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Sammandrag  

Det här är en kvalitativ studie som undersöker hur lärare i skolans tidigare år arbetar 

med läs- och skrivutveckling hos elever som har svenska som andraspråk. Studien är 

utförd med kvalitativa intervjuer och observationer. Sammanlagt har tre intervjuer med 

fyra personer och fyra observationer genomförts i datainsamlingen.  Två klasslärare, en 

speciallärare samt en studiehandledare är de som deltagit i dessa. Deltagarna berättar 

om och visar olika metoder samt arbetssätt de använder i sin läs- och skrivundervisning, 

vilka svårigheter som finns med att genomföra läs- och skrivundervisning där det både 

medverkar elever med svenska som modersmål samt elever med svenska som andra-

språk. Vilket stöd andraspråkselever får i undervisningen är även en fråga som under-

söks.   

 

Resultatet visar att skolan där deltagarna arbetar på har goda tillgångar på resurser för 

andraspråkselever och att klasslärarna arbetar med liknande arbetssätt i undervis-

ningen, där läsförståelse metoden En läsande klass är en gemensam nämnare. Analysen 

av resultatet visar att alla deltagare arbetar med språkutvecklande arbetssätt i den 

undervisning de bedriver samt att skillnaden som jag observerat skulle kunna ha med 

arbetserfarenhet inom läraryrket att göra. Min slutsats är att det är svårt att förbise er-

farenheten inom läraryrket och att inte dra paralleller till det i resultatet. En annan 

aspekt som kunnat påverka resultatet är om resurserna i undervisningen varit förde-

lade där behovet varit stört.  
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Inledning 

 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.” (Skolver-

ket 2011:259).  Det är den första meningen i kursplanen för svenska och svenska som 

andraspråk. Språket är en central del i skolan och det är ett av de redskap vi använder 

när vi lär oss. Men det är också genom språket som vi uttrycker våra känslor och skapar 

sociala relationer (Gröning 2003:7). Gröning beskriver att det finns goda kunskaper om 

hur språkutveckling för elever med svenska som modersmål bör gå till, men att kun-

skapen om hur elever med svenska som andraspråk ska utvecklar sitt språk, inte är lika 

studerat. Skolverket (2016:13) skriver i de allmänna råden om utbildning för nyanlända 

elever, att alla elever innefattas av skolans kompensatoriska uppdrag. Det innebär att 

skolan ska ta hänsyn till varje elevs behov och att skolan ska sträva mot att se elevers 

förutsättningar för att skapa nya kunskaper.  Liknande uttryckt står detta även med i 

skolans styrdokument Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011 

[Lgr 11] där ett av skolans uppdrag beskrivs vara att undervisningen ska anpassas för 

att främja elevers fortsatta lärande med utgångspunkt i tidigare erfarenheter, bakgrund, 

kunskaper och språk.  

 

Det här självständiga arbetets syfte är att undersöka hur lärare i skolans tidigare år ar-

betar med andraspråkselevers läs- och skrivutveckling i svenska. För att besvara det 

syftet har jag utvecklat tre frågeställningar som presenteras under rubriken syfte. Min 

studie sker utifrån ett lärarperspektiv och kommer att genomföras med hjälp av kvali-

tativa intervjuer och observationer.  Jag valde att skriva om andraspråkselevers läs- och 

skriutveckling då jag anser att en god läs- och skrivförmåga ökar möjligheten till en god 

kunskapsutveckling i och utanför skolan. Jag har som framtida lärare ett pedagogiskt 

uppdrag att ge mina elever förutsättningar för inlärning och förhoppningsvis en livs-

lång lust att lära, och då anser jag att förmågan att läsa och skriva bidrar till möjliggöra 

det uppdraget. 
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1 Syfte 

Alla skolans ämnen innefattar läsning och skrivning, det gör att denna förmåga är vik-

tigt för elevernas kunskapsutveckling. I Skolverkets publikation Greppa språket – ämnes-

didaktiska perspektiv på flerspråkighet (2012:64) beskrivs också att dagens samhälle ställer 

stora krav medborgarnas läs- och skrivförmåga i och med det stora informationsflödet 

som råder. 

 

Syftet med det här självständiga arbetet är att studera hur lärare i skolans tidigare år 

arbetar med andraspråkselevers läs- och skrivutveckling i svenska. Studien avser de 

andraspråkselever som medverkar i ordinarie undervisning. Vidare frågeställningar 

för arbetet är: 

 

 Vilka metoder används vid läs- och skrivundervisningen?  

 

 Vilka svårigheter finns det i genomförandet av läs- och skrivundervisning där 

både elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andra-

språk deltar i samma klass? 

 

 Får elever med svenska som andraspråk extra stöd i den ordinarie undervis-

ningen? 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden kommer beskriva några centrala begrepp som används i uppsatsen. Där-

efter kommer jag att beskriva vad styrdokumentet Lgr 11 säger om en likvärdig skola 

för alla elever som följs av Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända ele-

ver, Skolverkets material om kartläggning av elevernas tidigare kunskaper och en be-

skrivning av skolämnet svenska som andraspråk. Avslutningsvis kommer ett avsnitt 

om att lära sig läsa och skriva.   

 

2.1 Begrepp 

Här kommer förtydliganden av några centrala begrepp som används i detta självstän-

diga arbete.  

 

2.1.1 Nyanländ elev 

Skolverket beskriver skollagens definition av nyanländ elev, vilket innebär att eleven 

har varit bosatt utanför Sverige men numera är bosatt här. Eleven har börjat sin skol-

gång här efter höstterminen det år eleven fyller 7 år. Om eleven kommit till Sverige 

innan skolplikten inträder räknas inte eleven som nyanländ, enligt denna definition. 

Efter fyra år i skolan anses eleven inte längre som nyanländ. (Skolverket 2016:11) 

 

2.1.2 Modersmål 

Skolverket (2017) beskriver att modersmål, eller förstaspråk som det också kan kallas, 

är det språk som en person lär sig vid tidig ålder och i en omgivning där språket eller 

språken huvudsakligen används vid kommunikation. En person kan ha flera första-

språk, då kallas den personen för flerspråkig.  Goda kunskaper i sitt modersmål är 

mycket fördelaktigt när ett nytt språk ska läras, till exempel svenska. Elever som får 

möjlighet att studera sitt modersmål i skolan har ofta bättre betyg i alla skolämnen. 

Elevens bakgrund och vilken skolform eleven deltar i, är det som avgör om eleven har 

rätt till undervisning på sitt modersmål av en modersmålslärare i skolan. Modersmålet 

har även stor betydelse för ett barns personlighets-, identitets- och tankeutveckling.   

  

2.1.3 Språkutveckling 

Gröning (2003:10 f.) beskriver att en människas språkutveckling börjar när ett barn, utan 

direkta besvär eller undervisning, lär sig sitt eller sina modersmål. Detta är genetiskt 

hos människan och lika betingat som att vi lär oss att gå. Under förskola och skola får 

språkutvecklingen nytt omfång och innehåller flera nya delar, från kunskapen att 

kunna läsa och skriva till att kunna hantera språket beroende på sammanhang. Detta 

är den språkutveckling som sker genom ett barns förskole- och skolår.   
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2.1.4 Tvåspråkighet 

Håkansson (2003:13 ff.) beskriver att tvåspråkighet är när en elev använder mer än ett 

språk. Hon menar dock att det finns många definitioner av begreppet och att forsk-

ningen ser på tvåspråkighet utifrån olika kriterier. Bland annat diskuteras huru vida 

personen kan hantera de båda språken, om de båda språken är inlärda från uppväxten, 

om en person kan använda båda sina språk i olika situationer eller om personen själv 

identifierar sig som tvåspråkig. Min definition av tvåspråkig elev i detta självständiga 

arbete innebär en elev som inte har svenska som modersmål, men som får sin grund-

skoleutbildning på svenska.   

 

2.1.5 Studiehandledning på modersmålet 

Studiehandledning på modersmålet är ett stöd för andraspråkselever som de får när de 

deltar i ordinarie undervisning. Det ges genom till exempel extra genomgångar och för-

tydliganden på elevens modersmål. En andraspråkselev har rätt att få stöd av en studi-

ehandledare om eleven behöver det. (Skolförordning 2011:185)  

 

2.1.6 Förberedelseklass  

Denna skolform placeras nyanlända elever i då de börjar i den svenska skolan.  Där ska 

de ges möjlighet att inhämta de kunskaper i och om det svenska språket de behöver för 

att så tidigt som möjligt kunna medverka i den ordinarie undervisningen (Skolverket 

2016:8). I förberedelseklass får eleven även ämnesundervisning, men den upphör när 

eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att istället följa sin ordinarie undervis-

ningsgrupp (Skolverket 2016:30). Skollagen (2010:800) säger att en elev maximalt får ges 

undervisning i förberedelseklass i två år.  

