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ABSTRAKT 

Föreliggande studie vill undersöka hur fyra verksamma lärare i svenska som andraspråk, 

enligt dem själva, förstår och undervisar literacy i ett multimodalt samhälle. Genom en 

kvalitativ metod har de fyra lärarna intervjuats enskilt och deras svar har sedan placerats i 

redan befintliga teman från en studie av Cross (2011) som, tillsammans med ett 

sociokulturellt perspektiv, utgör teoretiska utgångspunkter och analysverktyg för denna 

studie. Det analyserade resultatet visar bland annat att lärarna fokuserar mycket på sociala och 

kulturella praktiker vid literacyundervisning och att de inkluderar multimodaliteter i 

begreppet literacy men att det får olika mycket utrymme i undervisningen beroende på 

tillfrågad lärare.  

 

Nyckelord 

Literacy, literacies, literacypraktiker, literacyhändelser, svenska som andraspråk och 

multimodalitet. 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

Människan lever just nu i en tidsepok där tekniken utvecklas i en väldig fart och där 

tillgången till internet skapar helt nya former för kommunikation. Morrell (2012) kallar detta 

för en kommunikationsrevolution och menar att det andra årtiondet av 2000-talet 

karaktäriseras av att information är globaliserad, digitaliserad och rör sig i samma hastighet 

som tanken. Med nya sätt att kommunicera följer nya sociala och kulturella praktiker att 

förhålla sig till och skolan är inget undantag. Med internet som informationskälla krävs enbart 

uppkoppling och en dator eller en smartphone för att kunna ta del av hela världen med ett 

klick. Det förändrar sättet att få tag på och dela information och även om skolan aldrig varit 

den enda källan till kunskap är det idag uppenbart att mycket går att finna via internet. Om 

man vet hur man ska navigera det vill säga. Och dessutom hur man kritiskt granskar den 

information man tar del av, vilket man självfallet även behöver göra med tryckta källor. 

Denna utveckling samt den globalisering som sker världens över ger, enligt Johnson och 

Kress (2003), upphov till frågor kring vilka literacies vi behöver i vår vardag och i vårt arbete. 

De frågar sig dessutom vad literacy egentligen är, hur det bäst utvecklas inom skolan och 

utanför, samt hur det bedöms.   

Att denna uppsats skrivs har att göra med ovanstående. Jag ställer mig också de frågor 

Johnson och Kress (2003) gör inför min stundande lärarkarriär. Jag ska undervisa i det 

svenska språket, både för första- och andraspråkstalare, vilket gör att frågor kring literacy är 

av högsta relevans. Så för att bringa någorlunda klarhet i hur 

begreppet/fenomenet/färdigheten/handlingen literacy förstås och används i praktiken har jag 

valt att undersöka andraspråkslärares syn på det. Corbett (2009) föreslår att en ny lärare ska 

agera som en postmodern antropolog för att kunna förstå de sociala och kulturella aspekter 

som lärande sker i. I bland annat hans anda kommer jag att tolka literacy ur ett sociokulturellt 

perspektiv för att försöka förstå den globaliserade skola jag kommer att undervisa i. Slutligen 

menar Barton (2001) att literacystudier möjliggör ett sätt att se på skrivande som mer än bara 

nedskrivet talat språk och att begreppet själv innefattar mer än läs- och skrivhandlingar, vilket 

jag kommer att ta fasta på.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Föreliggande studie vill undersöka hur fyra verksamma andraspråkslärare i grundskolans 

senare år och på gymnasieskolan, enligt dem själva, använder literacy i undervisningen samt 

hur de förstår begreppet. För att kunna besvara studiens syfte ställs två frågor: 

 Vad innebär begreppet literacy i ett andraspråkssammanhang för de aktuella lärarna? 

 Hur beskriver lärarna att de undervisar kring literacy?  

 

1.2 Disposition  

I detta första kapitel presenteras den bakomliggande orsaken till studien samt vad den vill 

genom syfte och frågeställning. Dessutom finner läsaren en diskussion kring vad literacy 

innebär i just denna studie och det presenteras även tidigare forskning som haft betydelse för 

området och en nyare som berör nya literacypraktiker. I kapitel två redogörs det för teoretiska 

utgångspunkter och analysredskap i form av sociokulturell teori samt Cross (2011) studie. Det 

tredje kapitlet börjar med en diskussion kring validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning 

och på det följer metodologiskt val, urvalsprocess samt det praktiska genomförandet. Detta 

kapitel inkluderar även en närmre presentation av de deltagande informanterna och ett 

resonemang kring de forskningsetiska överväganden som gjorts, som en forskare inom 

samhällsvetenskap eller humaniora bör förhålla sig till. Resultatet av intervjuerna samt en 

analys av dem utgör tillsammans kapitel fyra och i varje avsnitt finns en sammanfattning vars 

uppgift är att återkoppla till studiens syfte och frågeställning. Slutligen i kapitel fem förs en 

avslutande diskussion med fokus på intressanta resultat. Dessutom resoneras det kring 

konsekvenser av metodval och i det allra sista avsnittet ges det förslag till fortsatt forskning 

inom området.  

 

1.3 Begreppet literacy i denna studie  

Barton (2007) menar att det är en omöjlig uppgift att finna en exakt definition av literacy då 

det är ett komplext begrepp som inte enbart kan förklaras genom en ordboksdefinition. Han 

fortsätter dock att påpeka att en definition i en ordbok kan vara en bra utgångspunkt då det 

säger en del om hur begreppet kan användas och således kan det sedan utvecklas vidare av 
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olika forskare till att omfatta en bredare syn, beroende på inriktning. Varken ”literacy” eller 

den försvenskade varianten ”litteracitet” finns med i Svenska Akademins ordlista (2013) men 

en sökning på Google leder till Wiktionary (2012) där ”litteracitet” definieras på följande vis 

”en social eller kulturell handling som leder till läs-skrivutveckling”. I Nationalencyklopedin 

(2013) finns ”litteracitet” med och innebär där ”begrepp använt för verksamheter som är 

relaterade till läsande och skrivande”.   

I denna uppsats kommer literacy att avgränsas till att gälla läsande och skrivande, print 

literacy, i dess sociala och kulturella kontext och inte muntligt tal som även, enligt till 

exempel Barton (2007), Wedin (2004) och Fast (2008), kan inkluderas i nya sätt att se på 

literacy. Vad som idag räknas som skriven text kan vara svårt att avgöra och Barton (2007) 

pekar framför allt på den multimodalitet som världen befinner sig i där en text kan syfta på 

exempelvis både bilder och tryckta bokstäver. Dessutom kan literacy användas i plural, 

literacies, för att hänvisa just till den mångfald av multimodala texter som av vissa forskare 

inkluderas i begreppet (se t.ex. Jewitt 2008 och Kress 2000).  

Barton (2001) redogör också för vad han och kollegan Hamilton anser om användandet av 

begreppet literacies. De diskuterar vilket som är mest gynnsamt för forskningen; att separera 

olika former av meningskapande eller att inkludera dem och tala om literacies. De väljer att 

argumentera för en bredare tolkning av literacy och att olika former av meningskapande 

egentligen inte är åtskiljbara. Barton (ibid.:95) exemplifierar på följande sätt: ”[…] people 

read timetables, maps and music, as well as novels and academic articles and there is a great 

deal in common in the practices associated with these diverse texts.” Han menar att en 

människa kan läsa en bok men hen
1
 kan även läsa en karta och det finns mycket gemensamt i 

de praktiker som de förknippas med. Cross (2011), vars studie detta arbete bland annat 

använder i en analys, menar att literacy är en social konstruktion som inte enbart innefattar 

färdigheter inlärda i skolan. 

Även Kress (2000) argumenterar för att det inte längre är möjligt att förstå språk och dess 

mening om inte effekterna av alla kommunikationsmedier i en text räknas in. Med medier 

syftar han på exempelvis bilder och exemplifierar genom att påstå att nästan varje text han 

tittar på kommunicerar antingen genom tryckta bokstäver eller genom bilder. Nemeth (2011) 

visar också i sin avhandling att läsning inte längre enbart kan förknippas med läsning av skrift 

                                                   
1 Hen fyller en funktion i det svenska språket då könet påståendet syftar på, inte är av största vikt för betydelsen 

eller då skribenten/talaren hellre vill inkludera än att exkludera någon. Nationalencyklopedin (2013) menar att 

ordet står för ”könsneutralt personligt pronomen istället för hon eller han”. 
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utan att även visuella modaliteter så som bild, film och musik bör inkluderas då de används i 

allt större utsträckning. Hennes studie handlar om gymnasieelevers möten med texter på 

internet vilka skiljer sig åt från texter i en vanlig bok. Fast (2008) beskriver den digitala texten 

som icke-linjär där läsaren själv styr i vilken ordning något ska läsas och att hen kan klicka på 

olika punkter med länkar som leder bort från startsidan. Hon menar vidare att det kräver helt 

andra läsvanor och att det är läsaren som skapar sin kunskap med informationen från den 

digitala texten. Tillsammans utgör praktiker (practices på eng.) och händelser (events på eng.) 

de två grundläggande analysdelarna av den sociala aktiviteten kring literacy. 

Literacyhändelser är de aktiviteter där literacy har en roll och literacypraktiker är de allmänna 

kulturella sätt att utnyttja literacy som människor gör i en händelse (Barton 2007). Wedin 

(2004) konstaterar att literacypraktiker är delar av beteende som inte direkt går att observera 

medan literacyhändelser är aktiviteter som involverar skriven text och som går att observera.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer först att redogöra kort för olika forskningsinriktningar inom literacy och 

vilken era vi befinner oss i just nu. På det följer en redogörelse över tre viktiga studier där 

literacy har studerats i sin sociala kontext. De är alla från 1980-talet men har enligt Barton 

(2007) haft stort inverkan på området och synen på literacy och därmed blivit klassiska. 

