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Abstract 
I denna litteraturstudie ville jag fördjupa mig i metoden Läsning på talets grund (LTG) 
och genrepedagogik.  
 
Fanns det något inom forskningsområdet som gav stöd åt min hypotes att dessa båda 
metoder var lämpliga vid andraspråksinlärning. Syftet med denna litteraturstudie var 
att, genom granskning av tidigare forskning, få kunskap om hur LTG-metoden och 
genrepedagogik har använts vid språkinlärning. Syftet preciseras därför i följande 
frågeställningar: Hur har LTG-metoden använts vid inlärning av svenska som andraspråk? och 
Hur kan genrepedagogik användas i andraspråksinlärning? 
 
Litteraturstudien visar på LTG-metodens samt genrepedagogikens lämplighet vid 
andraspråksinlärning. Jag anser att både LTG-metoden och genrepedagogiken, genom 
cirkelmodellen och modellen ett språkutvecklande arbetssätt, är bra metoder att 
använda vid andraspråksinlärning då de bygger på samma grundtanke: ”Läsning på 
talets grund” och ”tal är en bro till skrift” (Leimar 1974, s. 64, Gibbons 2010, s. 69). 
Metoderna går ut på att läraren planerar sin undervisning utifrån denna ståndpunkt 
samt fångar upp var eleverna befinner sig i sin språkliga utveckling och genom detta 
arbetssätt utvecklas både språket och ämneskunskaperna. 
 
Nyckelord 
Läsning på talets grund (LTG-metoden), genrepedagogik, cirkelmodellen, läs- och 
skrivinlärning, svenska som andraspråk (SVA) och andraspråksinlärning. 
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Inledning  
 

Amiralen Ankarlund 
han är både stor och rund. 
Genom havets våta dimma 
måste amiralen simma 
när hans skuta gick på grund. 
(Lindgren m.fl. 1982, s. 7) 

 
Så löd den första versen i min första läsebok. Av läseboken minns jag bara hur omslaget 
såg ut och några av bilderna inne i den. Hur jag lärde mig att läsa och skriva minns jag 
inte, däremot minns jag doften av de lila stencilerna, hur vi gjorde solsystemet i papier-
maché och att jag var groda i vår musikal ”Vår sommaräng”. Hur som helst, i och med 
att jag lärde mig läsa och skriva väcktes mitt intresse till att ta del av andra världar, 
kunskaper och uttrycka mina tankar skriftligt. Idag är jag inne på min andra 
universitetsexamen och läser gärna akademisk litteratur och vetenskapliga artiklar, men 
lika gärna romaner och tidningsartiklar. Jag har under flera år arbetat som vikarie på 
lågstadiet, men under höstterminen 2014 fick jag prova på att arbeta i en så kallad 
Förberedelseklass. ”En förberedelseklass är en undervisningsgrupp som syftar till att 
öka nyanlända elevers möjligheter att nå kunskapskraven” (Skolverket 2015, s. 5). Där 
väcktes även mitt intresse för andraspråksinlärning, eller rättare sagt inlärning av 
svenska som sitt andraspråk. Jag tycker därför att inledningen i kursplanerna för 
Svenska och Svenska som andraspråk (SVA) beskriver det jag känner och vill med min 
undervisning: 
 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 
Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 
och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr-11, s. 222, 239). 

 
I kursplanen för SVA förtydligas detta: syftet med undervisningen är att eleverna ska 
ges ”förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till 
sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” (Lgr-
11, s. 239).  
 
Liv Bøyesen påpekar i sin artikel Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter (2007) att elever 
som befinner sig i en andraspråksinlärning aldrig startar från noll, eleverna kan redan 
mycket om språk, d.v.s. deras andraspråksinlärning påverkas hela tiden av de 
förkunskaper de har med sig genom sitt första språk. För t.ex. en arabisk- eller 
somalitalande krävs det att lära om hur fonem (ljud) ska stavas (Bøyesen 2007, s. 405).  
 
De råd som vi, som arbetade i och med Förberedelseklass (Fbk), fick av kommunens 
specialpedagogiska team, var att arbeta utifrån metoden Läsning på talets grund (LTG). 
Denna metod förespråkades även av Elisabeth Frank och Katarina Herrlin, som var 
kursansvariga för kurserna Läs- och skrivprocessen och Läs- och skrivundervisning vid 
Linnéuniversitetet. En annan didaktisk metod som jag stött på under mina studier, när 
det handlat om den mångkulturella skolan, är den som kallas för genrepedagogik. Min 
hypotes är att LTG-metoden kopplad till genrepedagogik är en lämplig 
undervisningsmetod vid andraspråksinlärning. Detta gör att jag gärna vill fördjupa mig 
i just LTG-metoden och genrepedagogik för att se om det finns något inom 
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forskningsområdet som stödjer dess lämplighet när det gäller inlärning av svenska som 
andraspråk. 
 
Disposition av studien 
Studien har disponerats enligt följande: 

• Bakgrund - Här ges en bakgrund till undersökningen i vilken begreppen 
andraspråk, språkutveckling och läsutveckling redogörs för.  

• Syfte och frågeställning - Här tydliggörs syftet med studien. 
• Metod - Studiens metod, datainsamling och urval beskrivs.  
• Resultat - Resultatet har analyserats och redovisas utifrån studiens syfte och 

frågeställningar genom att Ulrika Leimars LTG-metod och forskning kring 
genrepedagogik behandlas.  

• Diskussion - I diskussionsavsnittet kopplas LTG-metoden och 
genrepedagogiken samman och diskuteras med fokus på lämplighet när det 
gäller inlärning av svenska som andraspråk. 
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Bakgrund 
 
I kursplanen för svenska som andraspråk står, att eleverna genom undervisningen ska 
ges ”förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal 
och skrift” (Lgr-11, s. 239). Kunskapskraven för godtagbara kunskaper, i slutet av 
årskurs 3 i SVA är, att eleven ska kunna läsa elevnära texter med flyt genom att använda 
sig av för eleven fungerande lässtrategier (Lgr-11, s. 245). Eleven ska även kunna visa 
på grundläggande läsförståelse.  
 
Vad är ett andraspråk? 
Niclas Abrahamsson menar, i sin bok Andraspråksinlärning (2009), att för att kunna 
förstå vad andraspråksinlärning betyder görs en distinktion mellan det som kallas 
första- respektive andraspråk. En persons förstaspråk är det språk hen tillägnar sig först, 
d.v.s. det språk som man exponeras för genom föräldrar eller andra vårdnadshavare. 
En persons andraspråk är det språk som tillägnats efter det att förstaspråket etablerats 
eller börjat etableras. En persons förstaspråk benämns även som dess modersmål. 
Förstaspråket/modersmålet behöver inte vara en individs bästa språk, fram för allt kan 
många nyanlända barn i slutändan komma att behärska sitt andraspråk bättre än 
förstaspråket. Termerna förstaspråk och andraspråk syftar med andra ord till i vilken 
ordningsföljd en person exponerats för dem. En person kan dock ha två eller flera 
förstaspråk om föräldrarna konsekvent talar olika språk med barnet. Detta kallas för 
simultan tvåspråkighet. I inlärningssammanhang kallas andraspråket för målspråk 
(Abrahamsson 2009, s. 13-14). 
 
Termen andraspråk betyder att det: ”är ett språk som lärts in i den miljö där språket 
används och fungerar som huvudsakligt kommunikationsspråk”, t.ex. när en invandrare 
lär sig svenska i Sverige (Abrahamsson 2009, s. 14). Definitionen av vad som räknas 
som ett främmandespråk är: ”att det är ett språk som lärs in i en miljö där språket inte 
används på ett naturligt sätt” (ibid, s. 14). Många lär sig ett främmande språk i den 
svenska skolan, t.ex. engelska, tyska, franska o.s.v. menar Abrahamsson. 
 
Språkutveckling 
Läs- och skrivinlärningen börjar långt innan läs- och skrivundervisningen startar i 
skolan påpekar Stefan Samuelsson i Skriftspråklig utveckling och dyslexi (2007). Många av 
barns språkliga kompetenser utvecklas redan från födseln och är en integrerad del i 
deras skriftspråkliga utveckling. En av dessa kompetenser som barn utvecklar tidigt är 
den fonologiska medvetenheten. Att ha fonologisk medvetenhet innebär att barnet kan 
utföra en språklig aktivitet som uppmärksammar fonem, d.v.s. språkljud. Denna 
kompetens anses väldigt viktig vid läs- och skrivinlärning (Samuelsson 2007, s. 374-
375).  
 
