieras och anpassas till ändrade demografiska 
och sociala förhållanden. Lärare måste lära sig att undervisa elever som avviker från de enspråkiga 
eleverna som har en kulturell och homogen medelklassbakgrund (Cummins. 2001, s. 4).  
 
5.2. Användning av multimodala arbetssätt 
Inledningsvis i den här delen ges en övergripande bild av betydelsen att erbjuda andraspråkselever 
möjligheter att arbeta multimodalt vid läs- och skrivinlärning utifrån tidigare forskning. Därefter 
ges framgångsrika exempel, både nationellt och internationellt, på hur man kan genomföra detta i 
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praktiken. De framgångsrika exemplen beskrivs både i form av genomförda projekt men även 
genom studier som genomförts på olika arbetssätt och metoder. Då de internationella exemplen 
inte fokuserar på elever med svenska som andraspråk kommer även framgångsrika exempel 
utifrån andraspråkselever i allmänhet att finnas med.  
 
Motivering till att erbjuda multimodala verktyg 
Liberg (2007, s. 11) förklarar i sin text att det kan vara utmanande att skapa mening i ett nytt 
språk då ordförrådet kan vara begränsat och då reglerna för hur ord och meningar ska 
struktureras kan vara svåra att förstå. Detta kan begränsa förmågan att uttrycka sig och att variera 
och precisera det man vill uttrycka. För att komma över dessa hinder kan nya ord eller uttryck 
vara betydelsefulla. Liberg (2007, s. 16) skriver vidare att det i dagens samhälle finns en 
sammansatt språkkultur där språk och medier samverkar. I undervisningen är det viktigt att ta 
hänsyn till detta så att barn får möjlighet att växla mellan dessa, använda dem som kompensation 
samt för att komplettera. Nya medier så som exempelvis datorer, TV och video liksom popkultur 
måste idag inkluderas i ett vidgat text- och språkbegrepp. Eftersom dessa nya medier kan fungera 
integrerande och erbjuda stora möjligheter att skapa mening på ett aktivt och kreativt sätt bör de 
också finnas med i undervisningen (Liberg, 2007, s. 11).  
 
Enligt Frykholm (2007, s. 103) kan kunskaper befästas och fördjupas genom att de medieras på 
fler olika sätt, exempelvis kan kunskaperna kopplas samman med drama, dans och bildskapande. 
Genom att lära med alla sinnen kan man skapa en rik lärmiljö för att läsa och skriva. För elever 
med svenska som andraspråk är det viktigt att även deras erfarenhetsbakgrund används i 
undervisningen. För att utnyttja de naturliga språkskapare som yngre barn är bör fantasi och 
kreativitet vara centrala delar i undervisningen. Att använda elevernas vardagsverklighet är viktigt 
där erfarenheter som eleverna har från TV, dataspel, musik och filmer kan vara användbara i 
undervisningen (Frykholm, 2007, s. 102). Genom att låta eleverna arbeta med olika gestaltningar 
och uttrycksformer får eleverna möjlighet att fördjupa sitt meningsskapande. Genom att 
kombinera olika uttryckssätt får eleverna möjlighet att lära genom olika sinnen (Frykholm, 2007, 
s. 103). Bilder kan vara användbara då de kan avbilda exakt det som beskrivs, de är även avläsbara 
inom de flesta kulturer då det inte finns någon text som kan begränsa eller försvåra att ett 
budskap förs fram (Liberg, 2007, s. 14). Genom bildspråket kan alla människor uttrycka sina olika 
tankar och idéer (Liberg, 2007, s. 15).  
 
Schmidt (2013) redovisar i sin avhandling Att bli en så´n som läser resultatet för den studie som hon 
genomfört. I studien undersöks användningen av texter i och utanför skolan utifrån nio elever i 
årskurs tre till fem. Studien genomfördes i en mindre stad i södra Sverige under fem terminer 
(2010-2012). Data samlades in genom deltagande observationer och intervjuer. Studiens syfte var 
att kartlägga och synliggöra de texter som eleverna möter och använder i och utanför skolan. 
Syftet var även att undersöka vilka möjligheter och villkor som de texter som eleverna möter 
erbjuder utifrån menings- och identitetsskapande. I studien framkommer det tydligt att de digitala 
och multimodala texter som eleverna möter genom datorn är starkare vad gäller 
identitetsskapande jämfört med de läromedel och skönlitterära texter som de möter i skolan. En 
av studiens slutsatser är att undervisningen i skolan bör vidga, ge alternativ, utforska och samtala 
kring de texter som barnen själva är engagerade i. Väsentligt är även att man i undervisningen 
skapar meningsfulla och kommunikativa undervisningssammanhang där nya och okända texter 
får möjlighet att utforskas (Schmidt, 2013, s. 259).  
 
Framgångsrika exempel 
Schunk (1999) har i sin studie The Effect of Singing Paired with Signing on Receptive Vocabulary Skills of 
Elementary ESL Students undersökt hur kombinationen av att sjunga och använda tecken kan 
påverka elevernas ordförråd. I studien undersöktes 80 elever som alla deltog i lektioner med 
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fokus på språkliga aktiviteter. Eleverna delades upp i fyra olika grupper som alla hade olika 
inriktningar. Den första gruppen undervisades med hjälp av sångtexter kombinerat med tecken, 
den andra använde muntligt tal och tecken, den tredje använde enbart sångtexter och den fjärde 
enbart muntlig tal. Tester genomfördes både före och efter för att undersöka vilka effekter de 
olika undervisningsstrategierna hade på ordförrådet (Schunk, 1999, s. 110). I studien framgår att 
de mest framgångsrika undervisningsstrategierna var de som innefattade någon form av tecken. 
Genom att använda tecken i undervisningen får eleverna möjlighet att lära med kroppen och att 
använda visuella verktyg (Schunk, 1999, s. 121).  
  