Avsnittet avslutas med en studie om gymnasieelevers möten med internettexter. 

 

1.4.1 Forskningsinriktningar då och nu 

Olika perspektiv har antagits vad det gäller forskning inom literacy genom åren. Wedin 

(2004) menar att det förut ofta handlade om literacy ur ett psyko-lingvistiskt eller ett kognitivt 

perspektiv, framför allt studier av kvantitativ karaktär. Nu har dock nya sätt att se på literacy 

börjat ta stor plats och dessa kvalitativa studier är inspirerade och utvecklade ur bland annat 

ett etnografiskt förhållningssätt och tar hänsyn till de sociala och kulturella aspekter begreppet 

existerar i. New Literacy Studies (NLS) kallas en forskningsinriktning som bygger på bland 

annat kritisk literacy, diskursanalys, genrestudier med utgångspunkt i systemiska funktionell 

lingvistik, genusstudier och kulturkritiska studier (Jewitt 2008) och som nedan nämnda 

arbeten av Heath (1983) och Street (1984) räknas till. Jewitt (2008:244) förklarar hur literacy 

fått förändrad betydelse i och med byte av forskningsansatser:  
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This marks a shift in focus from the idea of literacy as an autonomous neutral set of skills 

or competencies that people acquire through schooling and can deploy universally to a 

view of literacies as local and situated.  

Literacy ses således inte som enbart en uppsättning mätbara färdigheter som barnet lär sig i 

skolan utan begreppet är numera lokalt och situerat och förekommer i plural. 

 

1.4.2 Klassiska studier  

Följande tre studier är välkända och har fått stort inflytande över literacyforskningen. Barton 

(2007) menar att studierna representerar olika forskningsinriktningar men att de har mycket 

gemensamt ändå. Alla tre studerar specifika grupper i samhället och hur de använder literacy. 

De utgår från en vardagskontext och undersöker vad människor läser och skriver. Istället för 

att göra stora generaliseringar av materialet poängterar de specifika situationer de studerat och 

förser på så sätt andra med idéer om vad man kan undersöka. I denna forskning diskuteras 

också begreppet literacy, dess komplexitet och vad det egentligen innebär. Enligt Barton 

(ibid.) leder det till nya definitioner av literacy.  

Scribner och Cole (1981, i Barton 2007:24) har studerat användning av literacy hos en 

folkgrupp i nordvästra Libyen. Forskarna kommer från en tvärkulturell psykologisk tradition 

och har från början en syn på literacy som en uppsättning färdigheter med tydliga och mätbara 

konsekvenser. Men efter att ha studerat folkgruppen Vai, för de fram att man endast kan förstå 

literacy om man tar hänsyn till de sociala praktiker som literacy förvärvas och används i. 

Detta markerar ett skifte från ett psykologisk till ett socialt paradigm i synen på literacy och 

literacypraktiker som begrepp har fötts. Vad det gäller Streets (1984, i Barton 2007:25) och 

Heaths (1983, i Barton 2007:25) studier så har de en annorlunda utgångspunkt. Deras 

arbetssätt utgår från en antropologisk metodologi men de bygger samtidigt vidare på ovan 

nämnda studie av Scribner och Cole. Heath (i Barton 2007) har undersökt användandet av 

literacy i tre stadsdelar i en kommun i USA under sju års tid. Först har hon studerat hur 

literacy används i vardagen för att sedan fortsätta till skolan och jämföra förhållandet. Hon har 

då upptäckt en konstrast mellan vad literacy gör med människor och vad människor gör med 

literacy. Heaths arbete har fått andra att fokusera på de aktiviteter där människor använder 

skrivande och läsande i det dagliga livet, även kallat literacyhändelser. Street (i Barton 2007) 

har studerat muslimer i en by i Iran. Han bodde där som antropolog och undersökte bland 
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annat hur människor skrev och läste. Han menar att hans syn på literacy är ideologisk, vilket 

innebär att innebörden av literacy kan variera från situation till situation. Till detta 

förhållningssätt lägger han också en autonom syn och menar att literacy kan definieras separat 

från dess sociala kontext. 

 

1.4.3 Nya literacypraktiker  

Nemeth (2011) har undersökt gymnasieelevers möten med internettexter då en mängd olika 

medier idag utgör vår textvardag. Hon vill genom studien ringa in de olika slags texter 

eleverna möter på internet för att öka kunskapen om det så att det bättre kan förberedas i 

undervisning i skolan. Som ram för arbetet har hon valt NLS, med rötter från etnografiska 

traditioner, då det ger möjlighet att betrakta det som händer i mötet mellan elev och text ur 

flera olika perspektiv. I analysen används sociosemiotikens både visuella och verbalspråkiga 

del. Som traditionellt förknippat, visar hennes resultat att literacypraktiker och internet, 

innebär informationssökning där eleven arbetar på egen hand. Eleven studerar då en mängd 

olika sidor med hjälp av sökmotorer och denna praktik kännetecknas av ifyllnad av sökrutor, 

scannande av träfflistor och snabba växlingar mellan sidor och träfflistor. Nemeth (ibid.) 

menar att läsande och skrivande inte kan skiljas från varandra när praktiken ser ut som 

ovanstående.  

När däremot eleverna arbetar två och två och får en internetsida rekommenderad framkommer 

andra praktiker. Det handlar fortfarande om en del informationssökning men det sker enbart 

på en sida och ger möjligheter till gemensamt meningsskapande men det kräver samtidigt att 

eleverna är motiverade till att lösa den givna uppgiften. Nemeth (2011) har även funnit tecken 

på att informationen kan omvandlas till relevant kunskap i denna praktik och menar samtidigt 

att en kombination av de båda redogjorda praktikerna verkar vara den vanligast 

förekommande. Vad det gäller den ökade multimodaliteten på elevernas fritid och i skolan har 

Nemeth (ibid.) inte funnit att detta på ett tydligt sätt ingår i de praktiker hon redogör för. I de 

skriftliga anvisningar eleverna får kring en uppgift efterfrågas inte bilder överhuvudtaget. 

Bilder används således sällan i studierna, vilket enligt författaren stämmer med resultat från 

tidigare forskning. Vad som däremot skiljer från tidigare forskning är det faktum att det sällan 

förekommer bilder på de undersökta internetsidorna. Nemeth (ibid.) drar slutsatsen att bilder 

inte uppfattas som viktiga, varken av elever eller av lärare, i den sociala praktiken inom 

skolkulturen. Det viktiga ligger i skriften, bilden kan möjligtvis ses som ett komplement.  
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KAPITEL 2 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER och ANALYSVERKTYG 

 

Som tidigare nämnt förhåller sig studien till en sociokulturell ram och resultatet kommer att 

analyseras utifrån bland annat denna teori. Vad det innebär mer specifik redogörs för i första 

avsnittet. Efter det följer en studie av Cross (2011) där han bland annat intervjuat tre lärare om 

vad det innebär att undervisa literacy i en enspråkig kontext. Hans informanter har synliggjort 

viktiga behov hos andraspråkselever vid literacyundervisning och Cross har efter det delat in 

dessa behov i tre olika teman, som kommer att användas i analys av denna studies resultat. Att 

just Cross valts ut har att göra med att hans arbete visade likheter med denna studies intention 

och att det känns trovärdigt att applicera min studie på något som redan granskats. Att Cross 

använt informanter som verkar i Australien är en faktor som problematiserats i detta arbete. 

Sverige och Australien är länder långt ifrån varandra rent geografiskt och 

utbildningskontexten är inte helt densamma. Dock skiljer sig länderna inte avsevärt åt och det 

faktum att den australiska genrepedagogiken (se fotnot 4) är aktuell här får ses som en 

indikator på att det går att applicera utbildningstankar från Australien på en svensk kontext.   

Syftet med detta arbete är, som tidigare redogjort, att ta reda på hur fyra andraspråkslärare, 

enligt dem själva, förstår och använder literacy i sin undervisning och genom användning av 

Cross (2011) teman sätts mina informanters svar i relation till en bredare kontext. 

 

2.1 Sociokulturell teori  

Vygotskij var en rysk psykolog som levde för cirka hundra år sedan men vars teorier och 

begrepp fortfarande är högst aktuella inom bland annat pedagogik och utbildning. Hans 

främsta verk är Tänkande och språk som kom ut första gången 1934, kort innan hans död. 

Vygotskij kritiserar framför allt Piagets psykologi om medfödd språkförmåga och menar att 

utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande (Lindqvist 

1999). Vidare menar Vygotskij (1999) själv att språkets primära uppgift är att vara 

kommunikativt och ett medel för social samvaro med utsagor och förståelse. I sociokulturell 

teori är således språk och tänkande förbundet med varandra och i kommunikation och 

interaktion bildas mening. Enligt Wang et al. (2011) baseras sociokulturell teori på ett 
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antagande från socialkonstruktivismen som menar att kunskap konstrueras socialt genom 

interaktion.  

Vissa begrepp kommer att användas vid analys av det insamlade materialet och den närmaste 

utvecklingszonen (eng. Zone of Proximal Development, ZPD) är ett av dem. Det innebär 

bland annat, enligt Lindqvist (1999), relationen mellan elevernas vardagstänkande och det 

vetenskapliga tänkandet men även den roll lärare har i utmanandet av elevernas tänkande. 

Vygotskij (1978:85, refererat i Wang et al. 2011:298) definierar ZPD på följande vis: 

The distance between the actual developmental level as determined by independent 

problem solving and the level of potential development as determined through problem 

solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. 