Alla språk är uppbyggda av fonem (ljudenheter), vilka kan förklaras som ett språks minsta 
betydelseskiljande enhet och saknar oftast egen betydelse, t.ex. gran, kran, om /g/ byts 
till /k/ blir det ett nytt ord med en ny betydelse (Samuelsson 2007, s. 375). Flera fonem 
skapar tillsammans språkliga enheter som får mening och betydelse när de kombineras 
ihop i det som kallas morfem. Morfem är ett språks minsta betydelsebärande enhet, t.ex. 
jul+gran julgran, kran+bil kranbil, förklarar Samuelsson. 
 
En annan viktig förutsättning vid läs- och skrivutvecklingen är barnets korttidsminne 
menar Samuelsson. Vid läsning av ett för barnet nytt ord måste hen först översätta 
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grafem, bokstäver, till de fonem som grafemen representerar och därefter hålla dessa 
talljud aktivt i korttidsminnet i rätt sekventiell ordning för att till slut smälta samman 
ljuden till det ord som har blivit läst. Det är detta som gör att vissa barn som ljudar när 
de läser inte kommer ihåg vad de precis läst då de fått lägga all energi på att koppla 
grafem till fonem (Samuelsson 2007, s. 379).  
 
Även vid skrivning tas korttidsminnet i anspråk. Barnet måste då segmentera fonemen 
i ordet som ska skrivas, hålla dessa talljud i korttidsminnet och därefter skriva ner de 
grafem som motsvarar de segmenterade talljuden. Den tredje språkliga kompetens som 
forskare funnit viktig för barns skriftspråkliga utveckling är deras vokabulär, d.v.s. 
ordförråd (Samuelsson 2007, s. 379). 
 
Med detta i åtanke är det inte särskilt konstigt att elever vid inlärandet av ett andraspråk 
får vissa svårigheter. För att skapa sig en förståelse för detta kan det vara bra att jämföra 
hur språk är uppbyggda påpekar Liv Bøyesen (2007, s. 404-405). De språkliga fel 
eleverna gör kan vara ett uttryck för hur den fonologiska och ortografiska 
uppbyggnaden ser ut i det språk som eleven har lärt i första omgången, d.v.s. elevens 
förstaspråk/modersmål. I många språk är det till exempel ovanligt att ha /i/ och /y/ 
som två skilda fonem, d.v.s. dessa språkljud representerar samma fonem i många språk. 
Ett annat vanligt fel är förväxlingen av bokstäverna p och v, till exempel har varken 
arabiska eller somali /p/ som ett eget fonem eller bokstav, bara /b/. Det kan även bero 
på vart i ordet ett fonem finns. På turkiska kan man inte uttala ett b-ljud sist i en stavelse, 
bara ett p-ljud. Eller kan det bero på att lång vokal markeras med två lika vokal-tecken 
så som i finska och somali. Vidare skrivs j-ljud med bokstaven y på somali, engelska 
och turkiska. Med andra ord, en andraspråkselev har redan mycket språk med sig och 
hens språkutveckling sker under påverkan av elevens förstaspråk (Bøyesen 2007, s. 404-
405). 
 
Läsinlärning 
Vilka metoder man ska använda sig av vid läsinlärning är varken preciserade i 
läroplanen (Lgr-11) eller i de allmänna råden Utbildning för nyanlända elever (Skolverket 
2015). De allmänna råden menar att: ”Lärare och övrig skolpersonal bör utbyta 
kunskaper och erfarenheter om en nyanländ elev för att följa elevens språk- och 
kunskapsutveckling i varje ämne” (Skolverket 2015, s. 18). 
 
Barbro Westlund hävdar, i sin artikel Hur lär man barn att läsa? (2011), att internationellt 
är läsforskningen överens om att all nybörjarundervisning ska vara strukturerad, 
genomtänkt och innehålla ett visst mått av phonics, d.v.s. förståelsen för sambandet 
mellan språkljud och bokstav. Att kombinera olika metoder har visat sig ge bäst effekt, 
d.v.s. att läraren använder sig av en kombination av ordförståelse-, phonics- och 
förståelseinriktade metoder. Detta synsätt kallas ofta för att ha en balanserad syn på 
läsinlärning eller interaktiv metod. Det handlar både om avkodning och om förståelse. 
Att enbart kunna avkoda texten är inte tillräckligt, eleven måste även förstå vad hen läst 
(Skolverket 2011b).  
 
Traditionellt har läsundervisningen i Sverige bestått av att man ljudar fram läsningen, 
s.k. phonics-metoden: "Mor är rar, far ror" (Skolverket 2011b). På 1970-talet kom en 
ny inlärningsmetod, Läsning på talets grund (LTG-metoden). Den forskning som gjorts 
på de båda metoderna har visat att effekterna inte ger någon större skillnad i resultat 
för den enskilde eleven. Precis som den internationella forskningen visat så använder 
sig ofta lärare av båda dessa metoder eller flera metoder för läsinlärning. Ulrika Leimar, 
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som skapade Läsning på talets grund, menade att inom LTG måste även det bästa inom 
ljudmetoden tas tillvara, vilket inte lyfts fram i läsdebatten (Skolverket 2011b). 
 
Läs- och skrivinlärning för elever med svenska som andraspråk 
Som jag nämnt ovan har svensk läs- och skrivinlärning präglats av de fonologiska 
dimensionerna (Skolverket 2011b). Att den första läsinlärningen startar med läsläror 
där ord som sil och os är centrala, är inte helt ovanligt menar Damber. För många elever 
med svenska som andraspråk är både ord, begrepp och ljud nya, vilket gör att eleverna 
måste lära sig att ljuda samman bokstäverna till ett ord samt bygga upp en förståelse av 
ordet (Damber 2013, s. 666, Skolverket 2011a, s. 66). 
 
I Skolverkets material Greppa språket (2011a) påpekas det att elever med ett annat 
modersmål ofta har andra språkljud i sitt första språk, varför de kan ha svårigheter med 
att uppfatta vissa språkljud i svenskan. Det kan därför ta längre tid för dem att upptäcka 
kopplingen mellan ljud och bokstav, vilket medför att läsinlärningen kan gå 
långsammare än för jämnåriga svenskspråkiga elever. De måste dessutom memorera 
hela ordet som en bild för att läsningen så småningom ska kunna automatiseras och 
eleven ska kunna uppnå flyt i läsningen (Skolverket 2011a, s. 65-66).  
 

Elever som får träna på att ljuda ord de inte förstår och kan relatera till, kan få det svårt 
att förstå själva funktionen med läsning menar Skolverket (2011a, s. 66). De riskerar då 
att enbart koncentrera sig på själva avkodandet och inte på förståelsen av texten de 
läser. Därför bör de ord och meningar eleverna tränar på att läsa vara bekanta och 
betyda något för eleven, på detta sätt hamnar läsningens funktion i fokus. Ord som är 
lätta att ljuda behöver inte vara lätta att förstå, t.ex. som exemplen ovan sil och os. Dessa 
ord är lätta att ljuda för elever med svenska som förstaspråk, men inte nödvändigtvis 
för elever med annat modersmål. Vissa av de ord man traditionellt börjar med i 
läsinlärningen innehåller flera av de ljud som är svåra för många av andraspråksinlärana, 
då självklart beroende på vilket första språket är (Skolverket 2011a, s. 66). Liv Bøyesen 
tar upp exemplet med orden bil och pil som t.ex. är väldigt svårt för arabisktalande då 
b och p motsvaras av ett ljud i arabiskan (2007, s. 404-405). ”Elever som samtidigt som 
de lär sig läsa, ska lära sig ett nytt språk, behöver till att börja med få arbeta med ord 
och begrepp som finns i deras värld och vardag och som de kommer att ha nytta av 
även fortsättningsvis” (Skolverket 2011a, s. 66). 
 