 

2.2 Vad säger styrdokumentet Lgr 11 om en likvärdig skola för alla 
elever?  

Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 är ett styrdokument utgivet 

av Skolverket där syfte, kunskapskrav och centralt innehåll för varje skolämne finns 

preciserat. Även delar som skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål 

och riktlinjer finns skrivna i denna.  

 

I Lgr 11 beskrivs skolans uppdrag och värdegrund, som säger att alla elever ska in-

hämta samt utveckla kunskaper och värden. Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas 

och inhämta kunskaper i skolan (Skolverket 2011:7).  

 

Alla elever ska få sin undervisning anpassad efter sina behov och förutsättningar, för 

att främja dess fortsatta kunskapsutveckling med hänsyn till bakgrund, språk, tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Skolan har i synnerhet ansvar för de elever som av någon 

anledning har svårt i skolan eller att nå dess mål. Vidare skrivs i skolans uppdrag att 

eleverna ska förberedas och ges kunskaper som de behöver ute i samhället där inform-

ationsflödet är stort och kan upplevas som svårorienterat. Eleverna ska i skolan också 

få möjlighet till identitetsutveckling, där språket och lärandet är nära sammankopplade.  

(Skolverket 2011:8 ff.)  
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2.3 Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever 

Nyanlända elever är inte en homogen grupp, de kommer från olika länder, har vistas i 

Sverige under olika lång tid och har olika skolerfarenheter. Alla barn mellan åldrarna 

7-16 år har rätt att gå i svensk skola om de är bosatta här. Även asylsökande barn har 

rätt till utbildning. Alla elever går under vissa bestämmelser som anges av läroplanen, 

nyanlända elever ingår självfallet under dessa bestämmelser men det finns även speci-

fika för just den gruppen elever. De bestämmelserna innebär bland annat möjligheten 

att delta i förberedelseklass, få prioriterad timplan samt möjligheten att utvecklas uti-

från sina förutsättningar. (Skolverket 2016:11 ff.)  

 

Huvudmannen har ansvaret att se till att alla bestämmelser genomförs enligt skollagen 

och läroplanen. Bland annat innebär det att se till att förutsättningar i form av ekonomi 

och att personal finns. En särskilt viktig del av dessa bestämmelser, för att få en likvär-

dig skola för alla elever, är att eleverna ska få det stöd och den stimulans som de behö-

ver för att utvecklas samt att det ska finnas resurser för dessa. (Skolverket 2016:16). Att 

lärarna får kompetensutveckling inom arbetet med nyanlända elever är också ett ansvar 

som ligger på huvudmannen. (Skolverket 2016:18) 

 

En inledande bedömning, så kallad kartläggning som vidare beskrivs under rubrik 2.4, 

av de nyanlända elevernas kunskaper bör göras inom en snar framtid, men senaste efter 

två månader, efter det att eleven börjat sitt deltagande i skolväsendet. Bedömningen 

ger eleverna chansen att visa sina styrkor och förmågor och den bör genomföras på 

elevernas starkaste språk då detta är möjligt. (Skolverket 2016:22)  

 

2.4 Kartläggning av elevernas tidigare kunskaper 

När en nyanländ elev kommer till skolverksamheten är det viktigt att en ordentlig kart-

läggning av elevens tidigare kunskaper genomförs för att kunna anpassa undervis-

ningen efter dennes behov (Skolinspektionen 2014:17). Fokus bör ligga på elevens 

starka sidor och kan pågå under en längre period. Alla skolor bör ha tydliga rutiner för 

hur kartläggningen bör gå till, där alla undervisande lärare bör inkluderas. Kartlägg-

ningen är viktig för alla lärares planering av undervisningen som de nyanlända ele-

verna kommer att delta i. När eleven förflyttas från förberedelseklass ut i ordinarie 

undervisning fungerar kartläggningen även som ett verktyg för ämneslärarna för att de 

ska kunna ta vid elevens fortsatta utveckling utifrån de tidigare kunskaperna, elevens 

starka sidor och intressen.  

 

I Skolinspektionens granskning (2014:17 f.) framkom det att många skolor inte gör nå-

gon ordentlig kartläggning av de nyanlända eleverna. Kommunerna har kommit olika 

långt i sitt arbete och ofta skrivs inofficiella kartläggningar av lärarna på skolan. Det 

som ofta kartläggs är elevernas läs- och skrivkunnighet, deras matematikkunskaper 

samt vilket eller vilka språk eleven talar. Om en kartläggning inte görs, eller inte görs 

ordentligt, kan eleven få för svår alternativt för enkel undervisning, vilket gransk-

ningen visar att många nyanlända elever upplevt att de fått.  

 



 

9 
 

2.5 Skolämnet svenska som andraspråk 

Elever som inte har svenska som modersmål ska ges möjlighet att delta i skolämnet 

svenska som andraspråk istället för skolämnet svenska. De elever som har ett annat 

modersmål än svenska, har svenska som modersmål men tidigare gått i utländsk skola 

eller är en elev som har svenska som umgängesspråk med en av sina vårdnadshavare 

har rätt till att få läsa svenska som andraspråk. Då går eleven under kursplanen för 

detta skolämne istället för kursplanen i svenska (Skolförordning 2011:185). Det är rek-

torn som avgör om en elev ska läsa efter kursplanen för svenska som andraspråk eller 

svenska. Eleverna läser antingen svenska eller svenska som andraspråk.  

 

Kursplanen för svenska som andraspråk inleds med denna mening: ”Språk är männi-

skans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.” (Skolverket 2011:259). Det 

belyser att språket är ett mycket viktigt verktyg för människors lärande och integration 

med varandra. 

 

Syftet med svenska som andraspråk är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om och 

i det svenska språket samt att de ska få tilltro till sin språkliga förmåga i skrift och tal. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att genom språket kommunicera, 

lära, tänka och uttrycka sig efter sammanhang och syfte. Detta ska göras utifrån en 

undervisning med rika möjligheter till kommunikation på svenska, baserad på elevens 

kunskapsnivå och där krav på språklig korrekthet inte sätts in för tidigt. (Skolverket 

2011:259) 

 

Språket ska utvecklas genom möten med skönlitteratur, olika textgenrer, i samspel med 

klasskamrater och genom estetiska processer. Eleverna ska utveckla kunskaper om 

olika ord och begrepp, hur åsikter formuleras, hur språket varieras beroende på sociala 

sammanhang och i medier. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla sin egen iden-

titet och förståelse för det egna ansvaret över sitt språkbruk. (Skolverket 2011:259) 

 

 

2.6 Att lära sig att läsa och skriva 

Det finns många diskussioner om vilken metod som är det ultimata vid läsinlärning. 

Gibbons (2010:132) skriver att det finns många olika metoder och att vissa ibland blir 

mer hyllad än andra av exempelvis skolmyndigheter. Vissa skolor utger sig även för att 

använda en speciell metod till fullo. Författaren menar dock att det kan vara svårt att 

utse en metod som den bästa, då olika metoder värdesätter läsandets delar olika mycket. 

Hon menar att det bättre sättet är att ta delar av flera metoder och se dem som pussel-

bitar till läsundervisningen. Läsinlärningsmetoder utgår för det mesta att alla elever har 

muntliga färdigheter i språket de ska lära sig läsa på, innan de lär sig läsa, vilket gör att 

andraspråkselevers förutsättningar inte alltid tas i hänsyn (Gibbons 2010:126).  
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Det finns några läsinlärningstraditioner som Gibbons (2010:126 ff.) nämner, här besk-

rivs två stycken mer övergripande metoder: 

 

 Bottom-up utgår från de enskilda skrivtecknens detaljer till dess helhet, det vill 

säga från fonemen till hela ord och meningar. Inlärningen börjar med att eleven 

ska koppla ihop bokstavsljuden till varje bokstav. I denna metod är det fokus 

på textens form, och textens innehåll hamnar i andra hand. För andraspråkse-

lever är denna metod ofta svår då den inte tar hänsyn till elevens tidigare kun-

skaper i sitt modersmål. De texter som används i denna metod har många 

gånger tråkigt innehåll och ett språk som ofta skiljer sig väldigt från det talade 

språket som eleverna är vana vid, vilket även det kan bli en utmaning för and-

raspråkselever.  