ZPD är således skillnaden mellan den nivå en elev befinner sig på efter enskilt 

problemlösande och den nivå en elev kan utveckla under en vuxens ledning eller i samarbete 

med en annan elev som är på en högre nivå.  I samarbete med en lärare har hen en så kallad 

stöttningsroll där de hjälper eleven till en högre nivå genom kognitivt utmanande uppgifter. 

Begreppet stöttning är den svenska översättningen av engelskans ”scaffolding” som betyder 

byggnadsställning. Hedeboe och Polias (2008) väljer att se det som en metafor för relationen 

mellan lärare och elev. Ju stabilare byggnaden (eleven) blir desto färre ställningar (stöttning) 

behöver den. 

Lindqvist (1999) menar att Vygotskij gav upphov till ett nytt synsätt där kunskapsprocessen 

ses som en mediering där människan skapar tecken eller verktyg för att tolka och konstruera 

sin värld. Och dessa tecken står inte i relation till den biologiska anpassningen utan till den 

kulturella utvecklingen. Wang et al. (2011) menar att det sociala och kulturella engagemanget 

medieras genom kulturellt konstruerade verktyg så som språk, material, symboler och tecken 

som alla skapar unika mänskliga medel för ett abstrakt tänkande. Dessutom kan inte mänsklig 

kognitiv utveckling separeras från den kultur och historia den utvecklats från. Om man ser på 

lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv sker det på två plan; först på det 

sociala planet genom interaktion med andra och sedan på det psykologiska planet, inuti den 

enskilda personen. På så sätt beskrivs människans kognitiva utveckling som situerad i, men 

inte begränsad till, social interaktion (ibid.).   
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2.2 Russell Cross - Troubling literacy 

Cross (2011) hävdar att den nuvarande utbildningskontexten i många länder med engelska 

som förstaspråk ser literacy som ett enspråkigt fenomen och som något som sker runt ett enda 

språk, vilket lätt blir normerande. Själv ser han på literacy som en social konstruktion och 

menar att begreppet är mycket komplext. Han anser att det är viktigt att se literacy som mer 

än en beskrivning av färdigheter inlärda i skolan och påpekar istället att det är ett fenomen 

som vi förstår genom dess påverkan på större sociala diskurser, framför allt de som är bundna 

till vad som förväntas i skolan, av samhället. I den aktuella studien vill Cross (ibid.) 

problematisera dessa och liknande antaganden genom att undersöka hur lärare själva förstår 

hur de undervisar kring literacy i klassrum med elever som har engelska som andraspråk (eng. 

ESL). Vidare menar han att få studier har gjorts kring just detta ämne. Genom bland annat 

intervjuer om literacyundervisning med tre andraspråkslärare på en grundskola i Australien 

har han delat in de behov informanterna synliggjort i tre teman; literacy som lärande, språk 

för literacy och språk som literacy (min översättning av literacy as learning, language for 

literacy och language as literacy). Resultatet från hans studie följer nedan. 

 

Literacy som lärande  

Centralt för de aktuella lärarna i Cross (2011) studie är att de inte enbart vill att eleverna ska 

behärska de ”lingvistiska” delarna av literacy så som exempelvis fonetik och att kunna läsa en 

text flytande, utan även erövra kunskaper som gör att de kan arbeta effektivt på alla lektioner i 

skolan. Elever med ESL har ofta har en annan social och kulturell syn på vad det innebär att 

engagera och relatera som strider mot den gängse australiensiska. Många av eleverna är 

dessutom flyktingar och har ingen eller knapp erfarenhet av rutiner och vardagliga aktiviteter i 

skolan. Det anses mycket viktigt att förklara de sociala och kulturella praktiker som förväntas 

av dem i skolan. Detta är inte enbart viktigt för andraspråkslever utan lärarna tydliggör även 

viktiga skolpraktiker för förstaspråkstalare. En av lärarna menar att deras uppgift bland annat 

är att så explicit som möjligt visa det förgivettagna och dolda, att avslöja agendan. Det är 

också viktigt att låta eleverna bli förtrogna med den mångfald av medier som existerar, de så 

kallade multimodala texterna, och hur de fungerar i undervisning och lärande. Detta sker 

speciellt genom användning av datorn och internet.  
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Språk för literacy  

Behovet av att se språk som skiljt från en bredare, mer generell konstruktion av literacy 

påpekas i undersökningen av Cross (2011). Men med det menar lärarna inte att språk kan 

läras ut avskiljt från literacy. De pratar om språk och literacy som oskiljbara men dessutom 

som urskiljbara element beroende av varandra. Vidare används ofta munliga övningar i form 

av gruppdiskussioner och stöttning i konstruktionen av texter för att stötta elevernas literacy. 

Från början är det viktigt att inte lägga störst fokus på att förstå själva innehållet i texten utan 

att försöka få eleverna att förstå hur språk, både talat och skrivet och läst och lyssnat, kan 

användas som ett holistisk, komplext system. Således ska eleverna skapa verktyg för att arbeta 

med en text och det tas inte för givet att de besitter dessa. Texterna får på så sätt dubbla roller. 

Det anses även viktigt att utveckla elevernas roll som aktiva förmedlare av tal för att bättre 

kunna kommunicera med texter och andra läsare på en högre, mer abstrakt nivå. Eleverna 

behöver lära sig att byta position från mottagare till sändare.  

 

Språk som literacy  

Lärarna i Cross (2011) studie har identifierat en relation mellan literacy och det språk som 

krävs för ett abstrakt och högre tänkande. Alla andraspråksinlärare visar prov på att kunna 

utveckla ett mer abstrakt tänkande men i vilken utsträckning det sker beror på om de är 

litterata på modersmålet eller inte. Har eleverna en literacybakgrund på modersmålet verkar 

de mer redo att ta till sig ett nytt språk och kan använda sig av en redan existerande 

språkstruktur. En lärare uttrycker att den viktigaste kunskapen inom literacy inte enbart 

handlar om att kunna förklara ett ord med ett annat utan att kunna förklara ett koncept. 

Således blir det nödvändigt att utveckla kunskaper som tillåter eleverna att engagera sig i ett 

mer abstrakt tänkande och där språk används för kognitiva processer. Fokus vad det gäller 

literacyutveckling blir då ett språk som kan stötta länken mellan tänkande och tal och skrift. 
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KAPITEL 3 

METOD  

 

Kapitlet inleds med en diskussion kring två viktiga variabler i forskning, validitet och 

reliabilitet. Dessa kommer sedan att appliceras på metodval, genomförande och urval som 

diskuteras under avsnitt 3.1.1 och 3.2. I detta kapitel berörs också de etiska överväganden en 

forskare bör göra för att skydda individen samt bibehålla samhällets förtroende för forskning. 

Slutligen, i tabellform, finner läsaren en presentation av informanterna. 

 

3.1 Validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning 

Cohen et al. (2011) menar att det finns många typer av validitet och reliabilitet och att hot mot 

dessa aldrig helt kan försvinna. Förut handlade validitet ofta om att det var viktigt att visa att 

ett visst instrument mätte vad det avsåg att mäta. På senare tid har dock validitet visat sig även 

genom andra former menar författarna. I exempelvis kvalitativ metod så kan validitet ha att 

göra med ”[…] the honesty, depth, richness and scope of the data achieved, the participants 

approached, the extent of triangulation and the disinterestedness or objectivity of the 

researcher.” (Cohen et al 2011:179). Hur väl materialet är insamlat, attityden hos 

informanterna och objektiviteten hos intervjuaren är exempel på faktorer som spelar stor roll 

vid grad av validitet. För Cohen et al. (ibid.) menar att validitet ska ses på en skala snarare än 

som ett absolut antagande och att forskaren ska sträva efter att minimalisera invaliditet och 

maximera validitet.  

Reliabilitet är enligt Cohen et al. (2011) en synonym för trovärdighet, stadga och reproduktion 

över tid, mätinstrument och informanter. Om forskning ska vara trovärdig och ha en hög 

reliabilitet måste forskaren kunna visa att samma resultat skulle kunna återfinnas om 

undersökningen gjordes om. I kvalitativ forskning är detta inte möjligt menar vissa forskare 

(se Cohen et al. 2011:201ff) och det är ifrågasatt och omtvistat om reliabilitet i denna mening 

överhuvudtaget ska användas. Författarna (ibid.) argumenterar för att reliabilitet i kvantitativ 

och kvalitativ forskning inte kan innefatta samma saker då typiska kvantitativa metoder 

kräver en viss kontroll och manipulation av ett fenomen. Detta, menar de, snedvrider de 

naturliga förekomsterna hos ett fenomen, vilket är styrkan i kvalitativ forskning. Men därmed 
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inte sagt att denna typ av forskning inte behöver sträva efter att kunna återupprepa resultat och 

finna generella drag. Slutligen menar Cohen et al. (ibid.) att reliabilitet i kvalitativ forskning 

bland annat kan adresseras till noggrannhet i beskrivning och val av kontext och situation och 

ärlighet från forskarens sida. Vad det gäller informanterna kan reliabilitet avse hur djupgående 

de svarat samt om frågorna är meningsfulla för dem.  

Då studien använder intervju som metod finns där, enligt Cohen et al. (2011), ytterligare ett 

antal saker att ta hänsyn till vad det gäller validitet och reliabilitet. Frågorna ska för det första 

vara utformade på ett sätt så att de mäter det de avser att mäta. För att styrka validitet kan 

frågorna jämföras med något mätinstrument som redan visat sig ha en hög grad av validitet. 