Att få arbeta med meningsskapande aktiviteter ska ses som centrala för att eleverna ska 
förstå vad läs- och skrivaktiviteterna syftar till menar Damber (2013, s. 668). Detta är 
något som Skolinspektionen har funnit stora brister i. Deras undersökning har visat att 
pedagoger och lärare i förskola och skola, ”till följd av okunnighet om de flerspråkiga 
barnens erfarenheter och kunskaper”, inte har anpassat sin verksamhet efter de 
flerspråkiga elevernas behov (Damber 2013, s. 664). 
 
Det är därför av vikt att eleverna kan koppla sitt läsande och skrivande till egna 
erfarenheter och kunskaper, vilka då kan bilda grunden för elevernas 
meningskonstruktion och tillägnande av nya kunskaper, påpekar Damber (2013, s. 664). 
Skolverket (2011a) påpekar också att det är väldigt viktigt för andraspråkselever att 
läsningen äger rum i meningsfulla sammanhang och med texter där elevernas 
bakgrundskunskaper och förförståelse aktiveras. Det är även viktigt att de tidigt får 
träning i olika läsförståelsestrategier när eleverna läser eller lyssnar till en text 
(Skolverket 2011a, s. 67). 
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Eleverna måste bli delaktiga i tolkningsprocessen, oavsett i vilken språknivå de befinner 
sig i menar Damber (2013). Elevernas språk- och läsförståelseutveckling handlar om 
att vara interaktiva och gemensamt vända och vrida på såväl mening som form. Det 
handlar inte minst om att göra eleverna uppmärksamma på mindre frekvent 
förekommande ord, som användas i olika sammanhang, och diskutera dessa med 
eleverna. Damber påpekar att denna arbetsgång inte enbart ger ett bättre resultat utan 
främjar även själva lärandet i sig, d.v.s. både lärande, språk, läs- och skrivutveckling 
startar i de vardagliga språkliga interaktionerna. Dessa kan sedan riktas mot alltmer 
avancerade skriftspråkliga uttrycksformer och anpassas till olika gener. Med andra ord, 
läsning som baseras på ord och den omvärldskunskap som eleverna besitter underlättar 
läsförståelsen (Damber 2013, s. 664-665, 667).  
 

Läsning som inbegriper förhandling av mening, bekantskap med nya menings-
konstruktioner och förtrogenhet med nya uttryckssätt kan utöver ökat 
ordförråd, läsflyt och vidgade referensramar resultera i en positiv självbild och 
tilltro till det egna kritiska tänkandet, vilket är avgörande för minoritetselevers 
skolframgång.  

(Damber 2013, s. 677)  
 

Förutom att ha problem med nya ord i texter kan eleverna även ha svårt med att förstå 
själva innebörden och skapa sig en inre bild menar Skolverket (2011a). Det är därför 
viktigt att flerspråkiga elever får förarbeta de texter de ska läsa på ett mer ingående sätt 
än sina enspråkiga kamrater. Lärarens uppgift blir då att ta reda på om eleverna har de 
referensramar som behövs för att kunna tillgodogöra sig textens innehåll (Skolverket 
2011a, s. 67). En skicklig lärare beskriver Damber som en lärare som har både kontroll 
över klimatet som aktiviteterna i klassrummet samt förmåga att lära eleverna strategier 
för läsförståelse. För att eleverna ska utveckla ett skolspråk krävs det att de övar både 
skrivet och muntligt språk (Damber 2010, s. 23-25).  
 
I Skolverkets remissversion av de allmänna råden för utbildning av nyanlända elever (2015) 
hävdar Skolverket att det tar sex till åtta år för flerspråkiga elever att utveckla ett 
skolspråk Alla ämneslärare har därför ett gemensamt ansvar att arbeta språk- och 
kunskapsutvecklande. De menar att ”språkutvecklingen främjas om undervisningen 
utgår från innehållet i ämnesundervisningen och inte fokuserar på övningar med 
isolerade ord och fraser ryckta ur sitt sammanhang”, vilket kan stödja användandet av 
LTG-metoden vid inlärning av SVA (Skolverket 2015, s. 19). 
 
Även andra lärarstudenter har stött på användandet av LTG-metoden vid inlärning av 
svenska som andra språk (Karabas 2012, s. 37). Detta sammantaget med mina egna 
erfarenheter gör att jag vill undersöka om det finns någon forskning som stödjer denna 
metods lämplighet i just svenska som andraspråksinlärning eller om det som vi 
lärarstudenter fått ta del av är det som så ofta benämns som tyst kunskap? 
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Syfte och frågeställning 
 
Syftet med min litteraturstudie är att genom granskning av tidigare forskning få kunskap 
om hur LTG-metoden och genrepedagogik använts vid andraspråksinlärning. Syftet 
preciseras i följande frågeställningar: 
 
Hur har LTG-metoden använts vid inlärning av svenska som andraspråk? 
Hur kan genrepedagogik användas i andraspråksinlärning? 
 
Metod 
 
Avsikten med denna uppsats är inte att dra några generella slutsatser, utan snarare att 
tolka vad forskningen anser om LTG-metoden och genrepedagogikens lämplighet vid 
andraspråksinlärning. Författaren har därför antagit ett hermeneutiskt synsätt. 
 
Hermeneutik betyder tolkningslära, och är en vetenskaplig inriktning där man försöker 
tolka och förstå villkoren för den mänskliga existensen (Patel & Tebelius 1987, s. 32-
35 & Fejes, Thornberg 2009, s. 62). Förhållningssättet används främst inom human-, 
kultur- och samhällsvetenskaperna. Hermeneutikerna ser verkligheten som subjektiv, 
och anser att det inte är möjligt att undersöka något på ett objektivt sätt (Patel & 
Tebelius 1987, s. 32-35). De menar att man ska ha en holistisk syn på verkligheten, 
d.v.s. att delarna enbart kan förstås i ett sammanhang. Helheten kommer således att 
betyda mer än delarna var för sig. 
 
Syftet med en metodbeskrivning är att göra det möjligt för läsaren att på egen hand 
bedöma resultatens och tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet (Patel & Tebelius 
1987, s. 68-76). Metod ska ses som reglerna för tillvägagångssättet snarare än själva 
tillvägagångssättet (Larsen 2009, s. 17). Patel och Tebelius definierar metod som 
”principer för kunskapssökandet” (Patel & Tebelius 1987, s. 39). 
 
Vilken undersökningsmetod forskaren väljer beror på vilket forskningsproblem hen har 
valt och därmed också vilka data forskaren vill få fram. Det finns två metoder forskaren 
kan använda sig av, kvantitativ respektive kvalitativ metod (Larsen 2009, s. 21). Ibland 
kan det vara svårt att välja någon av metoderna och forskare använder sig då av både 
den kvantitativa och den kvalitativa metoden för att kunna dra nytta av respektive 
metods fördelar och motverka dess nackdelar, så kallad metodtriangulering (Larsen 
2009, s. 28). 
 
Utifrån problemformuleringen används en kvalitativ forskningsmetod eftersom studien 
avser att tolka och förstå enstaka fall. Genom en litteraturstudie erhålls större förståelse 
för hur LTG-metoden och genrepedagogik används och om de båda eller en 
kombination av dessa är lämpliga vid inlärning av svenska som andraspråk.  
 
Kvalitativ undersökningsmetod 
I den kvalitativa metoden söker, inventerar, utforskar och förstår forskaren fenomen. 
Den kvalitativa undersökningen ställer inte krav på att datan ska vara kvantifierbar. 
Forskaren försöker i stället utifrån sin egen förförståelse fördjupa sin kunskap om det 
undersökta. Vid en kvalitativ datainsamlingsmetod söker forskaren inhämta en så stor 
bredd av olika kvaliteter som möjligt, samtidigt som hen har ett djup i kvaliteterna. 
Dessa kvaliteter, som forskaren finner, ska karaktärisera företeelsen, för att sedan 
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ordnas in i något begripligt. Forskaren som ägnar sig åt kvalitativa studier inser att alla 
företeelser i sin helhet är unika, vilket minskar kravet på generaliserbarhet. Urvalet 
behöver inte heller vara slumpmässigt, eftersom det inte ger någon garanti för att 
forskaren fångar in så många kvaliteter som möjligt. Ett bättre urval är i stället ett 
strategiskt urval, d. v. s. ett urval där forskaren ser till att plocka ut de 
undersökningsobjekt som hen tror kan ge det största underlaget (Larsen 2009, s. 26-
27). 
 