I Facella, Rampino och Sheas (2010, s. 209) artikel Effectiv Teaching Strategies for English Language 
Learners redovisas resultatet av deras undersökning som gjorts med syfte att hitta effektiva 
strategier för att stötta elever som lär sig engelska som ett andraspråk (ELL students). Studien 
baseras på intervjuer genomförda med 20 lågstadielärare från två olika skoldistrikt i 
Massachusetts där det finns stor språklig mångfald. De strategier som framhävdes som mest 
effektiva av lärarna var de som undersökningen fokuserade mest på. Strategierna som beskrivs i 
artikeln användes med syfte att hjälpa eleverna att göra kopplingar mellan innehåll och språk samt 
för att stödja deras kommunikativa och sociala interaktion. I undersökningen så framkom det 
tydligt att det mest betydelsefulla var att variera olika strategier där valet av strategi anpassades 
utifrån elevernas individuella behov. Tre huvudkategorier av strategier framkom i 
undersökningen, strategier för att fånga eleverna känslomässigt, för att lära ut språket specifikt 
och för att lära ut i allmänhet. I kategorin att lära ut i allmänhet fanns framför allt fyra strategier, 
dessa listas nedan (Facella m.fl., 2010, s. 211). 
 

 Gester och visuella referenser 

 Upprepning och möjlighet att öva 

 Användning av konkreta föremål 

 Multisensoriska metoder 
 
Facella m.fl. (2010, s. 213) menar att användningen av dessa fyra strategier kan vara fördelaktiga 
för alla elever, även de som lär sig på sitt förstaspråk. Ett exempel som lärarna beskrev var då de 
kombinerar gester med sånger, dikter och ramsor för att vidga elevernas ordförråd. Genom att 
arbeta på detta sätt fick eleverna hjälp att koppla samman språket med konkreta handlingar eller 
saker. Ett annat exempel som beskrevs i artikeln var då lärarna använde rekvisita för att tydliggöra 
olika begrepp som används inom språket och för att arbeta med ordförrådet (Facella m.fl., 2010, 
s. 218). 
 
Alleklev och Lindvall (2000, s. 1) berättar i artikeln Listiga räven – att läsa i skolan och skriva för livet 
om ett läs- och skrivprojekt. Syftet med projektet var att skapa en läs- och skrivinlärning som 
enbart syftade till att vara lustfylld för eleverna. Genom projektet ville lärarna även höja läs- och 
skrivkunnigheten hos elever med svenska som andraspråk (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 14). 
Projektet pågick under 3 år (från årskurs 1-3) där Rinkeby bibliotek och Kvarnbyskolan 
samarbetade. Projektet var inspirerat av Marie Clay från Nya Zeeland som skapat 
undervisningsmetoden Whole language. Metoden fokuserar på att läsa, skriva, berätta, dramatisera 
och rita/måla (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 2). Den litteratur som användes som underlag vid 
projektet var enbart fack- och skönlitteratur där elevernas kunskapsmässiga nivå användes som 
utgångspunkt. I projektet användes ett överflöd av barnböcker som var anpassade både med 
bilder och efter nivå. Syftet med de anpassade böckerna var att eleverna skulle få känna glädje 
över att klara av att läsa.  (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 5).  
 
Böckerna bearbetades med hjälp av bland annat datorer, olika collage och dramatiseringar. 
(Alleklev & Lindvall, 2000, s. 5). Exempelvis fick eleverna rita bilder som passade till de texter 
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som de läste, som ett sätt att tolka det lästa (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 6). Eleverna 
dramatiserade även böcker som de fått läst för sig, som en typ av bearbetning av boken. Detta 
arbetssätt var för eleverna det roligaste och ledde för dem till läslust (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 
8). I projektet arbetade lärarna och eleverna med olika teman och ett av dem var med författaren 
Gunilla Bergström och hennes böcker som handlar om Alfons Åberg. Genom att använda 
barnbokskaraktären i undervisningen så ville lärarna koppla läs- och skrivlusten till något som 
eleverna själva kunde relatera till. Ett av målen med temat var att dramatisera en av böckerna med 
Alfons Åberg och för att skapa material till dramatiseringen fick eleverna rita, sy och skapa 
skulpturer i trä. Genom dramatiseringen fick eleverna gå in i den roll som de tidigare läst om och 
agera den fullt ut i en pjäs (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 10). Utifrån detta projekt kunde flera 
positiva slutsatser dras, flera av eleverna befann sig efter genomfört projekt på en, för deras ålder, 
avancerad nivå utifrån ordförråd och meningsbyggnad, inga läs- eller skrivproblem fanns i klassen 
och deras modersmål hade blivit mer nyanserat (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 14).  
 
Edwards, Monaghan och Knight (2000) beskriver i artikeln Books, Pictures and Conversations: Using 
Bilingual Multimedia Storybooks to Develop Language Awareness hur multimodal teknik kan skapa 
möjligheter att lära sig språk. Projektet har tagits fram av EU- kommissionen och genomfördes i 
södra Wales. Syftet med studien var att utvärdera tvåspråkigt multimodala sagoböcker utifrån 
elever i åldrarna 6-10 år. Undersökningen utforskar möjliga lärandestrategier och den 
multimodala teknikens påverkan på språkmedvetenhet. Den utforskar även möjligheter för elever 
att lära sig två språk med hjälp av en kombination av bilder, text och ljud (Edwards, Monaghan & 
Knight, 2000, s. 135).  
 
I den multimodala sagoboken som presenteras i artikeln ges eleverna möjlighet till stöttning 
genom datorn. Utifrån olika bilder och texter får eleverna hjälp att förstå betydelsen av vad som 
”sägs” i sagan. Eleverna får även genom sagan möjlighet att få texten uppläst på två språk 
(Edwards, Monaghan & Knight, 2000, s. 138). Fördelar med att arbeta med tvåspråkigt 
multimodala sagoböcker är bland annat att eleverna kan förstå bättre vad som sägs på 
andraspråket och att de även kan lära sig snabbare då de får hjälp med översättning till 
förstaspråket. Dessa fördelar upplevs inte bara av andraspråkselever utan elever som undervisas 
på sitt förstaspråk kan också dra nytta av detta (Edwards, Monaghan & Knight, 2000, s. 140). 
Studien visar hur tvåspråkigt multimodala verktyg kan vara hjälpsam för att utveckla elevernas 
språkliga medvetenhet, det visar även hur enbart multimodala verktyg kan stödja eleverna. En av 
fördelarna med det program som använts i undersökningen är att bilder, text och ljud kan 
kombineras av eleverna själva (Edwards, Monaghan & Knight, 2000, s. 145).  
 

6. Diskussion 
I det här avsnittet analyserar och reflekterar jag kring det resultat som jag fått fram samt kring den 
metod som använts i den här studien. Inledningsvis kommer resultatdiskussionen och därefter 
följer metoddiskussionen. 