 

 Top-down kan ses som en kontrast till Bottom-up, där Top-down är en hel-

språksmetod som går från helheten ner till fonemen. Målet med metoden är att 

den som läser ska känna igen genrer och förstå textens innehåll, vilket är ut-

gångspunkten. Inom Top-down kan flera typer av texter användas då det är 

innehållet som ligger i fokus. För andraspråkselever finns vissa svårigheter i 

denna metod, då den inte alltid har en tydlig inriktning på språket. En annan 

viktig del i denna helspråksmetod är att läsaren ska kunna förutsäga textens 

innehåll, det görs utifrån elevens förkunskaper om sin omvärld, om språkets 

struktur och om förståelsen för kopplingen mellan fonem och språkljud. Det är 

också en del av denna metod som kan ses som svår för andraspråkselever, då 

de inte alltid har dessa förkunskaper.  

 

Den traditionella skrivundervisningen i skolan är ofta byggd på att eleven redan kan 

det språk som den ska lära sig att skriva på och att eleven har en god förförståelse för 

språket. Detta blir så klart en utmaning när andraspråkselever ska lära sig att skriva, 

där koppling mellan bokstav och bokstavsljud, skriftsystemet och skrivriktning kan 

vara annorlunda än i elevens modersmål (Gibbons 2010:160 ff.). Författaren menar att 

förutsättningen för att eleverna ska utveckla ett varierat och rikt skriftspråk är att de 

fått möjlighet att skriva många typer av olika texter inom olika genrer. Hon skriver att 

alla elever, det vill säga inte bara andraspråkselever, behöver tydlig undervisning i alla 

de olika textgenrer som eleverna behöver i skolans alla ämnen.  

 

Vad är då en genre? Gibbons (2010:162) beskriver det som det begrepp som används 

för att skilja olika texter, litteratur eller filmer åt. Alla olika genrer har varierande kän-

netecken som är specifika för just den genren, dessa är:  

 

 I vilket syfte texten görs och används. 

 

 Har specifik struktur och uppbyggnad 

 

 Innehåller genretypiska språkdrag.  
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Vad som är specifikt för respektive genre är speciellt för varje kultur och kan skilja sig 

åt mellan olika kulturer. Därför kan det vara svårt för en nyanländ elev som ännu inte 

är insatt i den nya kulturen att se hur dess textgenrer är uppbyggda. Som lärare är det 

av vikt att ha kunskaper om de olika genrernas syfte, struktur och språkdrag för att ha 

möjlighet att stötta andraspråkseleverna i deras skrivutveckling. Om läraren är inför-

stådd i hur en viss text bör se ut, är det lättare att föra vidare den kunskapen.  
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3 Forskningsperspektiv 

Den här studien har utgångspunkt i Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv där det 

anses att både sociala och kulturella aspekter spelar in på en människas lärande och att 

socialt samspel och stöttning av mer kunniga utvecklar människan.  

 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog som idag ses som en viktig teoretiker och är utfor-

maren av den sociokulturella teorin. I det sociokulturella perspektivet beskriver 

Vygotskij både barns kognitiva utveckling samt hur kulturen och samhället runt barnet 

formar den. Vygotskij menar att vi människor lever i ett socialt samspel från den stun-

den vi föds och att kulturen samt språket där barnets föds har stor inverkan på hur den 

formas (Imsen 2006:50 ff.). Vygotskij anser att språket inte endast kan ses som ett hjälp-

medel för människors kommunikation, utan även ett verktyg för att visa en människas 

kulturella kunskaper som byggds upp under historien. Han lägger också stor vikt vid 

socialt samspel och menar att språket är viktigt för inlärning och utveckling.  

 

Vygotskij ansåg att språket, och då främst talet, fungerar som ett redskap för människan 

att tillägna sig kunskaper. Han menade att språket är en social handling som börjar 

redan vid spädbarnsåldern (Imsen 2006:313).  Enligt Vygotskij sker all utveckling och 

allt tänkande hos en människa genom sociala samspel och aktiviteter. Imsen (2006:312) 

beskriver att Vygotskij menade att en människas individuella tänkande är ett resultat 

av olika sociala samspel mellan barn och deras medmänniskor. Han ansåg också att en 

människa utvecklas som så, att den till en början kan klara av att göra någonting med 

hjälp av någon annan för att sedan utvecklas till att kunna göra samma sak på egen 

hand. Detta fenomen kallar han för den proximala utvecklingszonen, vilket innebär just 

att ett barn tillsammans med en person som kan mer än barnet själv, kan klara av att 

utföra en handling som barnet ensamt inte skulle kunna klara av, om så är fallet ligget 

denna handling inom barnets proximala utvecklinszon. Med det sagt såg Vygotskij på 

utveckling som något som både finns i det förflutna och i framtiden (Imsen 2006:317).   

 

Genom nedanstående citat, taget ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fri-

tidshemmen 2011, beskrivs ett av skolans uppdrag.  Här betonar de språkets betydelse 

för elevernas kunskapsutveckling. Detta anser jag visar en koppling mellan Lgr 11 och 

det sociokulturella perspektivet. 

 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (2016, s. 9). 
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4 Forskningsbakgrund 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa tidigare forskning om andraspråksinlärning 

och om språkliga skillnader som finns mellan talat språk, vardagsspråk och skolspråk. 

Vidare kommer ett avsnitt där andraspråksinlärning samt Cummins modell redovisas.  

 

4.1 Forskning om svenska som andraspråk  

Nedan kommer en översikt av tidigare forskning inom skolverksamheter som innefat-

tar elever som har svenska som andraspråk, andraspråksinlärning samt klassrumsin-

teraktioners betydelse för språkutvecklingen.  

 

Gröning (2003:14) beskriver utifrån språkforskaren Cummins två sorters språkkompe-

tenser. Den första benämns som samtalskompetens och den andra som kunskapsrela-

terad kompetens, där den förstnämnda innebär att en person har förmågan att uttrycka 

sig i sådana sammanhang där kommunikationen sker direkt till en person som befinner 

sig där du är. Samtalskompetensen utvecklas ofta innan förskoleåldern och ur vardags-

bundna situationer. Kunskapsrelaterad kompetens däremot är den språkkompetens 

som utvecklas under barnets skolgång och innefattar det språk som barn behöver 

kunna använda och förstå för att tillägna sig kunskaper där. Enligt Cummins tar det 

cirka ett till två år för en tvåspråkig elev att utveckla en god samtalskompetens, medan 

det tar omkring fem år att utveckla den kunskapsrelaterade kompetensen. För att ha 

möjlighet att delta i skolans ämnesundervisning förutsätts att utvecklingen av den kun-

skapsrelaterade kompetensen har börjat och att undervisningen är relativt kontextbun-

den för att senare bli mer kontextreducerad. För att ge stöd och utveckla elevernas kun-

skapsrelaterade kompetens är det fördelaktigt att låta dem arbeta med högt kognitivt 

krävande uppgifter men som dock ger mycket kontextuellt stöd. Ett sådant stöd kan 

ges vid till exempel mindre grupparbeten, rollspel eller experiment (Gröning 

2003:14 ff.).  

 

Ĉekaité (2006) har gjort en studie där hon undersöker hur det kommunikativa delta-

gandet i en förberedelseklass för andraspråkselever ser ut när eleverna ännu inte helt 

utvecklat sitt svenska språk. Författaren (2006:47 ff.).  kommer fram till att elever kan 

visa sitt deltagande i klassrummet på andra sätt än genom talet, till exempel genom 

praktiska handlingar, så som att räcka upp en hand. Författaren upptäckte att det inte 

endast var språket som utvecklades hos eleverna under tiden de var i förberedelseklass. 

I studien utvecklade eleverna också kunskaper och förståelse för hur de skulle och 

kunde delta i interaktioner och i spontana arbetsaktiviteter med sina klasskamrater. 

Ĉekaité (2006:58) beskriver att genom att arbeta med interaktionsaktiviteter kombineras 

utveckling av den språkliga kompetensen och en medvetenhet om hur språket används. 