För att en kvalitativ metod ska vara trovärdig, måste den uppfylla vissa krav på validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Med validitet menas att man mäter det som man har 
för avsikt att mäta, d.v.s. att man mäter rätt saker. Reliabilitet innebär att man mäter 
rätt och att flera mätningar ger samma resultat. Med generaliserbarhet menas att 
resultatet i urvalet även ska gälla för populationen (Larsen 2009, s. 26). 
 
Sanningskriterier för kvalitativ metod 
Nackdelen med den kvalitativa forskningen är att det kan vara svårt för utomstående 
att tolka och analysera datan på samma sätt som forskaren gjort (Fejes & Thornberg 
2009, s. 32). Forskare har därför ett krav på sig att redovisa förutsättningarna och 
observationerna, samt förklara hur hen har bearbetat datamassan (Eriksson Barajas 
m.fl. 2013, s. 139-146). Som en följd av detta talar inte den kvalitativa forskningen i 
termer som validitet, reliabilitet m.fl. utan i stället bedöms en undersöknings pålitlighet 
utifrån om den verkar vara trovärdig, rimlig och samvetsgrann. Trovärdigheten innebär 
att forskaren måste kunna visa att tolkningarna av empirin ej bygger på stereotypa 
uppfattningar, förutfattade meningar eller lättillgängliga slutsatser. En undersöknings 
rimlighet bestäms av hur forskaren visar graden av rimlighet i information och 
tolkningar. Detta sker om forskaren kan peka på att tolkningarna är tillämpliga i flera 
situationer och att de bygger på ett rikhaltigt material. För att en undersökning ska 
kunna kallas samvetsgrann krävs det av forskaren att denne är noggrann och ärlig i sitt 
arbete. En garanti för detta är att forskaren återkommande reflekterar över processen. 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Systematisk litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie ”strävar efter att identifiera all tillgänglig evidens som är 
relevant för ett givet tema” (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 28). En systematisk 
litteraturstudie används oftast för att testa en enskild hypotes eller flera relaterade 
hypoteser. Fokus för studien bör ligga på aktuell forskning inom området (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013, s. 30). Den litteratur som utgör informationskällan i en 
litteraturstudie bör bygga på vetenskapliga artiklar/rapporter och det finns inga regler 
för hur många studier som den bör innehålla. Antalet studier som forskaren använder 
beror dels på vad hen finner, dels på vilka krav man ställer på de studier som ska 
inkluderas. Arbetsgången i en litteraturstudie ser ut enligt följande: 
 

• Motivera varför studien görs (problemformulering) 
• Formulera frågor som går att besvara 
• Formulera en plan för litteraturstudien 
• Bestämma sökord och sökstrategi 
• 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 
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• Sammanställa och dra slutsatser. 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 32) 
 
Litteraturstudiens trovärdighet, rimlighet och samvetsgrannhet 
Genom att följa arbetsgången för en systematisk litteraturstudie, tydligt redogöra för 
urval av litteratur samt följa de forskningsetiska anvisningar som Högskolan Dalarna 
tagit fram, kan denna litteraturstudie anses trovärdig, rimlig och samvetsgrann.  
 
Urval 
Här redogörs för vilka sökord och vilken sökstrategi som använts samt urval av den 
litteratur som ingår i litteraturstudien. 
 
Sökord 
För att påbörja sökningen av relevant litteratur görs en lista på adekvata sökord. 
Sökordens kriterium är att kunna ge svar på studiens frågeställningar och syfte, vilket 
ledde till att följande sökord används: LTG-metoden, läsning på talets grund, Ulrika Leimar, 
Language Experience Approach, läs- och skrivinlärning, svenska som andraspråk och SVA. 
Dessa ord kombineras i olika sammansättningar och gav skiftande resultat (se Tabell 
1). 
 
Databassökning och manuell sökning  
I databassökningen har webbsöksmotorerna och databaserna DiVA (Digitala 
vetenskapliga arkivet), www.avhandlingar.se och Google Scholar använts. Det var dock 
den manuella sökningen som gav bäst resultat. En manuell sökning är när forskaren 
studerar intressanta arbetens referenslistor, tidskrifters innehållsförteckningar eller 
genom att studera forskares hemsidor i ett försök att komma i kontakt med aktuell 
forskning som berör ämnesområdet (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 74). Efter att gjort 
en manuell sökning gjordes en ny databassökning med två nya sökord: 
andraspråksinlärning och Gibbons (se Tabell 2). Här användes hemsidan för Nationellt 
centrum för svenska som andraspråk samt Linnéuniversitetets biblioteks sökmotor 
OneSearch och Skolverkets hemsida för att hitta mer relevant litteratur.  
 
Litteratursökning 
Nedan följer en tabell (se Tabell 1) som redogör för vilka sökord som använts i 
respektive databas. Första urvalet gjordes på textens titel. Med kolumnen ”Läst titel”, i 
tabellerna, menas att jag läst titeln samt övrig tillgänglig information om publikationen. 
Andra urvalet gjordes efter att läst publikationens abstract. Om titeln och abstractet 
verkade vara relevant för denna studies syfte och frågeställning lästes hela texten. Efter 
att ha läst hela texten gjordes en ny bedömning om textens relevans för denna studies 
syfte och frågeställning. Totalt granskades tolv texter där fem valdes ut för denna studie 
(se Tabell 1 & 2). Bearbetningen av texterna innebar först en översiktlig granskning för 
att bedöma textens karaktär och användbarhet. Flera av de texter som kom upp i 
databassökningarna var examensarbeten, de vetenskapliga artiklarna handlade om 
andraspråksinlärning för analfabeter eller hur den psykosociala miljön påverkar 
andraspråksinlärningen. Litteratursökningen utökades då med en manuell sökning, 
vilken ledde till ytterligare en databassökning. Den andra databassökningen gjordes på 
hemsidor som dykt upp i granskning av litteratur och med två nya sökord: 
andraspråksinlärning och Gibbons (se Tabell 2). 
 
  

http://www.avhandlingar.se/
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Tabell 1 - Första databassökningen 

 
 
  

Databas Sökord Antal träffar Läst titel Läst abstract Granskade 
artiklar/avhandlingar

Använda 
artiklar/avhandlingar

DiVA (Digitala 
vetenskapliga arkivet)

LTG-metoden & Svenska 
som andraspråk/SVA

45 7 5

Läsning på talets grund & 
Svenska som 

andraspråk/SVA
45 7 5

Läs- och skrivinlärning & 
Svenska som 

andraspråk/SVA
46 1 1

Language Experience 
Approach & second 

language learning
156 7 5 2

Databas Sökord Antal träffar Läst titel Läst abstract
Granskade 

artiklar/avhandlingar
Använda 

artiklar/avhandlingar

www.avhandlingar.se LTG-metoden & Svenska 
som andraspråk/SVA

0

Läsning på talets grund & 
Svenska som 

andraspråk/SVA
0

Läs- och skrivinlärning & 
Svenska som 

andraspråk/SVA
0

Language Experience 
Approach & second 

language learning
1 1

Databas Sökord Antal träffar Läst titel Läst abstract
Granskade 

artiklar/avhandlingar
Använda 

artiklar/avhandlingar

Google Scholar 
http//scholar.google.se

LTG-metoden & Svenska 
som andraspråk/SVA

8 5 5 3

Läsning på talets grund & 
Svenska som 

andraspråk/SVA
11 1 1

Läs- och skrivinlärning & 
Svenska som 

andraspråk/SVA
2 2 2

Language Experience 
Approach & second 

language learning
2 2 1



  

14 
 

Tabell 2 – Andra databassökning 

 
 
Vald litteratur 
De utvalda texterna är relevanta för denna studie eftersom de antingen berör LTG-
metoden eller metoder för andraspråksinlärning. LTG-metoden är en metod som 
uppkom 1974, de texter som berör andraspråksinlärning är publicerade år 2006-2013. 
De fem utvalda texterna presenteras nedan: 
 
Läsning på talets grund (1974) av Ulrika Leimar 
Läsning på talets grund skrevs av lågstadieläraren Ulrika Leimar (1926-1980) då hon 
ansåg att läsinlärningen skulle ta tillvara på barnens eget språk och deras eget skapande. 
Hon ansåg att barn kunde lära sig att läsa utan att strikt följa en läslära utan i stället 
bygga läsinlärningen på barnens egna upplevelser (Leimar 1974, s. 9). LTG-metoden 
består av fem faser: samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen 
och efterbehandlingsfasen (Leimar 1974, s. 66). 
 