Ett annat sätt är att minimera graden av partiskhet. Källan till partiskheten utgörs av 

intervjuarens och informantens egenskaper och innehållet i frågorna. Det kan exempelvis vara 

så att intervjuaren tenderar att söka svar som stödjer hens hypotes eller förutfattade meningar, 

missförstånd vad det gäller svar eller hur en fråga är ställd eller en alltför hög subjektivitet hos 

den som ställer frågorna som inte möjliggör alternativa synsätt eller tolkningar. 

Intervjuareffekt är ett begrepp som kan användas för potentiella källor till partiskhet. Det har i 

studier visat sig att nationalitet, religion, kön, sexuell läggning, status, social klass och ålder 

kan påverka en intervjus utgång (Cohen et al. 2011). Vad det gäller reliabilitet är det viktigt 

att varje informant förstår frågan på samma sätt. För att styrka detta hävdar Silverman (1993, 

refererad i Cohen et al. 2011:204) bland annat att intervjuaren ska utföra en pilotstudie och 

träna på intervjuteknik innan hen genomför den riktiga intervjun. Vid utformandet av frågor 

till en intervju är det enligt Tuckman (1972, refererad i Cohen et al. 2011:207) viktigt att 

tänka på vad frågorna inbjuder till: 

[…] when formulation her questions, an interviewer has to consider the extent to which a 

question might influence the respondent to show herself in a good light; or the extent to 

which a question might influence the respondent to be unduly helpful by attempting to 

anticipate what the interviewer wants to hear; or the extent to which a question might be 

asking for information about a respondent that she is not certain or likely to know herself. 

Således är det viktigt att begrunda hur frågorna troligtvis kommer att mottagas av 

informanten. Frågorna bör inte tvinga informanten att behöva svara politiskt korrekt, inte 

heller ställas på ett ledande sätt och slutligen bör de handla om saker som informanten mest 

sannolikt kan ge ett svar på.  
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3.1.1 Metodval  

En kvalitativ metod i form av en halv-strukturerad intervju har använts i studien. Kvalitativ då 

intentionen är att undersöka ett fenomens betydelse och användning hos en grupp lärare ur 

deras eget perspektiv. Enligt Denzin och Lincoln (2005:3, refererat i Alvesson & Sköldberg 

2008:17) har en forskare följande uppgift när hen använder en kvalitativ metod: ”[…] 

kvalitativa forskare studerar saker i deras naturliga omgivning och försöker förstå, eller tolka, 

fenomen utifrån den innebörd som människor ger dem.” Det insamlade materialet kommer 

således att förstås och tolkas av mig som forskare och att frågorna inte gavs ut i förväg (se 

diskussion nedan) kan vara ett sätt att stärka ”naturlig omgivning” i det här fallet.  

De fyra intervjuerna har varit halv-strukturerade eftersom det funnits, på förhand, planerade 

frågor men beroende på hur informanten valt att svara har samtalet och följdfrågan i viss mån 

anpassats. Alla frågor läsaren finner i bilaga 1 har dock besvarats men samtalen har inte varit 

identiska. Frågan är om det är eftersträvansvärt i en kvalitativ studie där forskaren är 

intresserad av hur en individ ser på det undersökta. För att kunna få en förståelse för detta 

krävs det att ett samtal tar tillvara på det individen väljer att lägga vikt vid. Frågorna har dock 

ställts på liknande sätt utan tendenser till att vara ledande eller påtvingande och stämningen 

har verkat god och avslappnad vilket kan vara faktorer som påverkar både validitet och 

reliabilitet till ett högre värde enligt ovan förda resonemang efter Cohen et al. (2011).  

Då studien som sagt är av kvalitativ karaktär är inte grundansatsen att generalisera men som 

Cohen et al. (2011) påpekar bör detta förhållningssätt till forskning sträva efter att finna vissa 

generella tendenser för att exempelvis stärka reliabiliteten. Således är tanken att till viss del 

kunna generalisera i den aktuella populationen och resonera kring vad i resultatet som går att 

se ur ett vidare perspektiv och vad som är specifikt för gruppen eller individen. Genom att 

använda Cross (2011) studie går det att sätta mina informanters svar i relation till en liknande 

undersökning och på så sätt få en viss generaliserbarhet. Men att använda teman eller 

kategorier i en kvalitativ undersökning kan vara problematiskt då det ger en mätbar och 

kvantitativ prägel på resultatet. Att göra resultatet överskådligt och angripbart samt att försöka 

finna generella tendenser överväger dock och trots studiens kvalitativa ansats anses de fylla 

sin funktion och inte utgöra ett hot mot de ”naturliga förekomsterna hos ett fenomen” (se 

diskussion under avsnitt 3.1 ovan).  
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3.1.2 Urval och genomförande  

Tre av fyra informanter i studien valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval Trost 

(2005), vilket innebär att de tillfrågade lärarna av någon anledning redan är mer eller mindre 

bekanta. Den fjärde informanten fanns listad i en skolas personalkatalog på internet och 

kontaktades på grundval av det. Studien gör ingen skillnad på dessa då det får antagas att 

informanterna har svarat så ärligt de kunnat oavsett relation till intervjuaren även om det 

enligt Cohen et al. (2011) finns faktorer hos denne som kan påverka. Deras gemensamma 

nämnare är att de är utbildade lärare i ämnet svenska som andraspråk och behöriga att 

undervisa på den nivå de arbetar. Eftersom jag själv valt att utbilda mig till lärare för de äldre 

åldrarna ville jag ha informanter som också arbetar på den nivån. Således tillfrågades två 

lärare i grundskolans senare år och tre på gymnasieskolan (varav en valde att inte deltaga). 

Könsfördelningen är jämn även om det inte finns något explicit genusperspektiv i analysen. 

Kontakt togs med lärarna antingen via mejl eller via telefon och där förklarades studiens syfte, 

deras tänkta roll samt hur lång tid intervjun beräknades ta. Alla fyra var positivt inställda till 

att låta sig intervjuas vilket är en förutsättning för att samtalet ska bli givande. Deras attityd 

var även positiv under samtalets gång, vilket, enligt Cohen et al. (ibid.), styrker validiteten.  

Intervjufrågorna skickades inte ut i förväg, som nämnt ovan, då det lätt kan uppfattas som 

övermäktigt utan tanken var hellre att informanterna skulle kunna resonera fritt under 

intervjuns gång. Det finns fördelar med att dela frågorna i förväg men då studiens intention 

bland annat är att försöka förstå hur lärarna uppfattar literacy är det rimligare att inte låta dem 

förbereda sig då det eventuellt kan ge tillrättalagda svar. Att dessutom samtala med någon 

som representerar högskolan kan ha påverkat hur informanten valt att svara. Det tydliggjordes 

ett flertal gånger av mig att det inte fanns något svar som var rätt eller fel utan att det var 

informantens unika uppfattning som var av intresse.  

Vidare bestämdes tid och plats med var och en och alla intervjuer spelades in med en 

mobiltelefon för minnets skull, med informantens samtycke. Intervjuerna tog cirka 30 minuter 

vardera och platsen var utvald av den intervjuade. Vid en intervju är det enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) viktigt att skapa en stämning som gör att den intervjuade vågar tala fritt 

och valet av plats, så som påpekandet av det intressanta i de unika uppfattningarna, har 

troligtvis påverkat detta i rätt riktning. När intervjun var slut fick informanten reda på var den 

färdiga uppsatsen skulle komma att publiceras samt dess offentlighet. Dessutom ombads 

läraren att kontakta mig om hen i efterhand ville lägga till eller ändra något.  
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Varje intervju har avlyssnats ett antal gånger för att göra det möjligt att transkribera det som 

är väsentligt i enighet med studiens syfte. Svaren har sedan bearbetats och kategoriserats för 

att ge god struktur, vilket är viktigt enligt Patel och Davidsson (2003). Att göra om 

undersökningen med exakt samma resultat hade sannolikt inte varit möjligt men som tidigare 

diskuterat så anser många forskare att det inte är av största vikt i en kvalitativ studie. Desto 

viktigare är det att forskaren beskriver sin undersökning detaljerat och ärligt samt att 

informanterna finner frågorna meningsfulla och svarar utförligt (Cohen et al. 2011). Deras 

positiva attityd och engagemang före och under intervjun får styrka meningsfullheten och vad 

det gäller ärlighet från forskaren kan jag bara hoppas att det framkommer av mina ord och 

reflektioner.  

 

3.2 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar numera skriften God forskningssed för forskning som 

faller inom områdena humaniora och samhällsvetenskap.  Vilka etiska övervägande man som 

forskare måste göra handlar enligt rådet om att hitta en balans mellan olika intressen som är 

legitima. Ny kunskap är inkluderat i dessa intressen och det kan bidra till en utveckling av 

både samhälle och individ. Men hur långt får en forskare gå för ny kunskap? Lika legitimt 

som intresset för kunskap är intresset för att individen ska skyddas från att ta skada. Olika 

forskningsområden får ställa sig olika etiska frågor då kunskap ibland inte kan erhållas om 

inte en människa blir utsatt för en risk. Det ställs höga krav på forskning och forskare i 

samhället och ett bibehållet förtroende är ett måste för dess framtid menar Vetenskapsrådet 

(ibid.) vidare. Att överväga etiska dilemman och väga intressen mot varandra är ett sätt att 

stärka reliabiliteten och arbeta för en miljö där forskning anses värdefullt och nödvändigt.  