Hon avlutar sin uppsats med att skriva att språkklassrummet är en social plats för att 

lära sig språk. 
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Det talade språket är enligt Gibbons (2009:35 ff.) en viktig del för att ha möjlighet att 

kunna utveckla det kunskapsrelaterade språket som eleverna möter i skolan. Författa-

ren menar att de samtal eleverna är delaktiga i bör vara av sådan karaktär där eleverna 

får ”tänka högt” och att de bör stimuleras till att reda ut begrepp, dra logiska slutsatser, 

göra hypoteser och reagera på andras åsikter och tankar. Tidigare forskning har visat 

att samtalsinteraktionerna i ett klassrum har stor betydelse för att andraspråkselevers 

språkutveckling ska gynnas.  

 

Forskning om andraspråksinlärning ger tydliga signaler att språk är någonting som lärs 

i samspel med andra. I Wedins (2011:223) undersökning om klassrumsspråk i ett and-

raspråkselevperspektiv, beskriver hon att helklassundervisning sällan ger den språk-

liga stimulans och utmaning som krävs för att en andraspråkselev ska utveckla sitt 

svenska språk. Wedin (2011:221) kommer generellt fram till att interaktionerna som 

sker i klassrummen ofta är lärar-helklass samt lärar-elevgrupp. Hon skriver i slutet av 

artikeln om generella aspekter för andraspråkselevers möjlighet till konstruktion av 

språk och färdigheter i interaktioner. Hon beskriver att helklassituationer kan vara po-

sitivt om eleven ska utveckla sitt sociala mönster, men att de sällan ger den språkliga 

stimulans och utmaning som krävs för att en andraspråkselev ska utveckla sin svenska. 

Wedin skriver att det är fördelaktigt för elever som ännu inte har större kunskaper i 

svenska, att få till exempel genomgångar presenterade med konkret material och med 

ett enkelt språk då det kan göra att dessa elever har större möjlighet att förstå innehållet. 

Hon menar också att det är viktigt, och inte bara för andraspråkselever, att eleverna ges 

möjlighet att formulera sina kunskaper och genom det utveckla språkliga färdigheter 

som är viktiga under resterande skoltid (Wedin 2011:223). Författaren (2011:213) menar 

att en så kallad sedvanlig katederundervisning inte är den mest optimala metoden vid 

stöttning av språkutveckling, då den ger dåligt utrymme för språkliga tillfällen för ele-

ven. Forskning om andraspråksinlärning har visat att andraspråkselever har ett större 

behov utav att uttrycka sig i längre teser och medverka i aktiviteter som ger tillfällen 

att diskutera, sådan interaktion med andra elever skulle kunna ges genom mindre 

grupparbeten.  

 

I skolan finns två skolämnen som har fokus på det svenska språket. De är svenska och 

svenska som andraspråk.  Magnusson (2013:77) har gjort en analys av innehållet i styr-

dokumentet för dessa två skolämnen och hon förklarar att i den senaste utgåvan av 

läroplanen har de försökt att separera dessa två svenskämnen. I svenska som andra-

språk finns ett större fokus på språkliga kompetenser och färdigheter som är mer inrik-

tad mot de kommunikativa- och färdighetsaspekterna. Läroplanen för svenska som 

andraspråk behandlar också litteratur i mycket mindre utsträckning än i ämnet svenska 

och det menar Magnusson skapar en begränsning i språkanvändningen för de som lä-

ser svenska som andraspråk. Hon ställer sig även kritisk till att en så pass stor mångfald 

bland deltagarna inkluderas i svenska som andraspråk och att läroplanen inte uttrycker 

någon vägledning för lärare som undervisar i denna typ av verksamhet.  
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Magnusson (2013:62 ff.) ger en överblick av det svenska skolsystemet där hon beskriver 

att cirka 85-88% av alla elever i årskurs 9 år 2012 gick ut med betyg som gjorde att de 

var berättigade att studera vidare på gymnasiet, medan endast 69-74% av de elever som 

hade utländsk bakgrund gjorde desamma. Det har gjorts många rapporter om skoläm-

net svenska som andraspråk (Magnusson 2013:64) som visar på dåligt genomförande 

av undervisningen, dåliga överensstämmelser utifrån de bestämmelser som finns för 

ämnet, brister i bedömning samt stor del obehöriga lärare inom andraspråksverksam-

heter. Skolämnet har i vissa fall fått låg status bland både elever, lärare och föräldrar, 

därför erbjuds inte alltid svenska som andraspråk som ett separat skolämne, som det 

ska enligt Skolförordningen. Ett skäl till det dåliga genomförandet av svenska som and-

raspråk kan enligt författaren bero på att det är svårt att skapa ett skolämne för flersprå-

kiga elever, där variation med avseende på förstaspråk, ålder, språklig kunskap samt 

tidigare erfarenheter kan ha väldigt stor spridning i en och samma klass. Hon menar 

att detta kan ses som att en oenhetlig grupp av personer, som placeras in i en grupp 

som förväntas behandlas enhetligt.  

 

4.2 Andraspråksinlärning 

Språkforskaren Pauline Gibbons (2009:18 ff.) talar om att språket finns i nästan allting 

vi gör, men att det uttrycks på olika sätt beroende på i vilket sammanhang vi befinner 

oss. I en viss kulturell kontext finns det olika saker i språket som kan tas för givet, till 

exempel inom ett visst kulturellt sammanhang och om mottagaren också befinner sig 

inom samma kontext, behöver språket inte förklaras, utan har samma innebörd för alla 

inom den kontexten. Sedan skriver författaren om situationskontext, där språkbruket 

varierar beroende på i vilken situation talet eller skriften uppstår i. Det som ofta avgör 

hur vi uttrycker oss språkligt är: 

 

 Beroende vad man talar eller skriver om, är det ett sms till en vän eller ett brev 

till en politiker.  

 Relationen mellan avsändare och mottagaren, är det en lapp till mamma eller 

ett telefonsamtal till en myndighet. 

 Om informationen ges skriftligt eller muntligt. 

Holmegaard och Wikström (2004:539) uttrycker att andraspråkselever har en stor ut-

maning i skolan, då de på ett språk de ännu inte helt behärskar ska tillägna sig nya 

ämneskunskaper. De menar att inom varje skolämne finns specifika språkliga förvänt-

ningar och innehåller ämnesspecifika begrepp och språk. Som andraspråkselev finns 

det då risk att det blir fokus på språkinlärningen medan ämneskunskaperna hamnar i 

andrahand. Holmegaard och Wikström menar att detta kan undvikas genom att ge ele-

verna ämnesundervisning på modersmålet och genom en språkutvecklande ämnesun-

dervisning.  
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När en elev under sin skoltid behöver byta undervisningsspråk medför det att deras 

språkligautveckling hamnar på paus (Holmegaard och Wikström 2004:540 ff.). Vanligt-

vis går det relativt fort att utveckla ett vardagsspråk, där eleven förstår vad läraren sä-

ger och kan föra vardagliga samtal. De skolrelaterade språkfärdigheter som ställs på 

eleven allt eftersom kunskapsutvecklingen fortskrider tar dock mycket längre tid för 

eleven att tillägna sig. Gibbons (2009:22) förklarar att en andraspråkelev ofta relativt 

snabbt lär sig att behärska det sociala språket, det vill säga att kunna uttrycka sig i var-

dagliga situationer. Det tar vanligtvis cirka ett till två år, i jämförelse med de fem till sju 

åren som en andraspråkselev behöver för att tillägna sig det språket som finns inom 

skolan. Holmegaard och Wikström (2004:541) menar dock att det kan ta upp emot 10 år 

att utveckla ett fullt skolspråk.  

 

För att ge andraspråkselever större möjlighet att tillägna sig ämneskunskaper innan de 

språkliga kunskaperna är fullt utvecklade menar Holmegaard och Wikström (2004:542 

ff.) att alla lärare samt all undervisning måste samverka och att modersmålslärarna har 

en stor avgörande roll i elevernas framgång. Det har, enligt författarna, visats sig att 

undervisning i och om elevens modersmål har en avgörande roll för andraspråksele-

vens skolframgång. Modersmålet bör ses som ett hjälpmedel som möjliggör andra-

språkselevernas medverkan i undervisningen genom studiehandledning på moders-

målet. 

 

Inom skolan möter alla elever arbetsuppgifter som kräver olika kunskaper och färdig-

heter. Dessa arbetsuppgifter kan ha olika kognitiva nivåer, det vill säga vara olikt kog-

nitivt krävande, vilket innebär att det krävs mer eller mindre kunskaper och färdigheter 

för att lösa dem. Dessa nivåer innefattar allt från att återberätta rena faktakunskaper till 

att kunna dra slutsatser och värdera resultat (Holmegaard och Wikström 2004:542 ff.). 