Lära och utvecklas tillsammans! (2006) av Birgitta Mörkeberg och Carin Reimer 
Lära och utvecklas tillsammans är ett studiematerial om hur författarna har använt 
LTG-metoden i undervisning av svenska för invandrare (sfi). Birgitta Mörkeberg och 
Carin Reimer var båda sfi-lärare på Komvux Södervärn i Malmö då studiematerialet 
skrevs (Mörkeberg & Reimer 2006 s. 8). 
 
Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande (2013) av 
Eija Kuyumcu  
Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och 
lärande är en artikel som ingår i artikelsamlingen Svenska som andraspråk – i forskning, 
undervisning och samhälle, vilken är sammanställd av Kenneth Hyltenstam och Inger 
Lindberg. Eija Kuyumcu är forskningsassistent vid Språkforskningsinstitutet, 
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad samt doktorand i tvåspråkighet vid 
Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid 
Stockholms universitet (Hyltenstam & Lindberg 2013, s. 22-23). 
 
Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 
andraspråkselever i klassrummet (2010) av Pauline Gibbons 
I Stärk språket, stärk lärandet ger professorn Pauline Gibbons konkreta modeller för 
hur läraren kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen. Boken 

Manuell sökning Sökord Antal träffar Läst titel Läst abstract Granskade 
artiklar/avhandlingar

Använda 
artiklar/avhandlingar

Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk 
www.andrasprak.su.se

läsinlärning 17 8 2 1 1

OneSeach: 
http://lnu.se/ub Läsning på talets grund 13 13 4 1 1

OneSeach: 
http://lnu.se/ub

andraspråksinlärning & 
Gibbons 3 2 2 2 2

Skolverket 
www.skolverket.se andraspråksinlärning 24 5 5 3 1
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vänder sig till alla lärare från förskola till gymnasiet. Pauline Gibbons är professor vid 
University of Technology i Sydney, Australien och har varit gästprofessor vid 
Stockholms universitet under åren 2008-2009 (Gibbons 2010).  
 
Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (2011a) av Skolverket 
I boken Greppa språket tas det upp hur lärarens förhållningssätt, attityder och val av 
arbetssätt har för avgörande betydelse vid kunskapsinlärning främst för 
andraspråkselever. Fokus är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga 
elever och diskutera modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan 
elever och lärare. Boken tar även upp vilka arbetssätt som kan stärka de flerspråkiga 
elevernas dubbla inlärningsprocesser och vilka verktyg som kan hjälpa läraren 
(Skolverket 2011a). 
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Resultat 
 
I detta kapitel redovisas de centrala fynd som gjorts utifrån de fem olika texter som 
bedömts som relevanta för att nå studiens syfte och besvara frågeställningarna. 
 
Vad är LTG-metoden? 
I bakgrunden till sin bok Läsning på talets grund skriver Ulrika Leimar att skälet till att 
metoden kom till var att hon ”ville pröva att lära barn läsa utan att strikt följa en läslära 
utan i stället bygga på barnens eget språk och deras fria personliga skapande” (Leimar 
1974, s. 9). 
 
Leimar menar att vid användandet av LTG-metoden får eleverna en ökad förståelse för 
ljud/bokstavsprincipen samt de regler som gäller för skrivet språk (Leimar 1974, s. 45). 
Genom att läraren tillsammans med eleverna bygger upp en text utifrån en delad 
erfarenhet får texten en betydelse för eleven. Lärarens uppgift är att skapa gynnsamma 
inlärningssituationer, där utrymme ges för samtal elev - elev och lärare - elev (Leimar 
1974, s. 64). 
 
LTG-metoden syftar på att läsprocessen är avhängd förmågan att tala och lyssna 
(Leimar 1974, s. 64). Talet uppstår ur behovet av kommunikation och förutsätter en 
gemensam begreppsvärld. LTG ska ses som en individuell läsinlärning med 
utgångspunkt i växelverkan mellan elevens egna upplevelser och elevens tänkande, så 
som det kommer till uttryck i dess tal. 
 
Huvudpunkterna i LTG-metoden (Leimar 1974, s. 64): 

• Elevernas egna talspråk ska generera det stoff de får arbeta med vid 
läsinlärningen. Det kan vara ett, för den enskilda eleven, betydelseladdat ord, 
eller lärarstyrda övningarna som ska skapa gemensamma upplevelser och 
konkreta iakttagelser, där eleverna tillsammans dikterar en text som läraren 
skriver ner och som sedan varje elev får arbeta individuellt med. Med detta 
arbetssätt underlättas den fonetiska tydningen eleven har att göra vid 
återläsningstillfället.  

• Eleven får från första början förståelse för att text är nedskrivet tal, d.v.s. att 
texter betyder något. 

• Eleverna får från allra första början möta hela alfabetet. Varje elev väljer ut, 
undan för undan, de bokstäver/ljud hen är mogen att införliva i sitt 
kunskapsförråd. 

• Genom traditionella och individuellt anpassade övningar i ljudanalys och 
sammanljudning tränas eleven, i sin egen takt, i förbindelse mellan 
bokstavstecken och motsvarande ljud. Syntetiskt, analytiskt eller 
ordbildsförfarande vid textavläsning ger olika infallsvinklar för eleverna, vilket 
utnyttjas i metoden. 

• Eleverna tränas individuellt i fri skrivning parallellt med läsinlärningen. 
• Elevernas lässtimulans utnyttjas genom deras egna val av olika böcker, t.ex. 

bilderböcker, sagoböcker, bänkbok, talbok o.s.v. (Leimar 1974, s. 64). 
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Den metodiska gången i LTG består av fem faser samt ett tillägg:  
 

1. Samtalsfasen 
2. Dikteringsfasen 
3. Laborationsfasen 
4. Återläsningsfasen 
5. Efterbehandlingsfasen 
Som ett fristående moment ingår periodvis kontroll av barnens 
bokstavskunskap   (Leimar 1974, s. 66). 
 

 
Samtalsfasen 
Ordmaterialet som läraren och eleverna ska arbeta med byggs upp genom att man i 
grupp för samtal (Leimar 1974, s. 88). Detta samtal kan föras utifrån en rubrik som t.ex. 
”Om katter”, utifrån en gemensam upplevelse eller experiment. Denna fas bygger på 
att gruppen som helhet har ett större ordförråd än enstaka individer. Från gruppens 
gemensamma ordförråd söker eleverna benämningar på objekt och egenskaper. 
Eleverna övar sin förmåga till språklig precisering. 
 
Dikteringsfasen 
Dikteringsfasen genomförs antingen direkt efter samtalsfasen eller dagen efter en 
gemensam upplevelse (Leimar 1974, s. 90). Elevgruppen diskuterar fram hur de vill 
formulera sin text och lärarens uppgift är att skriva ner den medan eleverna ser på. Hela 
gruppen måste godkänna varje mening eftersom det handlar om en gemensam 
upplevelse eller diskussion. Eleverna får på detta sätt se hur meningarna analyseras fram 
ur deras språk. När meningen skrivs ljudar eleverna vad man kommit överens om att 
läraren ska skriva. När meningen är färdig läser man meningen tillsammans med 
naturlig intonation. ”Dikteringsfasen ger barnen tillfälle till fri undersökning. Varje barn får 
möjlighet att efter sin förmåga iaktta och undersöka sambandet mellan talade ljud och skrivna tecken” 
(Leimar 1974, s. 90). 
 
Laborationsfasen 
Laborationsfasen genomförs vanligen dagen efter dikteringsfasen och innebär att 
eleverna analyserar det talade språket och jämför det med den skrivna texten (Leimar 
1974, s. 65). Talspråksanalysen kan bestå av att kunna repetera korta satser i texten, 
identifiera lika och olika ord, eller ge rimord till ett givet ord o.s.v. Övningar i 
textanalysen kan vara att identifiera en viss bokstav, ett visst ord eller förstå 
användningen av stor respektive liten bokstav. Målet med laborationsfasen är att 
eleverna ska förstå sambandet mellan ljud och bokstavstecken samt sambandet mellan 
talade ord och skriven text.  
 