 
6.1. Resultatdiskussion 
I den här delen för jag en diskussion kring det resultatet som jag har fått fram med hjälp av delar 
ur den bakgrund som jag tidigare har gett till ämnet. Som stöd i resultatdiskussionen använder jag 
de frågeställningar som jag tidigare formulerat som utgångspunkt. Under den första rubriken 
diskuteras betydelsen av lärarens stöttning för andraspråkselevers läs- och skrivutveckling och 
under den andra rubriken diskuteras betydelsen av att använda multimodala arbetssätt och 
framgångsrika exempel där dessa används. 
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6.1.1. Lärares stöttning 
I den forskning som jag har stött på har det varit en liknande syn på hur människor lär, det vill 
säga att människor lär i sociala situationer. Hyltenstam (2007, s. 47) skriver att relationens 
betydelse mellan lärare och elever är grundläggande för elevernas engagemang till studier. 
Betydelsefullt för att andraspråkselever ska vilja investera sin identitet i inlärningen av ett nytt 
språk är att de känner en positiv och bekräftande interaktion från dem som deltar i den nya 
kulturen. Utifrån detta blir lärarens uppgift att stötta eleverna genom att visa dem respekt och 
bekräftelse (Cummins, 2001, s. 13). I Skolverkets (2012, s. 14) text framkommer det att 
flerspråkiga elever enbart kan nå framgång i skolan med hjälp av professionella lärare. I Skollagen 
(kap 3, § 3)står det att alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 
utifrån skolans mål med hjälp av ledning och stimulans. Gibbons (2016, s. 31) menar att lärarens 
utformning av undervisningen och den stöttning som lärare ger är avgörande för den pedagogiska 
framgången hos eleverna.  

 
Utifrån Lgr 11 (2016, s. 14) innefattar lärarens roll att stimulera, handleda och ge stöd till de 
elever som behöver det. Cummins (2001, s. 4) menar att lärarens roll är central vid inlärningen av 
ett nytt språk för andraspråkselever och han definierar två faktorer som är särskilt viktigt. Först 
och främst behöver lärare förstå betydelsen av att skapa en undervisning som uppmanar eleverna 
till att vara aktiva deltagare i inlärningsprocessen. Därefter behöver lärare även inse att de 
behöver lära av sina elever (Cummins, 2001, s. 14). I Lgr 11 (2016, s. 14) står det att det är 
lärarens ansvar att organisera och genomföra arbete i undervisningen så att eleverna får stöd i sin 
språk- och kommunikationsutveckling. För att kunna göra detta behöver läraren ta hänsyn till 
elevernas individuella behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Enligt Lgr 11 (2016, s. 
15) är det lärarens ansvar att variera olika arbetssätt och arbetsformer så att eleverna får testa 
dessa. 
 
Utifrån de faktorer som Frykholm (2007, s. 116) presenterar som signifikanta för framgångsrika 
läs- och skrivlärare kan man tydligt se hur komplex lärarens uppgift är. Vilka kunskaper läraren 
behöver ha för att vara framgångsrik beskrivs på flera sätt av olika forskare. Enligt Frykholm 
(2007, s. 116) behöver framgångsrika lärare i allmänhet ha kunskaper om hur en främjande miljö 
för läs- och skrivinlärning kan skapas, hur en tydlig och uttalad undervisningsstruktur kan 
användas, hur utrymme för olika läsaktiviteter skapas, hur textmaterial kan anpassas efter nivå, 
hur undervisningen kan anpassas till varje individs förutsättningar, hur man kan uppmuntra 
eleverna till att reflektera och styra över sin egen utveckling samt hur klassrumsarbetet kan ledas 
och hur resurser kan utnyttjas på ett skickligt sätt. Cummins (2001, s. 13) menar att lärare 
behöver lära ut studietekniker, olika strategier samt använda olika arbetsformer för att utveckla 
elevernas litteracitet. Professionella lärare behöver även vara ämneskunniga, ämnesdidaktiskt 
skickliga och medvetna om språkets betydelse för elevernas kunskapsutveckling (Skolverkets, 
2012, s. 14). Enligt Frykholm (2007, s. 115) är lärarkompetens den viktigaste faktorn för 
skolframgång hos eleverna. Lärare som har en förmåga att kunna uppmärksamma elevers 
inlärningsstrategier och kunna ge målinriktat stöd kan ge elever en god läs- och skrivutveckling. 
 
Utifrån den forskning som jag har tagit del av och granskat är det tydligt att det inte finns 
något kort svar på vad som utmärker en professionell och kunnig lärare. Det som dock är 
tydligt är att eleverna lär i sociala miljöer där lärarens betydelse för att eleverna ska kunna få en 
god läs- och skrivutveckling är avgörande. Detta framkommer i alla texter som jag stött på. De 
egenskaper som ändå framhävs som viktigast hos framgångsrika lärare är att de har goda 
kunskaper om elevernas bakgrund, förutsättningar och utgångspunkt. Detta för att de ska 
kunna organisera en god lärandemiljö för elever.  
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Lärare behöver även ha insikt i vilka metoder som kan användas i undervisningen för att alla 
elever ska få möjlighet att lära på bästa sätt. Gibbons (2016) teorier om hur läs- och 
skrivundervisningen för andraspråkselever kan utformas betonar betydelsen av den stöttning 
som lärare ger eleverna. Metoden som beskrivs kopplad till skrivundervisning framhäver i alla 
fyra stegen vikten av lärarens stöttning (Gibbons, 2016, s. 128). På liknande sätt beskrivs även 
den metod som kan användas vid läsundervisningen. De aktiviteter som Gibbons (2016, s. 
164) menar kan användas för att utveckla elevernas läsning kräver lärarens stöttning. Genom 
att stötta eleverna i de aktiviteter som kan påverka deras läs- och skrivutveckling skapas 
möjligheter för eleverna att få de redskap och de verktyg som de behöver för att få en god 
utveckling.  
 