Författarna fortsätter att skriva om professor Jim Cummis, och de menar att hans tan-

kegångar om de krav som ställs på andraspråkselevers språkanvändning i skolan har 

många likheter med de olika kognitiva nivåerna. Cummins har tagit fram en modell 

som kan användas som ett verktyg av lärare för att avgöra de språkliga och kognitiva 

förutsättningar en arbetsuppgift kräver. Modellen visar kognitiv nivå samt grad av 

kontextuellt stöd, båda viktiga faktorer för andraspråkselevers språkutveckling.  
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Figur 1. Cummins modell (Skollyftet 2012)  

 

 

Den streckade linje som syns i Cummins modell menar han är progressionen för hur 

eleven ska arbeta och utvecklas. Holmegaard och Wikström (2004:544) förklarar att må-

let är att eleven ska klara av att arbeta på en högre kognitiv nivå. För att nå det målet 

behöver arbetsuppgifterna till en början vara väldigt kontextuella, det vill säga att ar-

betsuppgifterna bör ha en tydlig koppling till elevernas tidigare erfarenheter och inne-

bära interaktiva och praktiska aktiviteter.  Cummins pekar på vikten av sociala inter-

aktioner och att dessa är viktiga för det kontextuella stödet som elever behöver för att 

utföra mer kognitivt krävande arbetsuppgifter. I samverkan med läraren eller sina 

klasskamrater kan eleverna klara av arbetsuppgifter som de på egen hand inte skulle 

klara av att lösa. Detta kopplar Cummins till det Vygotskij kallar den proximala zonen 

utvecklingszonen. Den modell Cummins utformat kan ses som en pedagogisk grund 

där lärande av innehåll och språk samspelar, vilket har visat sig gynna språkutveckl-

ingen (Holmegaard & Wikström 2004:546). 

 

Språkliga strukturer är någonting som kan vara svårt för en andraspråksinlärare att 

tillägna sig, beroende på förstaspråk och vilket andraspråk som ska läras. I svenskan 

placeras nekande ord, så som inte, oftast efter verbet, dock kan variera beroende på om 

det är en huvud- eller bisats. I många andra språk är de nekande orden istället placerade 

före verbet. Till exempel säger vi på svenska ”Jag kommer inte”, medan man på till 

exempel italienska säger samma mening ”Jag inte kommer”. Detta medför att även and-

raspråksinlärare som är på en mycket hög kunskapsnivå i det svenska språket uttrycker 

dessa ord i fel ordföljd. (Skolverket 2012:115) 
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Det finns flera påverkande faktorer som berör inlärningen av ett andraspråk. Några av 

dessa är ålder, tidigare erfarenheter från skolan, hur pass utvecklat det första språket 

är och på vilket sätt läraren arbetar och förhåller sig till flerspråkighet (Skolverket 

2012:116). Men det har även visat sig att det finns vissa likheter mellan när det första 

språket och det andra språket skall läras. Bland annat att inlärningen av det första och 

det andra språket genomgår samma utvecklingsmoment. Till exempel att det som ut-

vecklats tidigt i personens förstaspråk även gör det i andraspråksinlärningen. (Skolver-

ket 2012:114 ff.)  

 

Ålder då en person påbörjar inlärningen av ett andraspråk är som sagt en faktor som 

påverkar hur väl språket och uttalet lärs. Yngre barn har ofta lätt att tillägna sig gott 

uttal, medan detta kan vara mer komplext för en vuxen. Fördelen med att vara lite äldre 

när det andraspråket börjar läras in är att personen redan har vissa språkliga kunskaper 

som kan överföras till det nya språket. Om förstaspråket och andraspråket har många 

gemensamma språkdrag förenklas inlärningen och kunskaper om och i förstaspråket 

blir lättare att överföra till det andra. Vissa språk, som exempelvis arabiska och ja-

panska, är uppbyggda utifrån helt andra skriftsystem och de har dessutom en annan 

läs- och skrivriktning än det svenska språket. Det är där det finns så pass stora språk-

skillnader som kan göra att inlärning av andraspråket blir försvårat. (Skolverket 2012:16) 
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5 Metod och material 

I denna del kommer jag beskriva de delar som innefattar hur denna studie är utförd, 

genom vilka metoder och vilket material som används. Studiens urval är först redovisat 

och följs av en presentation av de personer som deltagit. Empiri till detta arbete har 

samlats in genom kvalitativa metoder där intervjuer och observationer är gjorda och 

redovisas var för sig i denna del. I genomförandet av denna studie har jag tagit hänsyn 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vad de innebär beskrivs lite längre ner. 

Sedan kommer jag att beskriva genomförandet av studien, dess trovärdighet samt hur 

bearbetning och analys av data genomförts.   

 

5.1 Urval 

I denna studie har jag valt att fokusera på en skola samt lärare och personal som arbetar 

inom den. Denna begränsning har delvis med bekvämlighetsurval att göra, vilket Eli-

asson (2013:50) beskriver som ett urval där man använder de personer som finns till-

gängliga i ens närområde. Detta har gjorts då det inte finns alltför många skolor med 

andraspråkslever där jag bor. Mitt urval kan också ses som ett icke-sannolikhetsurval 

där jag inte vetat vilken personal på skolan som sannolikt skulle bli tillfrågad att delta 

i studien. Det berodde på att det var rektorn som gav mig mailadresser till de lärare 

som hon valt utifrån mina önskemål om exempelvis årskurs och stadium (Eliasson 

2013:48). Även att jag fick möjligheten att träffa specialläraren var ett icke-sannolikhets-

urval, då en klasslärare jag bokat tid med hade ordnat att jag även fick observera och 

intervjua henne. Jag visste det vill säga inte att jag skulle få träffa specialläraren först 

den dagen jag kom på plats på skolan.  

 

De lärare som jag ansåg var intressanta och som kunde tillföra data för att hjälpa mig 

att besvara min studies syfte samt mina frågeställningar var sådana som arbetade som 

klasslärare där det finns andraspråkselever. De skulle undervisa i någon av de lägre 

årskurserna, det vill säga årskurs 1-3. Andra lärare eller personal som arbetade med 

eller gav extra stöd till dessa elever i ordinarie undervisning var också av intresse att 

intervjua och observera. I detta arbete fick jag möjligheten att träffa en studiehandledare 

som jag har intervjuat samt en speciallärare som både intervjuats och observerats. Lä-

rarna som rektorn rekommenderade blev kontaktade av mig via mail där vi efter över-

enskommelse bokade tid och dag där det passade för mig att komma att observera och 

intervjua dem. Den grundskola jag besökt innehåller årskurserna förskoleklass upp till 

klass 6 och är placerad i en tätort i Sveriges inland.  
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5.2 Presentation av deltagarna 

Nedan syns en tabell som visar vilka personer som deltagit i min studie. Klasslärarna 

Brita i årskurs 3, Anna i årskurs 2 samt speciallärare Sara har både intervjuats och ob-

serverats. Studiehandledare och modersmålslärare Robin har endast intervjuats. Alla 

deltagare i studien har av mig fått påhittade namn för att upprätthålla den forsknings-

etiska principen om anonymitet (Vetenskapsrådet 2002:13). Alla de deltagare har infor-

merats om sina rättigheter genom ett missivbrev, som kan ses i bilaga 1.  

 

Tabell 1. Deltagarna i studien samt deras yrkestitel och elever 

 

Namn Roll i skolan Totalt ele-

ver 

Antal andraspråkselever i 

klassen 

Brita Klasslärare i åk 3 16 3 

Anna Klasslärare i åk 2 18 4 

Sara Speciallärare - - 

Robin Studiehandledare och 

modersmålslärare 

- - 

 

Brita är utbildad grundskollärare för arbete i förskoleklass upp till årskurs 3 och har 

arbetat som lärare i snart 30 år. Idag arbetar hon i en årskurs 3 där hon totalt har 16 

elever varav tre har svenska som andraspråk. Dessa tre elever talar tre olika språk. Två 

av eleverna har deltagit i svensk skola sedan skolstart medan den tredje eleven först 

deltagit i förberedelseklass i en termin men har sedan höstterminen 2017 medverkat i 

ordinarie undervisning.   