I denna studie har ett antal etiska överväganden gjorts. Högskolan Dalarna (2013) har en 

forskningsetisk nämnd som ser till att uppsatser på grund- och avancerad nivå bedrivs utan 

etisk problematik. De har utarbetat en självskattningsblankett där studenten får ett antal frågor 

om etik att ta ställning till som rör hens tänka arbete. Efter ifyllandet av denna blankett samt 

diskussion med handledare konstaterades det att denna studie inte kräver någon etisk prövning 

av nämnden. Då detta klargjorts informerades de eventuella informanterna tydligt om studiens 

syfte, deras frivilliga roll och att frågorna inte skulle lämnas ut i förväg. En femte tänkt 

informant var inte bekväm med att få frågorna först under intervjun och uppmanades att inte 

deltaga, vilket hen valde att följa. De andra fyra tillfrågade hade inget emot det upplägget. I 
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samband med presentationen av studien, via mejl eller telefon, fick de också reda på att 

intervjun skulle spelas in samt att de skulle komma att vara anonyma med fingerade namn i 

uppsatsen. Vid själva intervjutillfället upprepades ovanstående och deras frivilliga deltagande 

samt att de när som helst kan välja att avbryta. Informanterna fick också reda på var de 

kommer att kunna finna uppsatsen och att det insamlade materialet kommer att raderas när 

studien är avslutad. Ingen av de fyra lärarna opponerade sig mot ovanstående och valde att 

deltaga på de premisser som uppgavs, vilket får räknas som att studien har deras samtycke. 

 

3.3 Presentation av studiens informanter 

Studiens material grundar sig på intervjuer med dessa fyra lärare i svenska som andraspråk. 

De arbetar alla i en kommun i södra Sverige med cirka 100 000 invånare, dock på olika 

skolor. I tabell 1 nedan följer en presentation av dem. 

Tabell 1. Presentation av studiens informanter 

Namn Ålder Antal år som 

lärare i SvA 

 

Ämneskombination Typ av skola 

Tor 62 år 

 

35 år Sv/Sva/Eng Grund. 6-9 

Britta 46 år 

 

8 år  Sv/Sva/Eng Grund. 4-9 

Hanna 55 år 

 

5 år Sv/Sva/Handel Gym. 1-3 + 

Intro
2
 

Frank 60 år 

 

25 år Sv/Sva/Eng/Fi Gym. 1-3 

 

Studiens informanter består således av två kvinnor och två män, fördelat jämnt på 

grundskolans senare år och på gymnasieskolan. Namnen är fingerade och tanken bakom dem 

är att delge kön samt att de inte ska kunna förväxlas i resultat och analys. De andra 

variablerna som är utvalda att presentera studiens informanter anses fylla en funktion då de 

kan påverka bilden av hur man resonerar kring literacy och på så sätt vara av intresse även om 

de inte får något större utrymme i analysen. 

 

                                                   
2 Intro är förkortning för Introduktionsprogram där nyanlända invandrare i gymnasieåldern placeras. 
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KAPITEL 4 

RESULTAT och ANALYS 

 

Förutom att materialet tolkas i en sociokulturell anda så kommer Cross (2011) teman att 

användas. Som tidigare redogjort för så har han delat in andraspråkslärares svar i tre olika 

teman: literacy som lärande, språk för literacy och språk som literacy. För att ytterligare 

tydliggöra vad de handlar om har varje avsnitt, av mig, fått ett tillägg i rubriken: sociala och 

kulturella praktiker, en holistisk syn med metakunskap och ett mer abstrakt tänkande. Lärarna 

i Cross (ibid.) studie var bekanta med begreppet literacy och har på så sätt kunnat använda 

ordet mer explicit än lärarna i denna studie. Alla informanter i denna studie kände igen 

begreppet men deras definitioner skiljer sig en del åt och ingen nämner specifikt ordet literacy 

under intervjun.  

Det aktuella materialet har lästs igenom och bearbetats ett antal gånger för att sedan bli 

placerat i lämpligt tema.  Blockcitat kommer att användas vid citering av informanternas svar, 

oavsett antal meningar, för tydlighetens skull. Citaten kan till viss mån vara redigerade för 

läsbarhetens skull, dock utan att det ursprungliga innehållet förändrats. Allra sist i varje 

avsnitt följer en sammanfattning som återkopplar till studiens syfte och frågeställningar. 

Det första temat, literacy som lärande – sociala och kulturella praktiker, har efter min analys 

visat sig vara ganska mycket större än de andra två. Så är inte fallet i Cross (2011) studie utan 

han ser alla teman som lika stora delar av andraspråkselevernas literacybehov. Detta blir 

föremål för diskussion senare i det avslutande kapitlet. 

 

4.1 Literacy som lärande - sociala och kulturella praktiker 

I denna kategori syftas det främst på de sociala och kulturella praktiker som skolan och 

samhället förväntar sig av andraspråkseleverna, som kan ha varierande bakgrunder.  Hur gör 

lärarna för att dessa praktiker ska bli tydliga för eleverna så att de krav som ställs, vad det 

gäller literacy, kan uppfyllas? 

Alla de intervjuade lärarna i denna studie diskuterar, liksom lärarna i Cross (2011) 

undersökning, kulturskillnader. Fokus vad det gäller kultur ligger på skillnader i åsikter och 



 

22 

 

levnadssätt, inte specifikt skillnader i literacy även om dessa givetvis har ett samband. Ett 

antagande i den sociokulturella teorin är just att mänsklig kognitiv utveckling är situerad i 

social interaktion och kan inte särskiljas från den historia och kultur den är utvecklad från 

(Wang el al. 2011). Kulturen påverkar således människans synsätt och det gäller inte bara i en 

skolkontext och att begreppet är situerat gör också en definition mer komplex som Barton 

(2007) konstaterat.  

Frank menar att hans roll som andraspråkslärare bland annat är att företräda den svenska 

kulturen och hur Sverige ser på saker och ting. Han kallar sig själv för informator för det 

svenska samhälle och vill göra eleverna uppmärksamma på skillnader och likheter. Exemplet 

med homosexualitet dyker upp och han berättar att vissa elever inte kan acceptera detta. Då 

brukar han diskutera det med eleverna och förklara att det inte är förbjudet i Sverige och 

oftast får han medhåll av större delen av gruppen. Hanna berättar att vissa av hennes elever är 

uppväxta med att bli slagna när de gjort fel och de tycker såldes inte att det är märkligt. Hon 

menar då att man som lärare har en skyldighet att uppmärksamma eleverna på vad som 

förväntas av dem i Sverige.  

När Hanna undervisar eleverna på Introduktionsprogrammet finns det inte samma utrymme 

för diskussion som med en andraspråksklass. Fokus i undervisningen ligger då mycket på att 

lyssna på språket och lära sig ord. Hon arbetar mycket med multimodala 

kommunikationsmedel, framför allt med bilder, som hon anser kan ge eleverna något annat än 

tryckta bokstäver: 

Med en bild kan man få fram så otroligt mycket som man inte kan genom en text. Jag satt 

med ett par killar förra veckan. De fick en bild på en brandbil och helt plötsligt började de 

tala om sina hemländer, korruption, hur man betalar för att få något, hur polisen beter sig 

osv. En bild kan ge så himla mycket! Sedan tror jag att när eleverna får berätta om något 

som de själva upplevt, som de själva kan, så blir det mycket bättre och de försöker då 

hitta orden. 

Hanna ser bilden som något annat än ett komplement till texten och menar att när eleverna 

känner att de kan någonting blir de mer angelägna om att finna ord för att delge de andra. 

Dessutom menar hon att bilder finns överallt och att det är svårt att inte ägna dem någon 

diskussion. Kress (2000) styrker det Hanna sagt och anser inte att det är möjligt att förstå 

språk och dess mening om inte alla medier räknas in samt att de flesta texter innehåller mer än 

bara tryckta bokstäver. 
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I Nemeths (2011) avhandling ansåg varken elever eller lärare att något större fokus låg på 

bilderna i en skolpraktik utan det viktiga var vad som stod skrivet i den tryckta texten. Detta 

ger både Tor, Britta och Frank uttryck för. Britta och Tor menar att det är brister hos dem 

själva som gör att de inte arbetar mer med bilder och Tor påpekar att det utvidgade 

textbegreppet
3
 är en del av svenskämnet. De kan dock båda två ge exempel på uppgifter som 

berör multimodalitet. Britta brukar till exempel låta eleverna illustrera en läst bok med tre 

bilder. Där menar hon att det är en utmaning att komprimera innehållet i en bok på tre bilder 

och det brukar dessutom vara uppskattat av eleverna. Hon har märkt att vissa elever föredrar 

att uttrycka sig med en bild även om hon främst anser att hon ska lära dem att uttrycka sig 

genom skrift. Tor använder sig ofta av Youtube och menar att det finns väldigt mycket att 

hämta där, vilket han upptäckt de senaste åren. Han kopplar då datorn till en projektor så att 

hela klassen kan se det valda klippet på storbild.  

Annars påpekar alla lärare utom Hanna att deras kunskaper vad det gäller internet och nya 

tekniska medel är relativt begränsade. Tor är bekväm med att söka och bedöma information 

medan Britta och Frank fortfarande försöker komma in i den digitala världen. Det visar sig 

dock att Britta har skapat en blogg med sina klasser där de ska skriva referat av böcker. Hon 

förklarar att den till en början var spännande men när eleverna insåg att det fortfarande var 

referat de skulle skriva spelade inte mediet någon roll och spänningen avtog.  

När det gäller de digitala kunskaperna hos eleverna anser alla lärarna att eleverna är väldigt 

duktiga på att orientera sig på internet. Det som brister är ofta källkritiken och lärarna ger 

uttryck för att eleverna är snabba med att kopiera något utan att verifiera det. Här är det Frank 

som får exemplifiera: 

Jag märker att många andraspråkselever kopierar och skriver ut och sedan lämnar de in 

utan att uppge källa eller att ha ändrat till egna ord.  