Både Hyltenstam (2007) och Cummins (2001) beskriver en förändrad syn på lärare. Hyltenstam 
(2007, s. 45) lyfter det faktum att alla lärare någon gång kommer att möta elever med annat 
modersmål än svenska i undervisning. Utifrån detta menar Hyltenstam att det är viktigt att lärare 
är medveten om hur dessa elevers särskilda förhållanden ser ut. Läraren behöver ha i åtanke att 
dessa elever inte är enhetliga, varken vad gäller språk eller kultur. Undervisningen behöver därför 
anpassas till elever med svenska som andraspråk för att de ska få möjlighet att utveckla både sitt 
första- och andraspråk (Hyltenstam, 2007, s. 47). På liknande sätt beskriver Cummins (2001, s. 4) 
lärarens förändrade roll. Även han menar att lärare alltmer kommer att få undervisa 
andraspråkselever i skolan och därför behöver lärarens roll omdefinieras och anpassas till de 
ändrade demografiska och sociala förhållandena. Lärare måste lära sig att undervisa elever som 
avviker från de enspråkiga eleverna som har en kulturell och homogen medelklassbakgrund.  
 
Enligt Hyltenstam (2007, s. 45) består Sveriges grundskola idag av ungefär 15% där elever har 
annat modersmål än svenska. Enligt Skolverkets (2015) har det skett en ökning med 2,6 procent 
av alla elever i skolan som idag läser ämnet svenska som andraspråk. Idag består inte 
klassrummen av endast elever med svenska som sitt första språk och elever som tillhör samma 
kultur. De krav som tidigare ställdes på lärarna har både förändrats och ökat. Klassrummen ser 
idag inte likadana ut som de gjort tidigare och utifrån det måste även lärarens roll anpassas och 
förändras. De kunskaper som beskrivits ovan som viktiga för framgångsrika lärare behöver idag 
vidgas till att inte bara beröra enspråkiga elever utan även till flerspråkiga elever. Lorentz (2013, s. 
54) lyfter bland annat betydelsen av att lärare idag behöver ha förståelse för elevernas kulturella 
identitetsformering och att skolan är betydelsefull för att eleverna integreras i det mångkulturella 
samhälle som finns idag.  
 
Den förändrade roll som både Hyltenstam (2007) och Cummins (2001) beskriver av lärare har 
jag kunnat se på nära håll då jag varit ute på VFU. I de klasser som jag har stött på har det varit 
ungefär hälften av eleverna som har haft ett annat modersmål än svenska vilket gjort att lärarna 
har fått undervisa både elever med svenska som första och andraspråk i klassrummet. I 
inledningen till det här arbetet beskrev Wigerfelt (2008, s. 2) att de som påverkas tydligast av 
ojämlika arbetsvillkor och bristande likvärdighet är de elever som har utländsk bakgrund. Detta 
har jag upplevt då lärarna har varit medvetna om de förändringar som skett i klassrummen 
men inte haft kunskaper om hur de ska bemöta de nya förutsättningarna. Detta har bidragit till 
att elever med svenska som andraspråk har fått arbeta utifrån de förutsättningar som elever 
med svenska som förstaspråk har. Jag anser, utifrån den forskning som jag har mött i den här 
studien och utifrån de erfarenheter jag har från min VFU, att det är mycket viktigt att lärare 
blir medvetna om vilka elever det är som finns i klassrummen idag och hur undervisningen 
kan anpassas till dessa. Ett viktigt steg i detta tror jag delvis kan vara att se till så att 
lärarstudenter får kunskaper om hur undervisningen kan utformas utifrån dessa förutsättningar 
i lärarutbildningen. De framgångsrika exempel som finns på hur undervisningen kan 
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organiseras där flerspråkiga elever är inkluderade borde lyftas fram och spridas, både inom 
lärarutbildningen men även ute bland aktiva lärare på skolor.  

 
6.1.2. Användning av multimodala arbetssätt 
Liberg (2007, s. 11) beskriver i sin text fördelar med att arbeta multimodalt med elever som lär sig 
ett nytt språk. Då eleverna bland annat kan ha svårt att skapa mening på det nya språket av olika 
anledningar kan nya ord eller uttryck vara betydelsefulla. I ett samhälle där språk och olika medier 
samverkar bör undervisningen ta hänsyn till det (Liberg, 2007, s. 16). Genom att använda olika 
medier får eleverna möjlighet att kompensera, komplettera och integrera på ett annat sätt. Dessa 
skapar även förutsättningar för att aktivt och kreativt kunna skapa mening (Liberg, 2007, s. 11). 
Detta kan Schmidts (2013, s. 259) studie tydligt visa exempel på då man har sett att de digitala 
och multimodala texter som eleverna möter genom datorer är starkare vad gäller 
identitetsskapande jämfört med de läromedel och skönlitterära texter som de möter i skolan. 
Utifrån detta borde undervisningen i skolan skapa möjlighet att vidga, ge alternativ, utforska och 
samtala kring de texter som barnen själva är engagerade i (Schmidt, 2013, s. 259).  
 
Även Edwards, Monaghan och Knight (2000) artikel beskriver hur multimodal teknik kan skapa 
möjligheter att lära sig språk. I den multimodala sagoboken som presenteras i artikeln ges 
eleverna möjlighet till stöttning genom datorn. Utifrån olika bilder och texter får eleverna hjälp 
att förstå betydelsen av vad som ”sägs” i sagan. Eleverna får även genom sagan möjlighet att få 
texten uppläst på två språk (Edwards, Monaghan & Knight, 2000, s. 138). Fördelar med att arbeta 
med tvåspråkigt multimodala sagoböcker är bland annat att eleverna kan förstå bättre vad som 
sägs på andraspråket och att de även kan lära sig snabbare då de får hjälp med översättning till 
förstaspråket. Dessa fördelar upplevs inte bara av andraspråkselever utan elever som undervisas 
på sitt förstaspråk kan också dra nytta av detta (Edwards, Monaghan & Knight, 2000, s. 140). 
Studien visar hur tvåspråkigt multimodala verktyg kan vara hjälpsam för att utveckla elevernas 
språkliga medvetenhet, det visar även hur enbart multimodala verktyg kan stödja eleverna. En av 
fördelarna med det program som har använts i undersökningen är att bilder, text och ljud kan 
kombineras av eleverna själva (Edwards, Monaghan & Knight, 2000, s. 145). Frykholm (2007, s. 
102) förklarar att det är viktigt att använda elevernas vardagsverklighet i undervisningen då 
erfarenheter som eleverna har från TV, dataspel, musik och filmer kan vara användbara. Genom 
att arbeta med olika gestaltningar och uttrycksformer i undervisningen får eleverna möjlighet att 
fördjupa sitt meningsskapande och olika uttryckssätt gör det möjligt för eleverna att lära genom 
olika sinnen (Frykholm, 2007, s. 103).  
 