 

Anna är utbildad grundskollärare för arbete i förskoleklass upp till årskurs 3 och har 

arbetat som lärare i två år. I dag arbetar hon i en årskurs 2 där hon totalt har 18 elever 

varav fyra stycken har annat modersmål än svenska. De fyra andraspråkseleverna har 

fyra olika modersmål. Tre av andraspråkseleverna har deltagit i svensk skolverksamhet 

sedan förskoleklass. Den fjärde andraspråkseleven har varit i Sverige i snart två år och 

det är oklart om eleven gått i skola innan hen kom till Sverige.  

 

Sara arbetar som speciallärare och hjälper de elever som behöver extra stöd i exempel-

vis läsning eller skrivning, där de i mindre grupper ges utrymme att få extra träning i 

det som de behöver. Sara arbetar med elever ifrån årskurs 1-3 Hon är utbildad förskol-

lärare men har under sina 40 år i förskole- och skolverksamheter haft olika arbetstit-

lar/arbetsområden. 

 

Studiehandledaren Robin har haft många olika arbetstitlar inom skolvärlden sedan han 

kom till Sverige. Han är utbildad inom statistik i Syrien och har även arbetat som ma-

tematiklärare där. I Sverige har han också arbetat inom matematikämnet på både hög-

stadiet och gymnasiet, men arbetar nu som studiehandledare och modersmålslärare i 

skolans alla stadier. Robin arbetar på två skolor inom samma kommun, han tillbringar 

onsdag, torsdag och fredag på skolan som jag har besökt i denna studie. De andra två 

dagarna arbetar Robin på en annan grundskola.  
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5.3 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder innebär enligt Sköldberg och Alvesson (1994: 17) att forskaren tar 

utgångspunkt i de studerade objektens perspektiv, snarare än forskarens föreställ-

ningar om dem. Då syftet med detta självständiga arbete är att se hur lärare i skolans 

tidigare år arbetar med andraspråkselevers läs- och skrivutveckling, är det läraren som 

står i fokus och som studeras. Empirin kommer att samlas in genom observationer av 

lärares arbetssätt och vidare intervjuer med samma lärare, vilket gör att arbetet studeras 

utifrån ett lärarperspektiv och de studerade objekten, det vill säga lärarna, hamnar i 

fokus.  De vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning är intervjuer och observat-

ioner (Eliasson 2013:22).  

 

5.4 Intervjuer 

Vid en kvalitativ intervju pratar intervjuaren och den person som blir intervjuad om 

frågor som rör ett ämne som i förhand är delvis bestämt. Intervjuer kan göras både med 

en person i taget eller flera personer samtidigt, då kallades de gruppintervjuer. (Elias-

son 2013:24 ff.). En intervju bör på något sätt dokumenteras och det finns fördelar med 

att spela in intervjun, då citeringar kan ske ordagrant samt att det är lätt att gå tillbaka 

i intervjun och lyssna på den flera gånger. Den eller de deltagande personerna ska vid 

inspelning ge sitt samtycke till att bli inspelad innan intervjun påbörjas.  

 

Mina intervjuer har till stor del varit strukturerade, vilket innebär att det funnits ett 

färdigt frågeschema som intervjuaren, det vill säga jag, har följt. Jag var däremot förbe-

redd på att ge den eller de jag intervjuade möjlighet att tala vidare om saker som even-

tuellt kunde dyka upp, utifrån de frågor jag ställt (Eliasson 2013:26). Jag hade även för-

berett mig på att eventuellt behöva ställa följdfrågor på sådant som kunde intressant 

för min studie utifrån det intervjupersonen sagt.  

 

Jag har totalt gjort tre intervjuer med sammanlagt fyra personer. Under den första in-

tervjun deltog två stycken lärare, Brita som är klasslärare i åk 3 samt Sara som är speci-

allärare. De blev intervjuade samtidigt då de gav förslaget att genomföra intervjun till-

sammans, och det var ingenting som jag motsatte mig. Intervjun genomfördes i ett av 

skolans personalrum. 

 

Den andra intervjun gjordes med Anna som är klasslärare i årskurs 2 och även denna 

genomfördes i ett personalrum på den besökta skolan. 

 

Den tredje intervjun gjordes med studiehandledare Robin, den utfördes på den andra 

skolan som han arbetar på. Det vill säga inte på samma skola som de övriga deltagarna 

arbetar på. 

 

Alla intervjuer är inspelade med min mobiltelefon och sedan transkriberade. Intervju-

erna tog mellan 15-39 minuter, beroende på de intervjuades långa eller korta svar samt 

om följdfrågor uppstod.  
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5.5 Observationer 

Vid observation som metod kan observatören vara mer eller mindre medverkande i 

den situation som studeras. Eliasson (2013:22) beskriver att vid denna metod görs iakt-

tagelser av eller i en miljö där den som observerar samtidigt för anteckningar om det 

som sker. Författaren menar att det är bra att få ner sina iakttagelser i ett observations-

dokument eller protokoll, då det är fördelaktigt att kunna gå tillbaka till ursprungskäl-

lan.  

 

Vid mina observationer har jag använt mig av ett observationsschema, som kan ses i 

bilaga 4. Schemat fylldes i utav mig på plats, under tiden observationerna pågick. Jag 

antecknade i min dator direkt i dokumentet, det medförde att jag snabbt kunde skriva 

ner de detaljer jag iakttog. Under mina observationer har jag förhållit mig som den del-

tagande observatören, som Eliasson (2013:23) skriver innebär att jag var närvarande i 

den miljö som jag observerade men koncentrerade mig på att observera och dokumen-

tera. Inspiration till mitt observationsschema har jag fått från Skolinspektionens doku-

ment om Observationer i granskning av undervisning (2017).  

 

5.6 Etiska ställningstaganden 

I denna del kommer jag att beskriva Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

som jag har tagit hänsyn till i detta självständiga arbete. De nämner fyra huvudkrav: 

 

 Informationskravet där Vetenskapsrådet (2002:7) kräver att de som deltar i stu-

dien ska informeras om forskningen syfte samt att deras deltagande är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Man bör också informera 

deltagarna var och hur den information som insamlas under studien kommer 

att användas.  

 Samtyckeskravet innebär att de deltagande i en studie ska ge sitt samtycke till 

att de är med i undersökningen. I undersökningar där deltagarna är aktiva ska 

forskaren alltid be om deras samtycke. Är deltagarna under 15 år ska samtycke 

ges utav deras vårdnadshavare. Deltagandet i en undersökning innebär att del-

tagaren har rätt att själv bestämma om, hur länge och villkoren för medverkan-

det. När som helst under undersökningen har deltagaren rätt att avbryta sin 

medverkan utan att ge dem negativa konsekvenser eller påtryckningar. 

(2002:11) 

 Konfidentialitetskravet ger den deltagande försäkran om till att inga uppgifter 

om dem ska kunna identifieras utav den som läser. Uppgifter om dem bör för-

varas så att inga obehöriga ska kunna se och ta del av dem. (2002:13)  

 Nyttjandekravet syftar till att uppgifter eller resultat från deltagarna i under-

sökningen endast får användas för forskningsändamål. Den informationen får 

inte lånas ut eller användas i icke-vetenskapliga syften, exempelvis för kom-

mersiellt bruk.  (2002:14) 
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Dessa huvudkrav har jag tagit hänsyn till i mitt självständiga arbete och informerat del-

tagarna om via ett missivbrev, som kan ses i bilaga 1.  

 

5.7 Genomförande 

Det första steget jag tog i genomförandet av denna studie var att välja ut vilken skola 

jag trodde skulle passa i den. Jag kände till den besökta skolan sedan tidigare men hade 

själv aldrig varit på den. Jag tog kontakt med rektorn på den valda skola via telefon där 

jag beskrev att jag skriver mitt första självständiga arbete och vad dess syfte var. Utifrån 

det samtalet fick jag mailadresser till de lärare som rektorn trodde skulle passa studien. 

Jag mailade dessa lärare där jag beskrev syftet med studien och vad jag vill göra för att 

samla in data till den. Sedan frågade jag om personerna i fråga skulle vara intresserad 

av att delta i studien. Därefter planerades tid och dag in med de som ville delta. Alla 

medverkande i studien är redovisade i tabell 1 under rubrik 5.3. 

 

5.7.1 Intervjuerna 

Alla intervjuer inleddes med att jag tackade deltagarna för deras vilja att delta i min 

studie. Sedan talade jag om studiens syfte och om deras rättigheter utifrån Vetenskaps-

rådets forskningsetiska regler. Här blev de medverkande informerade om det 

missivbrev jag skrivit, se bilaga 1. Intervjuerna med Anna, Brita och Sara skedde på den 

skola de arbetar på. De genomfördes efter lektionstid i två olika personalrum och vid 

två olika tillfällen och dagar. De intervjuade valde platsen efter var de ansåg passade 

bäst. Alla intervjuer är inspelade på min mobiltelefon med hjälp av appen iTalk för att 

sedan bli transkriberade utav mig. Intervjuerna varade mellan 15 till 39 minuter.  