Frank ser källgranskningen som en svårighet för andraspråkeleverna men menar att han även 

får påpeka detta för sina förstaspråkselever, dock inte i lika stor utsträckning.  

Vidare är det ingen av lärarna som ger uttryck för att eleverna skulle ha några svårigheter med 

att navigera i texter på internet som ju skiljer sig åt från en vanlig bok där texten är linjär (Fast 

2008). De är eniga om att eleverna vet hur man tar sig fram på olika sidor och hittar det man 

söker. Liksom i Nemeths (2011) studie redogör lärarna för att det är i 

                                                   
3 Det utvidgade textbegreppet har försvunnit i och med Lgr11 (Skolverket 2011) men innefattade synen på text 

som mer än tryckta bokstäver. 
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informationssökningssyfte eleverna oftast använder sig av internet. Det framkommer inte om 

de brukar rekommendera webbsidor till eleverna som Nemeth (ibid.) menar, i kombination 

med gemensam sökning, kan ge en annan form av literacypraktik. Hanna berättar dock om 

olika övningar på internetsidor som hon använder sig av och som är uppskattade av eleverna, 

exempelvis tangentbordsträning där de lär sig att sätta fingrarna rätt. Hon uppmärksammar 

även en svårighet för de elever som är uppväxta med datorn: 

De tror många gånger att all information i världen finns i datorn. Ibland måste man lyfta 

telefonen, gå ut på stan eller öppna en bok. Så deras begränsning är att de inte vet hur 

man gör utan datorn. 

Hanna ser datorn och internet som en stor fördel vad det gäller elevernas literacyutveckling 

men menar att de elever som är uppväxta med datorn inte ser hur man kan lösa en situation på 

något annat sätt än via datorn. Tor tycker också att datorn mestadels är positiv men är noga 

med att eleverna ska kunna skriva även för hand, för att utveckla finmotoriken, och kunna 

söka i en tryckt källa.  

Vad det gäller olika texttyper eller genrer, och att tydliggöra dessa, så är det främst Tor och 

Britta, som arbetar på grundskolan, som diskuterar dessa. Tor har viss kunskap om 

genrepedagogiken
4
 och förklarar att hans klasser arbetar med olika genrer så som 

argumenterade genre och berättande genre. För Brittas del handlar det mycket om att 

tydliggöra det rent lingvistiska i texten men hon ser till att utgå från läsande i de flesta av 

literacyhändelserna: 

Att samtala kring något läst och även berätta om sina egna upplevelser tror jag ger 

mycket till det skriftliga. Det är bara en egen teori men ju mer du läser desto tydligare ser 

du ordbildning och meningsbyggnad och automatiskt får du mer ord. Orden kommer 

automatiskt när du läser, de behöver inte nötas in. 

                                                   
4 I den australiska genrepedagogiken utgår man från Vygotskijs sociokulturella teori, Hallidays teori om språk 

och Rothery och Martins pedagogiska modell (Johansson & Sandell Ring 2010) och ZPD och stöttning är något 

man bland annat framhåller (Hedeboe & Polias 2008). Vidare har eleven en aktiv roll i sitt lärande och det sker 
framför allt i interaktion med andra. Läraren stöttar eleverna och ger dem uppgifter som utmanar dem på en 

kognitivt hög nivå och tillsammans utvecklar man ett metaspråk som gör att man i samtal om genrer och dess 

egenskaper kan vara specifik. Det sociokulturella antagandet att språk lever i en social kontext speglar 

undervisningen och beroende på hur insatt man är i en viss genre avgör hur väl man kan ta del av dess syfte. För 

att ge elever så lika förutsättningar som möjligt att klara av skolans genrer, oavsett social bakgrund, krävs det att 

läraren explicit undervisar om hur olika genrer är uppbyggda och hur de förmedlar saker genom språkliga 

verktyg (ibid. och Johansson & Sandell Ring 2010). Då social bakgrund allt tydligare verkar vara en avgörande 

faktor för hur väl en elev lyckas i skolan blir det än viktigare att tydliggöra vad som förväntas av en elev samt 

hur olika genrer kommunicerar.  
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För Britta är läsandet av största vikt och nyckeln till mycket annat i svenskämnet. Hon är noga 

med att ge eleverna läs- och reflektionstid och anser att skrivandet, både vad det gäller 

ordkunskap och grammatiska regler, kommer mer naturligt om eleven läst mycket. Det blir på 

så sätt hennes sätt att stödja de literacypraktiker som krävs av andraspråkselever. 

Som konstaterats i början av detta kapitel så innefattar detta tema mer än de andra. Lärarna 

har olika sätt att se på och använda literacy i sin undervisning även om det finns många 

likheter, både lärarna sinsemellan och med tidigare forskning och litteratur. Temat har främst 

berört de sociala och kulturella praktiker som förväntas av andraspråkselever och alla 

informanter har fått komma till tals i avsnittet. Alla har varit tydliga med att en av deras 

uppgifter vad det gäller literacyundervisning är att synliggöra för eleverna vad som krävs av 

dem, både i skolan men även utanför, i samhället. En stor del av förståelsen för literacy, för 

lärarna, utgörs således av sociala och kulturella aspekter och för att kunna verka i Sverige så 

krävs det att individen förstår hur olika literacyhändelser och literacypraktiker yttrar sig här. 

Vad lärarna lägger vikt vid och deras förståelse för vad som ingår i literacybegreppet skiljer 

sig lite åt. Internet och digitala hjälpmedel som literacypraktiker är inte alla helt bekväma med 

även om det används i undervisningen. De anser dock alla att eleverna är duktiga på det.  

Vidare är Hanna den som främst talar om multimodalitet i samband med literacy och hon ser 

många fördelar med det i undervisningen. Hon ger dessutom tydliga exempel på hur hon 

använder sig av det vilket stärker hennes resonemang. Britta och Tor anger att det kan vara 

brister hos dem själva som gör att de inte arbetar mer med multimodala 

kommunikationsmedel. Enligt dem innefattar literacy mer än tryckta bokstäver även om de 

kanske inte använder det i den utsträckning de vill. Tor nämner det utvidgade textbegreppet 

vilket innebär att han är medveten om att olika former av uttrycksmedel har en plats i 

svenskämnet även om begreppet inte explicit finns i Lgr11 (Skolverket 2011). 

 

4.2 Språk för literacy - en holistisk syn med metakunskap 

I denna kategori menar lärarna i Cross (2011) studie att det är viktigt för andraspråkseleverna 

att förstå att språk kan användas som ett holistiskt system. De påpekar att de ofta har muntliga 

övningar med gruppdiskussioner för att stötta elevernas literacy och även lärarna i denna 

studie använder det muntliga som redskap. Alla nämner högläsning som en vanlig 

literacyhändelse och ofta kombinerat med någon form av diskussionsfrågor. Ingen lärare 
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nämner specifikt stöttning som metod men när Tor till exempel berättar om hur han arbetar 

kan det tolkas som en form av stöttning i ZDP:  

Vi gör ofta på det viset att vi läser tillsammans och förklarar. Jag ber dem förklara och de 

frågar mig om förklaringar. De hjälper även varandra och tillsammans brukar de kunna 

komma fram till ett svar. 

Tor förklarar genom ovanstående citat att lärande sker i en social kontext och genom 

interaktion, enligt ett sociokulturellt synsätt (Wang et al. 2011). Tor anser även att det är 

viktigt att utgå från autentiska, inte alltför tillrättalagda texter. Även Hanna påpekar detta och 

utvecklar det: 

När det gäller texter och böcker måste man hitta något som eleverna är intresserade av 

och försöka lura dem att lära sig. För ska jag gå till en lektion måste jag själv tycka att det 

är skoj och då måste jag någonstans skanna av, hitta eleverna; var ligger de, vad tycker de 

om osv. Och går inte det alls får man hitta på något annat, inte låsa sig vid böcker eller att 

man måste göra som planerat. Det går att göra på så många olika sätt. Och säger någon 

elev något bra kan jag haka på då det för stunden är viktigt. Jag försöker fånga det 

spontana som kommer upp under lektionen. 

Hanna varnar för att bli för låst vid det planerade och poängterar att saker och ting i 

kursplanen går att genomföra på en mängd olika sätt. Dessutom är det av vikt att finna texter 

som tilltalar eleverna och som får dem att reagera. Vidare menar alla lärarna att det är mycket 

viktigt att se till att eleverna verkligen förstår det som sägs på lektionerna. Frank illustrerar 

genom att säga att han är mer kropp på andraspråkslektionerna, på förstaspråkslektionerna är 

han mer av en handledare: 

Man är mera kropp i svenska som andraspråk. Jag får använda min kropp och min fantasi 

mycket mer i undervisningen då det krävs för att förmedla. 

I andraspråksundervisning argumenterar Frank således för att det krävs att en lärare är 

tydligare i vad hen avser samt att det krävs en viss fantasi för att göra innehållet begripligt. 

Tydlighet är ett mantra som alla de intervjuade lärarna upprepar och det har även Cross 

(2011) konstaterat. Det är också en viktig del av genrepedagogiken (se fotnot 4). Dessutom 

trycker lärarna på att eleverna måste hysa en tilltro till dem. Tor hävdar exempelvis att det är 

grundläggande för all undervisning att eleverna litar på läraren och att de känner att hen bryr 

sig.  
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I detta tema talar lärarna i min studie om hur de använder muntlig kommunikation i sin 

undervisning för att stödja elevernas literacyutveckling. I denna studie har begreppet literacy 

avgränsats till print literacy och den muntliga delen som kan räknas in har valts bort. Genom 

arbetets gång har det dock visat sig att de intervjuade lärarna och även lärarna i Cross (2011) 

studie resonerade mycket kring muntlig kommunikation i samband med förståelsen och 

användningen av literacy. Att elever och lärare har en dialog dagligen i ett klassrum är föga 

förvånande. Det som är intressant är att alla lärare pekar tydligt på vikten av att kunna 

diskutera en uppgift muntligt och att läsa en text högt tillsammans, det som en självklar del av 

literacy. Det blir således lite problematiskt att separera literacy till print literacy då talet har en 

betydande roll.  Barton (2001) och kollegan Hamilton menar att det är mer gynnsamt för 

forskningen att inte separera olika former av meningsskapande då de inte är åtskiljbara utan 

att se på literacy ur ett vidare perspektiv genom literacies. Lärarna har genom sina 

resonemang och exempel tydliggjort att de inkluderar muntlig kommunikation i begreppet 

literacy och har således en holistisk syn på språk, vilket de troligtvis förmedlar vidare till sina 

elever.  