Läraren förbereder fasen genom att förbereda de moment som passar eleverna med 
hänsyn till var de befinner sig i sin inlärningsprocess samt vilka ord som finns i den 
egna texten (Leimar 1974, s. 94). Förberedelserna består av att texta meningar, ord eller 
ändelser på pappersremsor som eleverna sedan kan klippa sönder eller vika.  
 
Övningen börjar med att eleverna körläser texten medan en elev pekar utefter raderna 
(Leimar 1974, s. 94). Eftersom alla känner till texten känner sig eleverna delaktiga och 
att de kan något, undan för undan upptäcker de grafem-fonemkorrespondenterna. I 
nästa steg blir eleverna tilldelade de förberedda textremsorna och får i uppdrag att hitta 
sin bokstav, sitt ord eller sin mening i den gemensamma texten. 
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Återläsningsfasen 
Återläsningsfasen är en individuell övning som genomförs dagen efter laborationen med 
texten (Leimar 1974, s. 98). Varje elev får texten på papper och får själv öva på att läsa 
texten samt illustrera till den. Läraren lyssnar sedan på varje elev när de läser texten. De 
ord som eleven klarar att läsa själv stryker läraren under och dessa får eleven sedan 
samla till sin ”ordsamlingslåda”. De elever som kan läsa kan få ljudstridiga ord eller 
andra böjningar av ord som förekommit i texten. De elever som endast läser enklare 
ord får dessa till sin låda. 
 
Efterbehandlingsfasen 
Efter att eleverna läst texten börjar de arbeta med de ord som de fått understrukna 
(Leimar 1974, s. 102). Eleverna skriver av orden på kort som de samlar i sin 
ordsamlingslåda. Går det får de även illustrera ordet på kortet. När orden är nedskrivna 
på kort får eleverna läsa korten och benämna ljuden i ordet. När eleven klarat det får 
de sortera ner orden i alfabetisk ordning i sin ordsamlingslåda. När eleven har samlat 
på sig flera kort kan nästa uppdrag vara att försöka skapa meningar med de ord hen har 
i sin låda. 
 
Varför LTG-metoden inom svenska som andraspråk?  
Enligt Lära och utvecklas tillsammans! (2006) av Birgitta Mörkeberg och Carin Reimer är 
LTG-metoden en bra metod att utveckla andraspråkslärande p.g.a. att: 
 

• Det är en språkutvecklande metod.  
• Det är ett elevaktivt arbetssätt.  
• Det är ett utmärkt sätt att skapa texter och arbetsmaterial som passar gruppen både 

när det gäller innehåll och nivå.  
• Man utgår hela tiden ifrån deltagarna och tar till vara deras erfarenheter och 

kunskaper.  
• Muntlig kommunikation genomsyrar metoden.  
• Genom det repetitiva i metoden befästs ny kunskap.  
• Metoden främjar deltagarnas ansvarstagande för den egna inlärningen.  
• Man förenar individualisering, samverkan och fasta rutiner.  
• Deltagarna blir synliga och lär känna varandra.  
• Det är ett stimulerande och roligt arbetssätt för kursdeltagarna och för läraren.  

 
(Mörkeberg & Reimer 2006, s. 7) 

 
Genrepedagogikens teoretiska bakgrund 
I Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande (2013) 
beskriver Eija Kuyumcu att genrepedagogikens grundtanke är att inkludera alla elever i 
en språk- och kunskapsutvecklande undervisning (2013, s. 610).  
 
Kuyumcu menar att oavsett vilken språklig eller social bakgrund eleven har måste 
undervisningen organiseras så att alla inkluderas. Undervisningssättet bygger på en 
demokratisering av klassrummets interaktionsmönster där även de svagare eleverna ska 
bli aktiva deltagare i sitt eget lärande (Kuyumcu 2013, s. 610). 
 
Genrepedagogiken framhäver språkets och litteracitetens betydelse för skolarbetet och 
är därmed en textbaserad undervisningsmodell menar Kuyumcu. Förespråkare av 
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genrepedagogiken anser att elever som får undervisning efter denna 
undervisningsmodell ges bättre möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen, 
eftersom den bygger på ett cykliskt arbetssätt och en explicit undervisning. 
Genrepedagogiken är därför lämplig att använda sig av vid undervisning i flerspråkiga 
klassrum (Kuyumcu 2013, s. 606). 
 
Genrepedagogik har framför allt influerats av tre vetenskapliga discipliner: systemisk-
funktionell lingvistik, sociokulturell utvecklingsteori och utbildningssociologiska 
studier om språkliga koder och interaktionsmönster i samband med utbildning 
(Kuyumcu 2013, s. 606-610).  
 
Systemisk-funktionell lingvistik 
Grunden för genrepedagogiken har utvecklats av den brittisk-australiska lingvisten 
Michael Halliday. Hans lingvistiska språkmodell beskriver det mänskliga språksystemet 
som en systemisk-funktionell lingvistik. Halliday menar att språket blir 
meningsskapande genom de valmöjligheter det erbjuder för att uttrycka våra tankar. 
Vilka valmöjligheter man har styrs av vilken kontext man befinner sig i, d.v.s. språket 
varierar beroende på vilken situation eller kulturell kontext, t.ex. i hemmet eller i skolan 
(Kuyumcu 2013, s. 606-610). 
 
Sociokulturell utvecklingsteori 
Genrepedagogiken bygger även på Lev Vygotskijs utvecklingsteori om vikten av 
samarbete mellan elev och mer kunniga personer, t.ex. lärare, föräldrar, kompis. 
Glappet mellan det eleven behärskar själv och det eleven kan behärska med hjälp av en 
kunnig person kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen. 
”Genrepedagogiken bygger på en undervisning som explicit modellerar elevens lärande 
mot denna potential, i ett dialogiskt samarbete med läraren och den övriga klassen” 
(Kuyumcu 2013, s. 610). 
 
Språkliga koder och interaktionsmönster i samband med utbildning 
Den brittiske sociologen Basil Bernstein har med sina studier om elevers språkbruks 
sociala koder och deras interaktionsmönster i skolan påverkat utvecklingen av 
genrepedagogiken. Hans studier visar på att elevers språk och sociala koder kan 
exkludera en del elever från interaktion i klassrummet, speciellt resurssvaga elever 
(Kuyumcu 2013, s. 610).  
 
Genreforskning har en lång tradition i Australien och under 1980-1990-talet bedrevs 
forskning i de lägre skolåren. Syftet med forskningen var att få reda på vilka slags 
skrivuppgifter eleverna skrev i olika undervisningsämnen och vilka svårigheter 
uppgifterna förde med sig för eleverna. Forskarna fann sex olika kategorier av uppgifter 
som återkom i olika ämnen och som forskarna då benämnde som genrer. Genom att 
definiera skrivuppgifterna i termer av genrer kunde forskarna identifiera hur syftet för 
de olika skrivuppgifterna varierade och hur olika typer av texter var uppbyggda. Detta 
kunde sedan användas pedagogiskt för att stödja elevernas litteracitetsutveckling 
(Kuyumcu 2013, s. 611).  
 
I slutet av 1990-talet inriktade sig forskarna på forskning om texter och skrivuppgifter 
i skolans högre årskurser samt i arbetslivet. Då fann forskarna att flera genrer kunde 
föras samman till större övergripande grupper, så kallade genrefamiljer. Textens sociala 
syfte, om den var engagerande, informerande eller värderande, avgjorde vilken 
genrefamilj den fick tillhöra (Kuyumcu 2013, s. 611).  
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De senaste åren har den genrepedagogiska forskningen fokuserat på elevernas 
läsförståelsestrategier i all ämnesundervisning. Läsförståelsestrategier ska hjälpa 
eleverna att identifiera nyckelinformation och fakta på tre nivåer: på textraden, mellan 
textraderna och bortom textraderna. På textraden avser den ordagranna betydelsen som 
eleverna kan identifiera i en mening. Mellan textraderna avser elevernas förmåga att 
kunna dra slutsatser genom att sammanföra fakta mellan olika textrader och förstå de 
logiska relationerna dem emellan. Denna förmåga måste eleverna ha för att få 
möjligheter att tillägna sig ämneskunskaper via komplicerade ämnestexter. Att kunna 
tolka textens betydelse bortom textraderna betyder att eleverna kan relatera textens fakta 
till egna erfarenheter eller tidigare kunskaper (Kuyumcu 2013, s. 611-612). 
 