 

Intervju 1 gjordes tillsammans med både klasslärare Brita och speciallärare Sara i en så 

kallad gruppintervju (Eliasson 2013:24).  Intervjun skedde en fredag vid klockan 9.45 i 

ett utav skolans lärarrum under elevernas rast. Denna intervju anser jag flöt på väldigt 

bra då de båda lärarna hade möjlighet att fylla i den andres svar vilket bidrog till att jag 

fick mer information än om endast en av dem varit där. Eftersom intervjun gjordes på 

en rast kändes tidspressen av något då Sara skulle ha en ny lektion ca 30 min efter på-

börjandet. Intervjun tog totalt 18 minuter.  

 

Vid intervju 2 med klasslärare Anna var det endast hon som deltog vid tillfället. Inter-

vjun skedde efter den första observationen (observation 3) som gjordes i Annas klass 

en måndag mellan klocka 8 och 9.30. Denna intervju skedde under elevernas rast i ett 

av skolans lärarrum som Anna valde. Efter intervjun påbörjade den andra observat-

ionen hos Anna (observation 4). Denna intervju varade i 15 minuter.  

 

Studiehandledare Robin arbetar på två skolor, den ena är densamma skola som Brita, 

Sara och Anna arbetar på. Intervju nummer 3 var tillsammans med Robin och gjordes 

på den andra skolan han arbetar på, det vill säga på den skola där inte de resterande 

deltagarna i denna studie är anställda. Intervjun ägde rum i skolan bibliotek som för 

stunden var stängt för eleverna på skolan. Intervjun gjordes på Robins rast vid klockan 

12.15 en tisdag och varade i 38 minuter 
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5.7.2 Observationerna 

Alla observationer har antecknats i varsitt observationsschema som alla innehåller 

samma frågor. Jag valde att anteckna i min dator för att enklare ha möjlighet att struk-

turera upp de totalt fyra observationer jag genomfört samt att jag kunde lägga mindre 

tid på att anteckna och mer tid på att observera, då det går snabbare att skriva på datorn. 

I mitt resultat kommer jag att hänvisa till observationerna med de siffror som de här 

presenteras med.  

 

Observation 1 genomfördes hos Speciallärare Sara. Klockan var 8 en fredagsmorgon 

och denna observation utspelade sig i ett grupprum på skolan där en mindre grupp om 

fem elever redovisade veckans gemensamma läsläxa. Jag fick sitta vid bordet där ele-

verna och Sara satt och jag observerade vad de gjorde. Samtidigt antecknade jag i mitt 

observationsschema. Det var Sara, fem elever och jag som var i grupprummet under 

observationen.  

 

Observation 1 och 2 gjordes efter varandra. Observation nummer 2 skedde vid 8.30 och 

var hos Klasslärare Brita som arbetar i årskurs 3. Jag antecknade i ett nytt observations-

schema och höll mig mestadels på sidan i klassrummet medan eleverna arbetade med 

en skrivuppgift. Brita kom fram till mig och förklarade vad de gjorde och vad de tidi-

gare arbetat med läs- och skrivundervisningen. Vid ett tillfälle gick jag ett varv runt i 

klassrummet för att se vad eleverna gjorde. I klassrummet befann sig också en mo-

dersmålslärare som fanns som extra stöd för andraspråkseleverna. Denna modersmåls-

lärare var inte studiehandledare Robin, som också arbetar som modersmålslärare, och 

som också deltar i denna studie.  

 

Observation 3 var hos klasslärare Anna som arbetar i årskurs 2. Det var måndag mor-

gon och jag deltog från att eleverna började skoldagen klockan 8 fram till rasten klockan 

9.30. Jag stod längst bak i det rektangulära klassrummet, men satt vid ett bord vid de 

tillfällen klassen satt på den stora cirkulära matta på golvet, för att lättare se vad de 

gjorde. Ett nytt observationsschema fylldes i och efter observationen genomfördes in-

tervjun med Anna.  

 

Observation 4 var även den hos klasslärare Anna och skedde på eftermiddagspasset 

samma dag som observation 3. Denna observation skedde efter den rast som användes 

för intervjun med Anna. Jag började anteckna ett nytt observationsschema och place-

rade mig vid samma plats som förgående lektionstillfälle. Denna gång gick jag ett varv 

i klassrummet när eleverna arbetade med en skrivuppgift. En andraspråkselev stan-

nade mig och bad mig hjälpa hen med dagens datum. Detta gav mig en insikt i hur det 

gick för den eleven med uppgiften då jag fick se hur långt i skrivandet hen kommit i 

jämförelse med sina klasskompisar. I slutet av denna observation arbetar klassen med 

läsförståelsemetoden En läsande klass.  
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5.8 Trovärdighet  

En studies reliabilitet innebär huruvida studien är utförd på ett sådant sätt som gör att 

någon annan skulle kunna genomföra den och få liknande resultat (Eliasson 2013:14 ff.). 

Att ha en hög reliabilitet i en studie är av vikt då andra forskare ska kunna granska den 

data och det resultat som studien bygger på. Reliabiliteten i en kvalitativ studie bygger 

på om de data som framkommer i studien är pålitlig. Det gäller att den som fått inform-

ationen inte missförstått den utan att alla som granskar den skall finna samma resultat.  

En annan aspekt för att ge studien hög reliabilitet är att mäta dess variabler på flera 

olika sätt.  

 

Deltagarna fick endast veta vad min studie skulle handla om innan vi möttes för obser-

vation och intervju med dem, därför kan studiens resultat stärkas något då de medver-

kande inte kunnat förbereda svar eller undervisningen i detalj inför vårt möte och sam-

tal.   Jag har även spelat in alla de tre genomförda intervjuer i studien och detta gör att 

jag haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna på vad deltagarna sagt flera gånger. Jag har 

även transkriberat alla intervjuer ordagrant och där med även sett allas svar. De anteck-

ningar som gjordes under observationerna skrevs på dator. Det medförde dels att jag 

snabbt kunde anteckna vad jag såg, dels att jag enkelt kunde organisera och skriva in 

anteckningarna där de passade in bäst. De lättlästa och organiserade observationsan-

teckningarna gjorde att jag enkelt kunde orientera mig bland vad jag sett och upplevt. 

De inspelade och transkriberade intervjuerna gjorde att jag lätt kunde gå tillbaka för att 

ordagrant höra vad deltagarna sagt i intervjuerna. Att jag samlat data genom både in-

tervjuer och observationer, har gjort att jag både fått höra om och sett det jag studerat, 

vilket har gett mig en bredare bild av hur undervisningen går till. Att jag bifogat mina 

intervjufrågor samt mitt observationsschema i bilaga 2, 3 och 4 gör att en annan person 

enklare skulle kunna genomföra en liknande studie som min. 

 

En studies validitet beror på hur pass hög reliabiliteten är. Med en studiens validitet 

menas om vi besvarar det som vi tänkt undersöka, det vill säga mäter studien det som 

är tänkt att den ska mäta (Eliasson 2013:16 ff.). Validiteten hänger där med på om de 

data som insamlas till studien är pålitlig. För att få en hög validitet är det viktigt att 

redan från början ha klart för sig vad undersökningen syftar till att mäta eller undersöka, 

eftersom det är avgörande att under genomförandet veta vad studiens syfte och fråge-

ställningar är. Under genomförandet är det av vikt för validiteten att kontrollera att den 

information som framkommer är giltig, det vill säga sann. Validiteten i en kvalitativ 

studie har också viss del i hur pass generaliserbart dess resultat är. 

 

Min studie är utförd med urvalet av två klasslärare, en speciallärare och en studiehand-

ledare som alla arbetar på en och samma skola. Detta medför att mitt resultat inte kan 

generaliseras eller ge en bild av hur det ser ut på andra skolor, med andra elever och 

annan personal. Det gör att studiens validitet minskar. Dock anser jag att de data som 

samlats in är giltig på grund av dess reliabilitet. Syftet med studien har sedan start varit 

klart och har alltid funnits i åtanke vid utformning av exempelvis intervjufrågor och 

observationsschema, det gör att jag validiteten för min studie ökar.  
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5.9 Bearbetning och analys av data  

Den insamlade data som analyseras i det här arbetet är primärdata, som innebär att jag 

själv har samlat in den samt analyserat den (Eliasson 2013:24). När jag bearbetade och 

analyserade studiens resultat gjorde jag det mot Cummins modell samt det sociokultu-

rella perspektivet. Utifrån Cummins modell analyserar jag några av de arbetsuppgifter 

som eleverna utför under mina observationer. 