I Facella, Rampino och Sheas (2010, s. 211) artikel sammanfattades betydelsefulla strategier för 
att undervisa elever som lärde sig engelska som ett andraspråk (ELL students). De strategier som 
framstod som mest framgångsrika var de som innefattade gester och visuella referenser, 
upprepning och möjlighet att öva, användning av konkreta föremål eller multisensoriska metoder. 
Facella m.fl. (2010, s. 213) menar att användningen av de olika strategier kan vara fördelaktiga för 
alla elever, även de som lär sig på sitt förstaspråk. Strategierna kan även samverka och lärarna 
som beskrivs i artikel kombinerar bland annat gester med sånger, dikter och ramsor för att vidga 
elevernas ordförråd (Facella m.fl., 2010, s. 218). I Schunks (1999, s. 121) studie framgick det 
tydligt att de mest framgångsrika undervisningsstrategierna var de som innefattade någon form av 
tecken. Genom att använda tecken i undervisningen fick eleverna möjlighet att lära med kroppen 
och att använda visuella verktyg. Enligt Liber (2007, s. 14) kan bildspråket med fördel användas i 
undervisningen då de är universella och avläsbara inom de flesta kulturer.  
 

Frykholm (2007, s. 103) menar att kunskaper kan befästas och fördjupas genom att de medieras 

på fler olika sätt. Genom att lära med alla sinnen kan man skapa en rik lärmiljö för att läsa och 
skriva (Frykholm, 2007, s. 103). Í Alleklev och Lindvalls (2000, s. 1) artikel beskrivs ett 
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framgångsrikt exempel på ett läs- och skrivprojekt där man låter eleverna få utveckla sina 
kunskaper genom att arbeta med olika medier. Metoden som använts fokuserar på att läsa, skriva, 
berätta, dramatisera och rita/måla (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 2). I projektet användes ett 
överflöd av barnböcker som var anpassade både med bilder och efter nivå. Syftet med de 
anpassade böckerna var att eleverna skulle få känna glädje över att klara av att läsa. Böckerna 
bearbetades med hjälp av bland annat datorer, olika collage och dramatiseringar (Alleklev & 
Lindvall, 2000, s. 5). Utifrån detta projekt kunde flera positiva slutsatser dras, flera av eleverna 
befann sig efter genomfört projekt på en, för deras ålder, avancerad nivå utifrån ordförråd och 
meningsbyggnad, inga läs- eller skrivproblem fanns i klassen och deras modersmål hade blivit 
mer nyanserat (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 14).  
 
I Lgr 11 (2016, s. 7-8) står det att utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande och 
att elevernas förutsättningar och behov ska vara undervisningen utgångspunkt. Utifrån vad 
forskning ovan beskrivit om hur multimodala arbetssätt kan stötta andraspråkselevers lärande så 
upplever jag att det är ett mycket framgångsrikt sätt att arbete på. Elevernas utveckling och 
lärande kan på flera olika sätt anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. Man kan även 
läsa i Lgr 11 (2016, s. 9) att eleverna genom undervisningen ska få möjlighet att utveckla sin 
kommunikation genom att samtala, läsa och skriva i en varierad miljö. Eleverna ska även genom 
drama, rytmik, dans, musik, bild få möjlighet att möta och tillägna sig olika kunskaper (Lgr 11, 
2016, s. 10). Genom att arbeta multimodalt skapas förutsättningar för eleverna att arbeta med 
dessa områden.  
 
I den forskning som jag har stött på i den här studien har det framkommit att multimodala 
arbetssätt kan vara mycket fördelaktigt att arbeta med vid undervisning av andraspråkselever. 
Bland annat får eleverna lära genom att använda flera olika sinnen, möjlighet till anpassning efter 
deras nivå och möjlighet till att påverka undervisningens utformning själv. Då eleverna får chans 
att arbeta med olika medier och uttrycksformer ökar deras möjlighet till att lära och uttrycka sig 
på det nya språket. Genom att arbeta multimodalt skapas även möjligheter för eleverna att 
komma förbi hinder som de annars inte hade klarat av i sin utveckling. En annan stor fördel som 
de arbetssätt som beskrivs i exemplen ovan medför är att alla elever kan dra nytta av arbetssätten, 
inte bara de som lär på sitt andraspråk. Utifrån de olika studier som genomförts i de 
forskningsexempel som ges ovan kan man tydligt se olika exempel på hur lärare i undervisningen 
kan arbeta multimodalt med andraspråkselever. Exempelvis kan kroppsspråk, digital teknik, 
bilder samt olika visuella och konkreta föremål användas.  
 
Under de VFU-perioder som jag har genomfört under min utbildning har jag upplevt att lärarnas 
kunskaper om hur de kan arbeta med och stötta andraspråkselever varit bristfälliga. 
Undervisningen har därför inte anpassats till dessa elever utan de har till stor del fått samma 
undervisning som elever med svenska som förstaspråk. De kunskaper som jag själv har fått 
genom lärarutbildningen har inte heller bidragit till några konkreta tips eller idéer om hur man 
kan anpassa undervisningen för andraspråkselever i klassrummet har jag upplevt. Genom den 
sökning som jag har genomfört på tidigare forskning har dock många konkreta och 
framgångsrika exempel på hur anpassningar och stöttning kan ges till andraspråkselever med 
hjälp av multimodala arbetssätt framkommit. Utifrån de exempel som ges kan användningen av 
multimodala arbetssätt i undervisningen ha stor betydelse för elevernas lärande samtidigt som det 
inte behöver innebära några större förändringar i undervisningen.  
 
Några nya medier eller nya material tror jag inte behöver införskaffas eller inkluderas i 
undervisningen idag, däremot tror jag att de kan behöva varieras och samverka mer med 
varandra. Lärare skulle exempelvis kunna kombinera bilder och texter mer för att öka förståelsen 
hos elever eller så skulle eleverna kunna få möjlighet att skriva mer på datorer där det finns 
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språkprogram som kan stödja deras utveckling. Dessa metoder beskrivs även av Gibbons (2016, 
s. 141) som framgångsrika vid undervisning av andraspråkselever. Genom att arbeta på detta sätt 
är det även möjliga att individanpassa utifrån elevernas egna behov, i ett klassrum med både 
första- och andraspråkselever. Gibbons (2016, s. 163) skriver att de hinder som andraspråkselever 
kan stöta på då de läser är avsaknad av kulturella eller ämnesrelaterade kunskaper. Om bilder och 
möjlighet att få stöd på sitt modersmål skulle användas i större utsträckning i undervisningen 
kanske dessa hinder skulle bli lättare att överkomma.  
 