För att elevers literacy ska gynnas talar också lärarna om tydlighet, flexibilitet, tilltro samt 

autentiska och intresseväckande uppgifter i undervisningen. De delger alla att man som lärare 

måste vara väldigt tydlig i sina instruktioner och att det inte går att ta något förgivet.  Genom 

detta pekar de på vad som är av vikt vid undervisning av literacy för andraspråkslever.  

 

4.3 Språk som literacy - ett mer abstrakt tänkande 

Cross (2011) lärare syftar här på att eleverna måste utveckla ett språk som stödjer tanke och 

tal och sträva efter ett mer abstrakt tänkande. Avgörande för hur långt andraspråkseleven 

kommer i sitt abstrakta tänkande på det nya språket i skolan har att göra med hur mycket 

literacykunskaper hen har på sitt modersmål.  

Modersmålsundervisning kom aldrig upp på tal under intervjuerna och det var ingen av 

lärarna som specifikt nämnde dess påverkan på andraspråksutvecklingen, vilket Cross (2011) 

gör och även forskare inom flerspråkighetsområdet (se exempelvis Collier & Thomas 2002). 

Tor talar om språkets denotations- och konnotationsnivåer för utvecklingen av literacy:  

När det gäller undervisningen i vanlig svenska så är man oerhört koncentrerad på 

konnotationsnivå medan när det gäller svenska som andraspråk måste man vara oerhört 
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uppmärksam på denotationsnivån. Många har ju ett ganska hyfsat vardagsspråk men de 

har oceaner av brister när det kommer utanför vardagen. 

Han syftar på att det inte går att fokusera på den abstrakta betydelsen av ord innan 

denotationen är grundad i andraspråksundervisning. Dessutom menar han att eleverna kan 

verka ha ett hyfsat språk men när det ställs krav på ett skolspråk brister det för dem. Detta är 

ett typiskt fenomen för andraspråkstalare och väldiskuterat inom forskning (se diskussion om 

vardagsspråk vs. skolspråk i exempelvis Axelsson 2003).  

För Britta är det viktigt att när eleverna skriver så ska det vara tydligt för den som läser och de 

själva ska vara bekväma när de uttrycker sig: 

Det ska vara tydligt för den som läser. Andra måste kunna läsa det och de behöver känna 

sig bekväma. 

De måste således lära sig att utveckla ett språk som kan symbolisera det de verkligen vill ha 

sagt och det kräver att de sätter sig in i hur andra kommer att uppfatta texten, vilket kan sägas 

vara en form av abstrakt tänkande som Cross (2011) menar är viktigt. Genom läsning hävdar 

Britta att det kommer mer naturligt då eleverna måste ta någon annans perspektiv: 

För mig är det viktigt att försöka få dem att känna lust vid läsning, att få dem att tycka att 

det är roligt. Att få dem att känna igen sig, egna tankar och egna funderingar. Det handlar 

inte alltid om att de ska kunna förstå allting men det ska väcka något hos dem. Att se 

något annat än sig själv, förstå andras tankar och sedan att samtala om det. 

Läsning är grunden i Brittas undervisning och hon nämner ett antal gånger att hon alltid 

försöker ha med någon skönlitterär text i varje arbetsområde. Även Frank menar att eleverna 

behöver utveckla ett intresse för att utveckla sina tankar och språk så att de utan svårigheter 

kan uttrycka sig efter det att skolan är slut. Tor ser allvarligt på bristen av literacy hos elever 

och menar att det även i framtiden kommer att vara avgörande då utbudet av information som 

måste kommuniceras bara ökar: 

Alltså, det blir ju bara än viktigare att man kan förstå text därför att utbudet av 

information som måste kommuniceras bara blir större och större hela tiden i samhället. Så 

att kunna detta, det är utslagsgivande i framtiden också.  

Att ha literacykunskaper är enlig Tor av högsta relevans för att kunna vara en del av 

samhället, på samhällets villkor. Hannas syn på literacy skiljer sig lite åt från de andra 
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lärarnas vilket kan spåras till att hon främst undervisar nyanlända elever som kommer utan 

några kunskaper i svenska: 

Många gånger tror jag inte att de behöver allt som vi proppar i dem här. Du måste kunna 

läsa på en skylt. Ska jag till Malmö måste jag se så att jag inte hamnar i Göteborg. Men 

vardagsspråket måste man först kunna, sedan kan man bygga vidare. 

Hon påpekar att vardagsspråket är ett måste för att utveckla ett vidare språk och att skolan 

kanske kräver för mycket av eleverna. Samtidigt krävs det ett skolspråk av de elever som går i 

skolan och utan det riskerar de att misslyckas med sina studier, vilket kan leda till mer än bara 

underkända betyg.  

I det sista temat har lärarna talat om hur viktigt det är att ha kunskaper i literacy. Inte bara för 

att klara skolan och få godkända betyg utan för att kunna vara delaktiga i samhället. Britta 

har, som nämnt innan, läsning av skönlitteratur som ingång till literacyutveckling och ett mer 

abstrakt tänkande. Det är hon som tydligast påpekar vikten av läsning och hennes förståelse 

för literacy har en tydlig prägel av just detta. Tor, Frank och Hanna väljer att resonera kring 

vardagsspråk och skolspråk som är ett välkänt fenomen inom andraspråksforskning. Vid 

literacyundervisning är det således viktigt att tänka på att ett språk kan i vardagligt tal verka 

mycket bra men att det inte behöver vara så när det ställs krav på ett skolspråk. Lärarna i 

Cross (2011) undersökning påpekade tydligt vikten av ett utvecklat modersmål som en 

avgörande faktor för utvecklingen av ett abstrakt tänkande på andraspråket. Modersmålets 

betydelse var inget som efterfrågades specifik i denna studie och de aktuella lärarna valde inte 

att ta upp det för diskussion som något som kunde påverka elevernas literacyutveckling. Dock 

framkommer det att lärarna individanpassar vilket är en konsekvens av bland annat 

literacyfärdigheter.   
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KAPITEL 5 

DISKUSSION 

 

I uppsatsens sista kapitel kommer studien att knytas ihop och intressanta resultat belysas 

genom diskussion. Först följer en reflektion kring studiens val av metod, både teknisk och 

teoretisk, sedan en avslutande diskussion och efter det presenteras förslag till vidare 

forskning.   

 

5.1 Konsekvenser av metodval 

Studien har gjort anspråk på att använda en kvalitativ metod för att undersöka hur lärare 

beskriver att de använder literacy samt hur de förstår begreppet. Att en kvalitativ ansats är att 

föredra framför en kvantitativ, med denna typ av syfte, är inget som behöver en längre 

argumentation då en kvantitativ metod syftar till att mäta olika saker och sätta en siffra eller 

ett värde på det mätta. Med en kvantitativ metod hade det inte varit möjligt att uppfylla denna 

studies syfte och frågeställningar då den vill undersöka hur individer förstår och använder ett 

begrepp.  

Det finns dock aspekter på valet av specifik kvalitativ metod och det är snarare dessa som är 

intressanta för en diskussion. Att studien använder enskilda halv-strukturerade intervjuer med 

relativt öppna frågor grundar sig i att det ansågs lämpligast för att försöka förstå hur lärarna 

resonerar. Graden av strukturering samt standardisering är således förhållandevis låg och 

frågorna har haft för avsikt att inbjuda till svar, vilket de bör enligt Patel och Davidsson 

(2003). Alltför styrda frågor kan leda till ett samtal som inte tar tillvara på det som gör just 

varje informant unik. För även om en kvalitativ studie bör sträva efter en viss 

generaliserbarhet (Cohen et al. 2011) så är det inte den utgångspunkt denna studie har utan det 

är en skyldighet vid forskning att reflektera över. Det kan således konstateras att denna studies 

resultat har den del likheter med Cross (2011). Han hävdar själv att det inte gjorts så många 

undersökningar som liknar hans vilket gör det svårare att generalisera resultat. Under analysen 

och senare i detta kapitel har det, och kommer det att, påpeka(t)s en del likheter och skillnader 

och på så sätt sätts resultatet i relation till annan forskning och får genom det en slags 

generaliserbarhet. 
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Vad det gäller sociokulturell teori och Cross (2011) studie som teoretiska utgångspunkter 

samt analysverktyg så har de tillåtit studien att se på lärande, och literacy specifik, som en 

social aktivitet förankrad i kulturella praktiker. Det är utifrån dessa antaganden lärarnas svar 

tolkats och förhoppningsvis har det genomsyrat analysen, utan att det för den delen har blivit 

oreflekterat. Reliabiliteten har också stärkts av Cross (ibid.) redan färdiga teman.  