Den genrepedagogiska cirkelmodellen 
I Skolverkets material Greppa språket (2011a) tar man upp hur ett tematiskt arbetssätt 
ökar möjligheterna för att nya ord, begrepp, ämnes- och språkkunskaper befästs då de 
återkommer i olika texter och sammanhang under en längre sammanhängande period. 
När språket bearbetas på detta sätt ökar elevernas förutsättningar att befästa det som 
är nytt (Skolverket 2011a, s. 75). 
 
Inom forskningen för andraspråkselevers läs- och skrivutveckling förespråkas den 
genrepedagogiska cirkelmodellen (The Teaching and Learning Cycle). Den 
genrepedagogiska cirkelmodellen utvecklades av de australiska forskarna Joan Rothery 
och Jim Martin och är en didaktisk modell för en styrd läs- och skrivutveckling. Den 
modell som används i Skolverkets material Greppa språket (2011a) är en förenklad 
modell av Bodil Hedeboe och John Polias, vilken är hämtad ur deras bok Genrebyrån: en 
språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext (2008). Cirkelmodellen är indelad i fyra faser 
som man arbetar med i ett pågående kretslopp (Skolverket 2011a, s. 88-89): 
 

 
 

Figur hämtad från Skolverket 2011a, s. 89. 
 
 

1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet  

Lärare och elever bygger tillsammans upp kunskaper om ämnesområdet utifrån 
elevernas tidigare kunskaper. Detta sker genom att man samlar in information om 
ämnet, man samtalar, läser och undersöker olika informationskällor. I den första fasen 
ska eleverna utveckla såväl språk som kunskap om ämnet, varför det är viktigt att de 
får arbeta tillräckligt länge i denna fas innan man går vidare till nästa (Skolverket 2011a, 
s. 89).  
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2. Studera texter inom genren för att få förebilder 

Eleverna arbetar här med att förstå syftet med den text de förväntas skapa, vilka 
språkliga strukturer och språkliga val är typiska för den genre man valt att arbeta med. 
Eleverna får därför läsa och studera flera modelltexter inom genren för att få upptäcka 
och identifiera hur form och innehåll samverkar. Här introduceras eleverna i samtal om 
språket i texten samtidigt som de utvecklar ett ämnesrelaterat begreppsförråd 
(Skolverket 2011a, s. 90). 
 

3. Skriva en gemensam text 

Lärare och elever skriver en gemensam text och eleverna delar med sig av sina 
erfarenheter. Lärarens uppgift är att styra samtalet genom att stötta eleverna och föra 
fram strukturer och betydelser i språket som eleverna inte behärskar på egen hand. 
Tillsammans återkopplar man till de texter eleverna arbetat med i fas 2. Meningen med 
att författa en gemensam text är även att den ska fungera som en modelltext till nästa 
fas (Skolverket 2011a, s. 90). 
 

4. Skriva en individuell text 

Till den sista fasen ska eleverna fått kunskap om ämnet, de språkliga strukturer och 
språkliga val som är typiska för genren. Lärare och elever har tillsammans utvecklat ett 
gemensamt språk för att samtala om textbygget. Eleverna får i denna fas skriva utkast, 
samtala om texten med läraren och kompisar, samt bearbeta texten innan den slutgiltiga 
individuella texten skrivs (Skolverket 2011a, s. 90). 
 
Språkutvecklande arbetssätt med genrepedagogiken 
Gibbons skriver i Stärk språket stärk lärandet (2010) att ”tal är en bro till skrift” och 
genom att läraren planerar sin undervisning utifrån denna ståndpunkt kan man arbeta 
både språk- och ämnesutvecklande (2010, s. 69). Med ett tema som utgångspunkt 
menar Gibbons att läraren genom sin övning tar eleverna vägen från talspråket till 
skriftspråket, detta för att språkinlärningen ska få en logisk utveckling. Övningen bör 
bestå av följande faser (Gibbons 2010, s. 69-77): 
 

1. Utföra ett experiment/praktiskt moment i små grupper – Eleverna deltar i ett 
praktiskt moment där språket var kopplat till situationen de befann sig i och 
vad de gjorde. Läraren uppmanar eleverna till att beskriva det som sker. 

2. Introducera nyckelord i helklass – Här förklarar läraren nyckelord för de praktiska 
moment eleverna gjort. Det är viktigt att eleverna först får uppleva det som 
läraren sedan hjälper dem att sätta korrekta ord på. 

3. Lärarstödd redovisning i helklass – Grupperna redovisar vad de gjort och lärt sig 
för de andra eleverna i klassen med hjälp av läraren. Läraren hjälper eleverna 
att förklara momentet samt att dra slutsatser. Det är viktigt att läraren 
uppmanar eleverna till att berätta vad de lärt sig och inte ställa ”kontroll-
frågor”. 

4. Loggbok skrivs individuellt – Här ska eleverna skriva ner i en ”Loggbok” vad de 
gjort och vilka slutsatser de dragit. De ska i sin loggbok svara på frågan ”Vad 
har du lärt dig?” Denna fas är den mest krävande i övningen.  

Gibbons vill med sin modell visa på värdet av learning by doing. Eleverna har lättare att 
förstå sitt nya språk när de har egna erfarenheter och insikter som grund för 
tolkningen. Samtalen mellan lärare och elever lyfts fram som en väsentlig del vid 
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språkinlärning och språkutveckling och dessa lärarledda redovisningar ger eleverna 
möjlighet att träna på och utveckla skolans akademiska register i meningsfulla 
sammanhang (Gibbons 2010, s. 77).  
 
Slutsats och diskussion 
 
Slutsats 
 
LTG-metoden kopplat till genrepedagogik 
I min studie av LTG-metoden och genrepedagogiken har jag funnit vissa likheter, vilket 
kan stödja min hypotes om att dessa metoder, eller en kombination av dessa, är lämpliga 
att använda sig av vid andraspråksinlärning. Nedan har jag gjort en schematisk översikt 
över de olika modellerna och jag kommer även ta upp de likheter och olikheter de olika 
metoderna besitter: 
 

LTG- metoden 
av Ulrika Leimar 

Cirkelmodellen 
av Bodil Hedeboe &  
John Polias 

Språkutvecklande 
arbetssätt 
av Pauline Gibbons 

Samtalsfasen Bygga upp kunskap om 
ämnesområdet 

Utföra ett experiment/praktiskt 
 moment i små grupper 

Dikteringsfasen Studera texter inom genren 
för att få förebilder 

Introducera nyckelord i helklass 

Laborationsfasen Skriva en gemensam text Lärarstödd redovisning i 
helklass 

Återläsningsfasen Skriva en individuell text Loggbok skrivs individuellt 
Efterbehandlingsfasen 
 

  

 
De tre modellernas första faser har många likheter: både LTG-metodens samtalsfas 
som Gibbons Språkutvecklande arbetssätt handlar om att man antingen gör något eller 
har gjort något praktiskt/fysiskt som man sedan bearbetar (Leimar 1974, s. 88, Gibbons 
2010, s. 70-72). Gibbons andra fas inkluderas i LTG-metodens första där man 
tillsammans samlar ord/begrepp om temaområdet man arbetar med. Cirkelmodellen 
tar också avstamp i elevernas tidigare kunskaper men den förespråkar att man bygger 
upp kunskap i ämnet mer teoretiskt, d.v.s. via samtal, litteratur eller andra 
informationskällor (Skolverket 2011a, s. 89). 
 
LTG-metodens andra fas, Dikteringsfasen, har stora likheter med Cirkelmodellens 
tredje fas, Skriva en gemensam text, då båda dessa modeller förespråkar att läraren och 
eleverna tillsammans ska författa en gemensam text (Leimar 1974, s. 90, Skolverket 
2011a, s. 90). I stället för att skriva en gemensam text förespråkar Gibbons modell att 
man i stället redovisar sitt resultat muntligt (Gibbons 2010, s. 73). Alla tre modellerna 
ser dock dessa faser som en förberedelse för ett individuellt arbete med området.  
 
I LTG-metodens två sista faser, Återläsningsfasen och Efterbehandlingsfasen, arbetar 
eleverna individuellt med den gemensamma texten och beroende på hur långt de 
kommit i sin läs- och skrivinlärning skapar eleverna sedan egna meningar eller en egen 
text (Leimar 1974, s. 98, 102). Både i Cirkelmodellen och i modellen ett 
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Språkutvecklande arbetssätt avslutas arbetet med att en individuell text skrivs 
(Skolverket 2011a, s. 90, Gibbons 2010, s. 76-77). 
 