Bland de framgångsrika exemplen som jag hittat så är de flesta från skolor i andra länder, dock 
fanns även något exempel från skolor i Sverige. Trots att det säkert finns flera skolor som arbetar 
framgångsrikt med att stötta andraspråkselever med hjälp av multimodala arbetssätt skulle dessa 
metoder behöva spridas till fler skolor i Sverige. Då det framkommit att de multimodala 
arbetssätten inte bara är användbara för andraspråkselever utan även för alla elever så tycker jag 
att det borde vara väsentligt att arbete med dessa i så stor utsträckning som möjligt. I de 
framgångsrika exemplen som lyfts i den här studien framkommer det att det viktigaste är att låta 
eleverna möta flera olika medier i undervisningen, så att de får möjlighet att lära genom alla 
sinnen. På så vis kan eleverna både fördjupa tidigare kunskaper samt utveckla nya. 

 
6.2. Metoddiskussion 
I den här delen analyseras och utvärderas de metodval som gjorts i den här studien liksom de 
urval och avgränsningar som gjorts för att lyfta studien styrkor och svagheter. 
 
De steg som Barajas m.fl. (2013, s. 32) beskriver att en systematisk litteraturstudie ska bygga på 
upplever jag att min studie gör. Genom inledningen och bakgrunden motiveras varför jag valt att 
undersöka just det området som undersökts. Det syfte och de frågeställningar som jag därefter 
formulerat har jag besvarat genom tidigare forskning. Frågeställningarna har varit utformade så 
att de är möjliga att besvara genom att i inledningen av frågorna använda ord som vilken och hur 
kan. Genom att formulera frågorna på detta sätt finns på förhand inget givet svar som kan 
besvaras genom enbart ett Ja eller ett Nej utan de måste undersökas mer. I metoddelen har jag 
sedan beskrivit hur undersökningen ska gå till. Sökord och sökstrategier har även formulerats för 
att kunna genomföra undersökningen som jag tänkt. Utifrån den sökning som jag därefter gjort 
har tidigare forskning hittats och granskats. Forskningen som blivit inkluderad i studien har 
värderats och bedömts utifrån de urvalskriterier och avgränsningar som jag formulerat. De har 
även testats mot det syfte och de frågeställningar som jag beskrivit för att vara så relevant som 
möjligt. I det avslutande skedet har resultatet analyserats och diskuterats för att tydliggöra arbetets 
syfte. Till sist sammanställs och sammanfattas arbetet för att kunna slutsatser ska kunna dras 
inför fortsatt forskning inom området. 
 
En av de utmaningar som jag har upplevt svårare i mitt arbete har varit att hitta en bra metod för 
att söka tidigare forskning. I den databassökning som jag gjorde utifrån Högskolan Dalarnas 
databaser hade jag svårt att hitta tillräckligt konkretiserade sökord som kunde leda fram till några 
användbara träffar (denna problematik framgår tydligt i den bifogade tabellen).   De sökord som 
jag använde mig av gav mycket begränsade antal träffar. Detta gjorde att den manuella sökningen 
blev avgörande för att hitta relevant forskning för mig. Genom den manuella sökningen kunde 
jag hitta relevant forskning som jag sedan fick söka i Högskolan Dalarnas databaser för att hitta i 
fulltext. Eftersom större delen av de texter som hittats och har inkluderats i den här studien 
framkom genom den manuella sökningen kan replikerbarheten för studien bli sämre. Då inga 
konkreta sökord har lett till resultatet i sökningarna så blir det inte lika tydligt hur jag har hittat 
den forskning som jag har använt. Dock så har jag genom beskrivningar i text och redovisningar i 
tabeller försökt att så tydligt som möjligt redogöra för hur mina sökningar har gått till.  
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Jag har utifrån de etiska övervägandena som beskrivits i Barajas m.fl. försökt att hela tiden vara 
medveten om att de urval och avgränsningar som jag gjort i min studie påverkar resultatet. Det 
tillvägagångssätt som jag haft i urval och avgränsningar har jag därför försökt att beskriva så 
tydligt som möjligt. Bland de urval och gränsningar som jag gjorde i min studie bestämde jag mig 
för att endast läsa de 50 första texterna som framkom genom de sökningar som jag gjorde. Detta 
beslut fattades för att begränsa det antal texter som skulle läsas och gjordes även utifrån att jag 
ansåg att de mest relevanta texterna skulle komma inledningsvis i sökningarna. Dock kan jag 
genom att ha gjort den här avgränsningen i mitt urval av texter ha missat texter som hade kunnat 
vara relevanta för min studie. Detta påverkar studiens reliabilitet i och med att texter som hade 
kunnat vara mer relevant inte blev lästa och därmed inte kunde inkluderas i studien. Att göra 
någon form av begränsning anser jag dock ändå varit nödvändig att göra då vissa sökningar 
resulterade i flera tusen träffar och då det varit omöjlig att hinna granska alla texter under den 
tidsperiod (10 veckor) som denna studie genomförts.  
 
Enligt Barajas m. fl. (2013, s. 31) ska en systematisk litteraturstudie baseras på vetenskapliga 
tidskriftsartiklar och andra vetenskapliga rapporter som ska bygga på empiriska studier. De texter 
som är inkluderade i den här studien bygger alla på forskning, dock är inte alla texter direkt 
baserad på en empirisk studie utan i vissa fall är texterna en sammanställning av flera empiriska 
studier som tidigare genomförts. Genom att alla texter ändå är baserade på forskning och 
beprövade erfarenheter anser jag att de är relevanta för min studie. De är även ”peer- reviewed” 
(sakkunnigt granskad av forskare), utgivna av tillförlitliga källor samt skrivna av väl insatta 
forskare inom områdena vilket gör att jag även anser att den studie som jag genomfört ändå kan 
kallas för en litteraturstudie. Jag tycker att de texter som inkluderats i studien i detta fall inte 
sänker studiens reliabilitet då innehållet i de vetenskapliga texterna som använts är tillförlitligt och 
relevant för studien. 
 