Att använda någon annans studie som utgångspunkt för en egen analys kan innebära problem 

som är viktiga att reflektera över. Att Cross (2011) utfört sin studie i ett annat land har jag 

berört i kapitel 2 och det vållade inte mig några problem till en början utan problematiseras 

först i detta sista kapitel (se nedan). Det som var komplicerat var att placera lärarnas svar i de 

behovsteman som redan på förhand var konstruerade. Mycket av svaren passade enlig mig in i 

det första temat, literacy för lärande, och hur jag än vred och vände på det så kunde jag inte få 

lika mycket svar i de olika temana. Därför skulle jag vilja konstatera att detta första tema är 

övergripande för mina informanter medan Cross (ibid.) var den som utformade temana och 

således hade material för att bilda alla tre jämlikt. Lärarna i min studie fokuserade en aning 

mer på just de sociala och kulturella faktorerna än lärarna i den ursprungliga studien. Vad det 

beror på är svårt att sia om. Kanske skiljer den svenska kulturen sig mer åt för 

andraspråkselever än den gör för andraspråkselever i Australien, vilket gör att mina 

informanter än tydligare behöver förklara olika praktiker? Kanske fokuserar lärarna för 

mycket vid olika skillnader och mindre vid de andra behoven: det abstrakta tänkandet och den 

holistiska språksynen? Men samtidigt, genomsyrar inte de sociala och kulturella praktikerna 

all literacykunskap och undervisning? I varje fall om man ska tro ett sociokulturellt perspektiv 

där kunskap medieras genom en kulturell utveckling genom tecken eller verktyg skapade av 

människan (Lindqvist 1999). Då är det inte märkligt att behovstema ett får större utrymme.  

Kanske har jag inte heller uppfattat Cross helt som han avsåg? Trots noggrann genomläsning 

och reflektion av hans studie är det svårt att tolka saker exakt likadant. Om inte omöjligt då vi 

har olika erfarenheter. Samtidigt är det här min studie och läsaren är medveten om att det är 

jag som genomgående tolkat text för att sedan skriva ned det till ett färdigt arbete, och då 

handlar det åter igen om hur validitet och reliabilitet framställs.  

Resultatet kan ju givetvis också vara en konsekvens av mina intervjufrågor, hur jag har ställt 

dem och vad de berört. Överlag anser jag att de har gett mig utförliga svar och de verkar 

heller inte ha varit svåra att uppfatta. I efterhand hade jag dock velat specificera en fråga om 

modersmålets betydelse för andraspråkselevers literacyutveckling då jag vet att forskning 
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(Collier & Thomas 2002) stödjer det samt att lärarna i Cross (2011) studie påpekar vikten av 

det. Det hade varit intressant att få ta del av hur informanterna resonerat kring det, framför allt 

då jag sedan tidigare skrivit en kandidatuppsats om hur ungdomar ser på sin flerspråkighet
5
. 

Där framkom det att modersmålsundervisning inte var högsta prioritet hos 

andraspråkseleverna och att hur lärarna ställde sig till denna undervisning kunde påverka om 

eleverna valde att läsa det eller inte.  

Vidare går det att fråga sig om allt i intervjuerna fick plats i Cross (2011) teman? Nej, är det 

korta svaret. Allt var inte heller av relevans då jag redan från början valt att använda Cross 

vilket gjorde att jag bearbetade svaren efter hans indelning. Det kan ha gjort mig för selektiv 

och jag kan ha missat intressanta resonemang men å andra sidan var tanken att sätta min 

undersökning i ett större perspektiv för att kunna höja trovärdigheten. Dessutom har jag fått 

ojämn fördelning i de tre temana vilket tyder på att jag inte försökt kopiera Cross och enbart 

leta ”rätt” svar hos mina informanter utan också tagit fasta på det unika i just denna 

undersökning.  

 

5.2 Avslutande diskussion 

Studien hade som intention att undersöka hur verksamma andraspråkslärare förstår och 

använder literacy i sin undervisning. Definitionen av literacy har begränsats till att gälla 

enbart print literacy, inte muntlig literacy som vissa väljer att räkna in (Barton 2007, Wedin 

2004 och Fast 2008). Således har intervjufrågorna berört läsande och skrivande i en 

andraspråkskontext. Det visade sig dock att den muntliga kommunikationen ofta kom på tal 

under intervjuerna, framför allt som ett sätt att stödja print literacy men även som övningar 

med ett eget värde. Högläsning och gruppdiskussioner var något både de aktuella 

informanterna och Cross (2011) redogjorde för och som konstaterat i föregående kapitel så 

blir det svårt att separera lärarnas förståelse för literacy till att gälla enbart print literacy. De 

verkar alla ha en syn på literacy som något holistiskt, inte något isolerat som lärs in för sig 

själv, utan något som gynnas genom olika former av kommunikation. Som lärarna i Cross 

(ibid.) studie så verkar språk och literacy inte klara sig utan varandra men samtidigt finns det 

ett behov av att ändå kunna urskilja språk från en mer generell konstruktion av literacy. 

Literacy blir då något övergripande som kan vara svårt att definiera men som kan ses som 

                                                   
5 Olika delar av flerspråkighet: en kvalitativ undersökning om åtta andraspråkselevers syn på sin flerspråkighet 

(Persson 2013) 
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någon slags kunskap även om den inte är mätbar i den bemärkelsen. Genom 

literacyundervisning gynnas elevernas abstrakta tänkande, de blir mer bekväma med vilka 

sociala och kulturella praktiker som existerar och hur de ska hantera dem och de uppmanas att 

se hur olika delar i språket kan samarbeta för att få fram budskap på bästa sätt.  

Vidare frågade jag mig i inledningen till detta arbete, liksom Johnson och Kress (2003), vilka 

literacies som behövs i vardagen, framför allt i en vardag som sägs innefatta en 

kommunikationsrevolution (Morrell 2012) där en mängd modaliteter spelar in i sättet att 

kommunicera. Nemeths (2011) avhandling visar att varken elever eller lärare lägger någon 

större vikt vid just bilder på internet och att de, på sin höjd, ses som komplement till den 

tryckta texten. Tre av de fyra lärarna i denna studie talar om liknande tendenser. Två av dem 

anser att det kan vara en brist hos dem själva att de inte arbetar mer med multimodalitet i 

utvecklingen av elevernas literacy. Samtidigt ger de exempel på arbetssätt som inkluderar mer 

än vad som traditionellt förknippas med text. Men fokus vid literacyundervisning tyckts ändå 

vara tryckta bokstäver.  

För att kunna möta den mångfald av modaliteter som existerar och troligen kommer att 

fortsätta att existera, om inte expandera, så krävs det att elever i skolan förbereds på detta 

genom en bred literacyundervisning. Många som går i skolan nu är förvisso uppväxta med en 

digitalt skenande värld och kanske går det inte att förutspå vad som kommer att krävas i 

framtiden men det händer mycket, och om skolan inte hänger med och ligger i framkant kan 

det bidra till att meningsfullheten med dess studieform och innehåll sjunker. Genom de 

digitala möjligheterna pågår ständig kommunikation och att det uppfattas på olika sätt har 

med bakgrund och erfarenhet att göra. För andraspråkseleven blir det tydligt i skolan då den 

avspeglas av svenska kulturella praktiker som, beroende bland annat på hur länge eleven 

befunnit sig i Sverige, är mer eller mindre bekanta. Dessa praktiker har mina informanter 

noga betonat, ännu noggrannare än Cross (2011) informanter. De uttrycker alla att tydlighet i 

undervisningen är grundläggande, en förutsättning för elevernas lärande och för att de ska 

förstå vilka literacies som krävs av dem.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Det torde vara intressant att undersöka hur ungdomar upplever literacy i den multimodala 

verkligheten och hur de ser på det i skolan och på fritiden. Hur påverkas de av den ständiga 
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kommunikationen och dess tillgänglighet? Vad vill de att skolan ska bidra med vad det gäller 

digitala kunskaper och vad tror de förväntas av dem i framtiden? 

Jag vill också stanna kvar vid en reflektion från ovanstående avsnitt om modersmålets 

betydelse trots att det inte lika explicit är kopplat till just genomförda studie. Att närmre 

undersöka hur lärare på grundskolans senare år och på gymnasieskolan ställer sig till detta 

finner jag intressant. Hur ser de på modersmålsundervisning och tror de att de påverkar 

eleverna med sitt synsätt? Anser lärarna att det har någon betydelse för elevens lärande i 

skolans ämnen? Finns det något samarbete med modersmålsläraren och hur ser det i så fall ut?  
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BILAGA 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

1. Ålder, antal år som lärare, antal år i SvA, examensform och ämneskombination, typ av 

skola nu? 

2. Känner du till begreppet literacy/litteracitet?  

- I så fall, vad innebär det för dig? 

3. Kan du ge exempel på en typisk lektion där eleverna arbetar med läsning och skrivning?  

- Om en text innehåller mer än bara tryckta bokstäver, som exempelvis 

illustrationer, hur tar ni er oftast an den i klassen? 

4. Undervisar du även i svenska? Finns det några skillnader i hur du undervisar elever i Sv 

och i SvA vad det gäller läsa och skriva? 

- Vad är viktigt i undervisning av andraspråkselever i framför allt läsning och 

skrivning? 

- Vad är viktigast för andraspråkseleverna i svenskämnet med avseende på 

läsning och skrivning tycker du? 

5. Hur använder du och dina elever datorn och internet i undervisningen? 

 - Vet eleverna hur de ska navigera i texter på internet? Hur märker du detta? 

- Känner du dig själv bekväm med textnavigering på internet? Varför/varför 

inte? 

6. Beroende på hur länge du har jobbat, kan du se någon skillnad på läsandet och skrivandet 

genom åren? I så fall vad? 

- Vad krävs av eleverna vad det gäller läsning och skrivning utanför skolan, i 

samhället, enligt dig? 

 

 