Denna sammanställning stämmer väl överens med varför Birgitta Mörkeberg och Carin 
Reimer i sitt studiematerial, Lära och utvecklas tillsammans! (2006) förespråkar LTG-
metoden vid andraspråksinlärning (2006, s. 7). Detsamma gäller Eija Kuyumcu som i 
sin artikel Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande 
(2013) skriver att elever som får undervisning enligt genrepedagogiken ges bättre 
möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen, eftersom den bygger på ett cykliskt 
arbetssätt och en explicit undervisning, vilket gör den till en lämplig metod att använda 
sig av vid undervisning i flerspråkiga klassrum (Kuyumcu 2013, s. 606). 
 
Diskussion 
När jag påbörjade denna litteraturstudie var min hypotes att LTG-metoden kopplad till 
genrepedagogik var en lämplig undervisningsmetod vid andraspråksinlärning. Detta då 
jag fått metoderna rekommenderade av specialpedagoger och lärare. Jag ville med 
denna studie se om det fanns något inom forskningsområdet som stödjer dess 
lämplighet när det gäller inlärning av svenska som andraspråk. 
 
Forskning angående läs- och skrivinlärning för elever med svenska som andraspråk 
menar att den, i Sverige, traditionella Phonoics-metoden har sina begränsningar (Skolverket 
2011b, Damber 2013, s. 666, Skolverket 2011a, s. 66). Forskningen menar att för elever 
med svenska som andraspråk är både ord, begrepp och ljud nya, vilket gör att eleverna 
måste lära sig att ljuda samman bokstäverna till ett ord samtidigt som de ska bygga upp 
en förståelse av ordet. I Skolverkets material Greppa språket (2011a) påpekas det även 
att elever med ett annat modersmål ofta har andra språkljud i sitt första språk. Detta 
gör att de kan ha svårigheter med att uppfatta vissa språkljud i svenskan, t.ex. 
förväxlingen av b och p (Skolverket 2011a, s. 65-66, Bøyesen 2007, s. 404-405).  
 
Skolverket hävdar att ”elever som samtidigt som de lär sig läsa, ska lära sig ett nytt 
språk, behöver till att börja med få arbeta med ord och begrepp som finns i deras värld 
och vardag och som de kommer att ha nytta av även fortsättningsvis” (Skolverket 
2011a, s. 66). Både i Gibbons andra fas och i LTG-metodens första fas ska läraren 
tillsammans med eleverna samla ord/begrepp om temaområdet man arbetar med 
(Leimar 1974, s. 88, Gibbons 2010, s. 70-72). Även Cirkelmodellen tar avstamp i 
elevernas tidigare kunskaper men den förespråkar att man bygger upp kunskap i ämnet 
mer teoretiskt, d.v.s. via samtal, litteratur eller andra informationskällor (Skolverket 
2011a, s. 89). Då de metoder jag undersökt bygger på ett arbetssätt där läraren 
tillsammans med eleverna gör eller har gjort något praktiskt/fysiskt som man sedan 
bearbetar stödjer hypotesen om dess lämplighet enligt min litteraturstudie (Leimar 
1974, s. 88, Gibbons 2010, s. 70-72). LTG-metoden och genrepedagogiken gör att 
eleverna får arbeta med meningsskapande aktiviteter, vilket enligt Damber ska ses som 
väsentligt för att eleverna ska förstå vad läs- och skrivaktiviteterna syftar till (2013, s. 
668). 
 
Både Damber (2013) och Skolverket (2011a) menar att det är viktigt att eleverna kan 
koppla sitt läsande och skrivande till egna erfarenheter och kunskaper (Damber 2013, 
s. 664, Skolverket 2011a, s. 67). Det är även viktigt för andraspråkselever att läsningen 
äger rum i meningsfulla sammanhang och med texter där elevernas bakgrunds-
kunskaper och förförståelse aktiveras (Skolverket 2011a, s. 67). I LTG-metodens andra 
fas, Dikteringsfasen, samt Cirkelmodellens tredje fas, Skriva en gemensam text, 
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förespråkar modellerna att läraren tillsammans med eleverna ska författa en gemensam 
text (Leimar 1974, s. 90, Skolverket 2011a, s. 90). Gibbons modell förespråkar att man 
i stället för att skriva en gemensam text redovisar sitt resultat muntligt (Gibbons 2010, 
s. 73). Jag anser att de tre modellerna bidrar till att eleverna kan koppla sitt läsande och 
skrivande till egna erfarenheter och kunskaper samt att de hjälper eleverna att aktivera 
sin förförståelse och sina bakgrundskunskaper. 
 
Syftet med min litteraturstudie är att genom granskning av tidigare forskning få kunskap 
om hur LTG-metoden och genrepedagogik används för språkinlärning. Min studies 
syfte preciseras till frågeställningarna: Hur har LTG-metoden använts vid inlärning av svenska 
som andraspråk? Och Hur kan genrepedagogik användas i andraspråksinlärning? 
 
På frågan Hur har LTG-metoden använts vid inlärning av svenska som andraspråk? har jag inom 
forskningen inte funnit något svar. Det är dock klart att den har använts vid 
andraspråksinlärning, prov på detta är bland annat Birgitta Mörkebergs och Carin 
Reimers studiematerial, Lära och utvecklas tillsammans! (2006) samt de träffar jag fick vid 
min databassökning. Totalt fick jag 64 träffar vid sökning med sökorden Läsning på 
talets grund/LTG-metoden, i kombination med svenska som andraspråk/SVA. Dock 
innehöll dessa träffar endast andra studenters examensarbeten, vilket stärker min tes 
om att LTG-metodens lämplighet vid andraspråksinlärning är något som kan benämnas 
som tyst kunskap.  
 
I min litteraturstudie anser jag att jag funnit svar på Hur kan genrepedagogik användas i 
andraspråksinlärning? Eftersom jag, i min studie, funnit många likheter mellan LTG-
metoden och genrepedagogiken anser jag att både LTG-metoden och genre-
pedagogiken, genom cirkelmodellen och modellen ett språkutvecklande arbetssätt, kan 
vara lämpliga metoder att använda vid andraspråksinlärning då de bygger på samma 
grundtanke: ”Läsning på talets grund” och ”tal är en bro till skrift” (Leimar 1974, s. 64, 
Gibbons 2010, s. 69). Metoderna går ut på att läraren planerar sin undervisning utifrån 
denna ståndpunkt samt fångar upp var eleverna befinner sig i sin språkliga utveckling 
och arbetar både språk- och ämnesutvecklande samtidigt. Det är just detta som Damber 
anser är det centrala för att eleverna ska förstå vad läs- och skrivaktiviteterna syftar till 
(Damber 2013, s. 668). 
 
Kritiska reflektioner 
Avsikten med denna uppsats var inte att dra några generella slutsatser, utan jag ville 
undersöka vad forskningen anser om LTG-metoden och genrepedagogikens 
lämplighet vid andraspråksinlärning. Då jag fann en begränsad mängd litteratur som 
behandlar LTG-metoden kopplat till andraspråksinlärning är denna studies resultat 
enbart en tolkning av det material jag tagit del av. Jag anser mig inte kunna dra några 
generella slutsatser. Det har inte heller forskats särskilt mycket kring genrepedagogik i 
Sverige och på grund av denna studies tidsbegränsning har jag inte kunnat sätta mig in 
i om eventuell internationell forskning är applicerbar på de svenska förhållandena. Den 
litteratur som i denna studie har behandlat genrepedagogik hänvisar ofta till Pauline 
Gibbons då flera av hennes böcker översatts och anpassats till de svenska förhållanden 
av Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Även detta är en begränsning, vilket 
gör att denna studies resultat mer ska ses som en fingervisning om vad som bör forskas 
vidare på. 
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Förslag på fortsatt forskning 
Då vi i Sverige har en metod, LTG-metoden, vilken utvecklades redan på 1970-talet 
och som än idag används flitigt ute bland lärare i just andraspråksinlärning borde 
forskningen dra nytta av denna så kallade tysta kunskap och förvandla den till beprövad 
erfarenhet.  
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