Den forskning som framkommit genom de sökningar som jag har gjort anser jag vara relevant för 
den här studien. Med stöd av de urval, avgränsningar och textanalyser som har gjorts tycker jag 
att de texter som har inkluderats har kunnat kopplas till det syfte som den här studien haft som 
utgångspunkt på ett bra sätt. Texter som inte berört några av de kriterier som jag har beskrivit 
under rubriken urval och avgränsningar har inte heller inkluderats. En svårighet som jag dock 
upplevt i urvalsprocessen vid granskning av forskning har varit att medvetet inkludera 
vetenskapliga texter som både stöder och inte stöder hypotesen. De frågeställningar som jag har 
beskrivit är öppet formulerade där ingen given hypotes ställs. Det gör att det inte direkt funnits 
någon forskning som kan upplevas som stödjande eller inte stödjande till hypotesen. Utifrån detta 
har jag istället haft som ambition att ge en så bred bild av forskningen inom området som möjligt, 
för att inte få ett alltför ensidigt resultat. Forskningsbakgrunden är relativt stor då jag inkluderat 
tio stycken vetenskapliga texter. Bland dessa texter har jag även inkluderat internationell 
forskning där studier gjorts inom området i länder där forskningen är mer utbredd än i Sverige. 
Dock pekar flera delar i resultatet åt samma håll. Slutsatser till detta blir att den här studiens 
validitet är god. Det som jag avsett att undersöka har undersökt.   
 
Sammanfattningsvis kan man säga att replikerbarheten i den här studien ändå är relativt hög. 
Trots att den större delen av forskningen som har inkluderats i den här studien är inhämtad 
genom manuella sökningar kan man tydligt följa de steg som har gjorts för att hitta texterna. I 
studien har jag även gjort avgränsningar som kan ha påverkat mitt resultat vilket gjort att 
reliabiliteten i studien minskat. Dock anser jag att dessa avgränsningar har varit nödvändiga och 
oundvikliga att göra i förhållande till studiens tidsutrymme. Avslutningsvis kan validiteten i 
studien beskrivas som god då den forskning som inkluderats på flera sätt besvarat det syfte som 
studien utgått ifrån.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
I detta avsnitt presenteras tankar kring förslag på vidare forskning inom området med fokus på 
andraspråkselever och lärarens betydelse för att eleverna ska få en god läs- och skrivutveckling.  
 
Inför den här studien kände jag att jag saknade kunskaper och erfarenheter om hur lärare kan 
anpassa och stötta andraspråkselever i deras läs- och skrivutveckling i undervisningen. Jag 
hoppades därför att jag genom detta arbete skulle få möta framgångsrika exempel i forskningen 
som skulle kunna vara användbara för lärare att praktisera i klassrummen. Något som dock visat 
sig i den här studien är hur lite beforskat detta område är i Sverige. Jag trodde på förhand att det 
skulle vara relativt lätt att hitta relevant forskning inom området och hade för avsikt att fokusera 
på nationell forskning. Ganska snabbt märkte jag dock att det var svårt att hitta svensk forskning 
som fokuserar på andraspråkselevers läs- och skrivinlärning i ämnet svenska och hur lärare kan 
stötta deras utveckling. Därför har den här studien till störst del inkluderat framgångsrika 
exempel från andra länder. De exempel som har hittats har dock tydligt visat vilka fördelar 
multimodalt arbete kan medföra för andraspråkselever.  
 
Med detta som bakgrund upplever jag att vidare forskning skulle behöva fokusera mer på vad 
som händer i klassrummen i Sverige. Wigerfelt (2008, s. 2) skriver att de elever som påverkas 
tydligast av ojämlika arbetsvillkor och bristande likvärdighet är de som har utländsk bakgrund. Då 
antalet andraspråkselever i skolan idag hela tiden ökar upplever jag detta som ett mycket relevant 
ämne att undersöka vidare. Min slutsats blir utifrån detta att vidare forskning på hur 
framgångsrika lärare i Sverige arbetar i klassrummen för att anpassa och stötta andraspråkselever i 
deras läs- och skrivutveckling skulle behövas. Till mitt andra examensarbete vill jag synliggöra hur 
lärare stöttar andraspråkselever i ämnet svenska ute på skolor i Sverige med bakgrund till de 
framgångsrika exemplen från andra länder. Hur används olika multimodala arbetssätt av lärare i 
den svenska skolan för att stötta andraspråkselever.  

 
8. Slutsats 
Den här studien har genomförts med syftet att undersöka andraspråkselevers läs- och 
skrivutveckling och hur lärare genom multimodala arbetssätt kan stötta denna i ämnet svenska i 
årskurs 1 – 3. Jag upplever att detta syfte har blivit besvarade. Betydelsen av lärares stöttning för 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling är central. För att eleverna ska få en god utveckling 
behövs lärarens stöd och handledning. Dock är det väsentligt att läraren har kunskaper om vilka 
elever som ska undervisas, hur de lär samt vilka förutsättningar de har. De möjligheter som 
multimodala arbetssätt skapar är stora. Genom att arbeta multimodalt får eleverna chans att lära 
med hela kroppen, eventuella anpassningar kan göras och eleverna kan i större utsträckning vara 
med och påverka undervisningens utformning själv. En annan stor fördel med att arbeta 
multimodalt är att det kan anpassas till alla elever, inte bara de som lär på sitt andraspråk. Den 
slutsats som jag kan dra utifrån den här studien är att läraren har en mycket betydande roll för att 
eleverna ska få en god läs- och skrivutveckling, det är därför mycket viktigt att som lärare ha de 
kunskaper som behövs om de elever som de undervisar och de arbetssätt som är mest 
framgångsrik för eleverna.  
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Bilaga 1.  
 
Fullständig redovisning av databassökning. Tabell 1. 

 

Databas: Sökord: Avgränsningar: Antal 
träffar: 

Antal 
lästa 
titlar: 

Antal 
lästa 
abstract: 

Antal 
läst i 
fulltext
: 

Antal 
inklude
rade i 
studien: 

Summon Andraspråk Peer-Review, 
Fulltext 

55 55 7 4 0 

 Andraspråks
-elever 

Peer-Review, 
Fulltext 

11 11 4 0 0 

 Andraspråks
-
undervisning 

Peer-Review, 
Fulltext 

0 0 0 0 0 

 Andraspråks
inlärning 

Peer-Review, 
Fulltext 

4 4 0 0 0 

 Läs- och 
skrivutveckli
ng 
andraspråk 

Peer-Review, 
Fulltext 

0 0 0 0 0 

 Andraspråk 
multimodal 

Peer-Review, 
Fulltext 

3 3 0 0 0 

 Andraspråk 
multimodala 
arbetssätt 

Peer-Review, 
Fulltext 

0 0 0 0 0 

 Second 
language 
learner 

Peer-Review, 
Fulltext 

97426 50 9 0 0 

 Second 
language 
learner, 
multimodal 

Peer-Review, 
Fulltext 

2891 50 11 0 0 

 Second 
language 
learner, 
scaffolding 

Peer-Review, 
Fulltext 

7547 50 7 0 0 

 Bilingual 
multimedia 

Peer-Review, 
Fulltext 

2167 50 6 1 Edwards, 
Viv., 
Monaghan
, Frank., 
och 
Knight, 
John. 
(2000). 
Books, 
Pictures and 
Conversatio
ns: Using 
Bilingual 
Multimedia 
Storybooks 
to Develop 
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Language 
Awarenes. 

Libris: Andraspråk Avhandlingar 263 50 5 0 0 
 Andraspråks

elever 
Avhandlingar 0 0 0 0 0 

 Andraspråk-
undervisning 

Avhandlingar 0 0 0 0 0 

 Andraspråk-
inlärning 

Avhandlingar, 
Engelska, 
Svenska, 

77 77 8 0 0 

 Läs- och 
skrivutveckli
ng 
andraspråk 

Avhandlingar 0 0 0 0 0 

 Andraspråk 
multimodal 

Avhandlingar 4 4 1 0 0 

 Andraspråk 
multimodala 
arbetssätt 

Avhandlingar 0 0 0 0 0 

 Second 
language 
learner 

Avhandlingar 6 6 0 0 0 

 Multimodal Avhandlingar 72 72 5 0 0 
 Scaffolding Avhandlingar 10 10 3 0 0 
 Bilingual 

multimedia 
Avhandlingar 0 0 0 0 0 

Google 
Scholar 

Andraspråks
elever 

Ej inkludera 
patent, ej 
inkludera citat 

1760 50 16 3 0 

 Andraspråk-
undervisning 

Ej inkludera 
patent, ej 
inkludera citat 

930 50 9 1 0 

 Andraspråk-
inlärning 

Ej inkludera 
patent, ej 
inkludera citat 

2140 50 19 0 0 

 Läs- och 
skrivutveckli
ng 
andraspråk 

Ej inkludera 
patent, ej 
inkludera citat 

899 50 22 5 0 

 Andraspråk 
multimodal 

Ej inkludera 
patent, ej 
inkludera citat 

512 50 2 0 0 

 Andraspråk 
multimodala 
arbetssätt 

Ej inkludera 
patent, ej 
inkludera citat 

309 50 3 0 0 

 Second 
language 
learner 

Ej inkludera 
patent, ej 
inkludera citat 

696000 50 6 0 0 

 Multimodal Ej inkludera 
patent, ej 
inkludera citat 

840000 50 0 0 0 

 Scaffolding Ej inkludera 357000 50 3 0 0 



 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patent, ej 
inkludera citat 

 Bilingual 
multimedia 

Ej inkludera 
patent, ej 
inkludera citat 

39600 50 9 1 0 
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Bilaga 2.  
 
Fullständig redovisning av Frykholms (2007, s. 116) sammanfattning av faktorer som är 
betydelsefulla för framgångsrika läs- och skrivlärare (ursprungligen framtagna i en studie av 
Pressley, 1997). 

 
 De använder barn- och ungdomsböcker i sin undervisning, liksom noveller, individuella bokval, 

tidningar, TV och radio. De använder bibliotek och pedagogiska resurscentra flitigt. För elever 
med problem använder de också bandinspelningar av böcker som ingår i undervisningen.  

 De undervisar mestadels i helklass, men använder också "en-till-en"- pedagogik med elever som 
har svårigheter.  

 De läser ofta högt för eleverna, men låter också eleverna läsa tyst för sig själva minst 20 minuter 
varje dag. De arbetar ibland i smågrupper med växlande sammansättning (ej nivågrupperade). 
Elever med svårigheter erbjuds särskilda handledda övningar.   

 De uppmuntrar svaga elever till särskild träning i avkodning. De utvecklar elevernas ordförråd 
genom samtal om litteratur, om aktuella upplevelser och händelser samt genom att behandla nya 
ord som eleverna stöter på i text. De går igenom svåra ord i texter i förväg och övar stavning av 
svåra ord.  

 De ger direkt undervisning i förståelseinriktade lässtrategier. Här ingår till exempel att förutsäga 
händelseutveckling i historier, att uppmuntra eleverna att tänka igenom vad de vet om textens 
ämne innan de börjar läsa, att identifiera huvudtankar i texten, att använda fantasin för att skapa 
"bilder" i anslutning till läsningen och att tänka kritiskt under läsningen.  

 De utvecklar elevernas bakgrundskunskap i anslutning till läsningen, till exempel genom att 
uppmuntra dem att rita tankekartor eller genom att visa videoprogram inför läsningen.  

 De uppmuntrar eleverna att kontinuerligt utvärdera de förståelseinriktade strategierna.  

 De integrerar läs- och skrivträningen med andra ämnen och ägnar större delen av 
undervisningstiden åt läsning, samtal och skrivande.  

 De låter ofta eleverna skriva själva på samma tema som det lästa och ger skrivuppgift er som 
inspirerar till att skriva mycket. De uppmuntrar eleverna att planera skrivandet och att bearbeta 
texten både till innehåll och form. De arbetar med grammatik i anslutning till skrivandet.  

 De arbetar för att öka elevernas nyfikenhet och läsmotivation. De stimulerar dem genom att 
föreslå alltmer avancerade uppgift er.  

 De ger beröm för goda prestationer, och anpassar valet av texter i undervisningen till elevernas 
förmåga. Eleverna läser ofta i sociala sammanhang, tillsammans med kamrater eller föräldrar.  

 De möter inte elevers svårigheter genom att sänka kraven, utan genom att ge extra 
individualiserat stöd för att alla skall nå en uppställd kravnivå.  

 De granskar och bedömer både planering och utförande i elevens arbete: samtal, tankekartor, 
bearbetning, färdig text, läsförståelse osv. 

 