 

Enligt Holmegaard och Wikström (2004:544 ff.) bör undervisningen gå enligt en pro-

gression där elevernas arbetsuppgifter till en början kräver stort kontextuellt stöd och 

är lägre kognitivt krävande för att allt eftersom låta den kognitiva nivån öka. Förfat-

tarna skriver att Cummins betonar vikten av sociala interaktioner och att detta blir ett 

kontextuellt stöd för eleverna i utförandet av arbetsuppgifter de möter. Cummins me-

nar att i dessa sociala interaktioner klarar elever av att utföra arbetsuppgifter som de 

på egen hand inte hade klarat av. Detta är enligt Lev Vygotskijs sociokulturella per-

spektiv och dess proximala utvecklingszon (Imsen 2006:312) 

 

Studiens resultat presenteras i den ordning som jag utfört observationerna och inter-

vjuerna, detta fortsätter jag med i min analys och diskussion.  Min första observation 

gjordes hos specialläraren Sara för att sedan övergå till min andra observation hos klass-

läraren Brita. Efter de två observationerna har de båda lärarna intervjuats samtidigt i 

en gruppintervju.  En annan dag observerades klassläraren Anna under ett förmiddags-

pass och därefter genomföra en intervju med henne.  Efter intervjun deltog jag och ob-

serverade ytterligare ett lektionspass hos Anna, dessa räknar jag som två gjorda obser-

vationer hos Anna. Studiehandledare Robin har endast blivit intervjuad och detta var 

den sista datainsamlingen som gjordes. Resultaten av intervjun med Brita och Sara 

skrivs sammanlänkade då dessa intervjuades samtidigt. Vidare har jag valt att presen-

tera resultatet i den ordning som informationen inhämtas. Därmed kommer observat-

ion 1 hos Sara presenteras först, sedan observation 2 hos Brita för att sedan presentera 

observation 3 och 4 som skett hos Anna. Intervjuresultatet kommer att ske i samma 

ordning, där Robin intervjuades sist och därmed presenteras det resultatet sist i ord-

ningen.  
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6 Resultat 

Syftet med mitt självständiga arbeta är att se hur lärare i skolans tidigare år arbetar med 

andraspråkselevers läs- och skrivutveckling i svenska när de deltar i ordinarie under-

visning. Vidare har tre frågeställningar utformats för att besvara studiens syfte, fråge-

ställningarna är: 

 

 Vilka metoder används vid läs- och skrivundervisningen?  

 Vilka svårigheter finns i genomförandet av läs- och skrivundervisning där 

både elever med svenska som modersmål och elever som har svenska som 

andraspråk deltar i samma klass? 

 Får elever med svenska som andraspråk extra stöd i den ordinarie undervis-

ningen? 

I denna del kommer jag att redovisa resultaten av de svar jag fått vid de intervjuer jag 

genomfört och det jag sett under mina observationer. I nästa kapitel, som är analys och 

diskussion, kommer jag sedan att analysera och diskutera de resultat som presenteras 

här. Resultatet är uppdelat i underrubriker, varje underrubrik är formad utifrån arbe-

tets frågeställningar för att ge en överskådlig och tydlig bild över resultatet. Vidare har 

varje frågeställning underrubrikerna intervjuer och observationer, där resultaten från 

respektive metod är uppdelade var för sig. Resultaten kommer att redovisas i den ord-

ning som informationen inhämtades, först kommer speciallärare Sara, sedan klasslärare 

Brita, sedan klasslärare Anna och slutligen studiehandledare Robin. Observationerna 

kommer att refereras till de nummer som jag angett dem med i avsnitt 5.7.2. Samman-

lagt har fyra observationer och tre intervjuer med fyra personer gjorts i studien. 

 

6.1 Vilka metoder används vid läs- och skrivundervisningen? 

För att skapa en förståelse för hur de deltagande lärarna arbetar med andraspråksele-

vernas läs- och skrivutveckling i svenska ställdes den frågan under intervjuerna. Ob-

servationerna gav även dem en inblick hur undervisningen går till.  

Brita och Anna använder båda läsförståelsemetoden En läsande klass, som kommer att 

förklaras ytterligare under intervjuresultat 6.1.1. Under de lektioner jag observerat ar-

betar båda klasslärarna med denna metod, vilket gjorde att jag både konkret fick se hur 

de arbetar med metoden samt att jag fick en muntlig förklaring. Vidare använder lä-

rarna flera olika metoder i läs- och skrivundervisningen, men båda lärare säger att de 

alltid utgår utifrån elevernas behov.  
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6.1.1 Intervjuer 

Tidigare år har eleverna i Britas klass arbetat med läs- och skrivundervisning i mindre 

läsgrupper där eleverna blev indelade i tre nivågrupper, men nu arbetar de med meto-

den En läsande klass. Det är en metod som syftar till att stärka elevers läsförståelse. När 

en klass arbetar med En läsande klass användes fem stycken läsförståelsestrategier som 

gestaltas med figurerna reportern, spågumman, konstnären, detektiven och cowboyen. 

De fem figurerna kallas för läsfixare och representerar förmågorna att ställa frågor, 

kunna förutspå och ställa hypoteser, att skapa inre bilder, reda ut oklarheter och att 

sammanfatta. (Gonzales, Wedsberg, Wendéus (2014:13) 

 

Brita säger att de försöker variera undervisningen och att de alltid utgår från vilka be-

hov som finns. Sara fyller i och säger att det är lika för alla elever, hon fortsätter: 

 

Vi har ju checkat av alla, likväl som vi gör med våra svenska barn så har vi ju kollat 

läget för att se vart de ligger och vad de har för behov. Har de behov av mer fono-

logisk medvetenhet så har de fått det, helt sonika. Det spelar ingen roll om de är 

svensk eller dansk…  

 

Sara fortsätter och berättar att hon ofta plockar delar av olika metoder och arbetssätt, 

där hon åter igen påpekar att allt sker efter elevens behov. De har arbetat med bland 

annat rim och ramsor, fonolek och delar av Bornholmsmodellen   

 

Brita berättar mer om hur de har arbetat med läsinlärning och skrivinlärning. I klassen 

har de tagit delar av att Skriva Sig till Läsning, även förkortat med ASL. Eleverna har 

fått skriva både på dator och med penna och bland annat har de fått skriva egna sagor 

utifrån att de fått lyssna på några av våra klassiska sagor. Brita påpekar att eleverna 

alltid arbetar efter egen förmåga när de skriver, därav möjligheten att få skriva på dator 

eftersom alla elever inte har tillräcklig finmotorik för att skriva med penna. Brita belyser 

också vikten att eleverna ska kunna koppla samman bild och text. Detta är något som 

arbetar med genom En läsande klass.  

 

Inne i Annas klassrum arbetar de också med läsförståelsemetoden En läsande klass, och 

hon berättar att det är viktigt för andraspråkseleverna att arbeta mycket med läsförstå-

else, då lästekniken ofta kan finnas men att förståelsen för det som läses inte finns. För-

utom En läsande klass arbetar hon också på flera sätt med elevernas läs- och skrivut-

veckling. Hon berättar att de har ett så kallat bokstavsarbete där de arbetar med en 

bokstav i taget under tvåveckorsperioder. Till varje bokstav skriver de bokstavssagor, 

som vidare kommer att beskrivas under rubrik 6.2.2. Hon försöker också få in den ak-

tuella bokstaven i flera ämnen beroende på vilken bokstav det är och vad det finns för 

material som kan passa. 

 

Vidare har klassen som rutin att de läser tyst i varsin bänkbok de första 20 minuterna 

på dagen, varje morgon. Detta har hon valt att göra för att öka elevernas flyt i läsningen 

och deras läsförståelse.  Anna berättar om hur de brukar arbeta vid läs- och skrivunder-

visningen: 
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Varje onsdag har vi läsgrupp, eller svenskagrupp och då gör vi lite olika, det beror 

på. För då är de indelade i nivå, efter vart de ligger läsmässigt. Så att de som är 

lässvaga då, eller vad man ska kalla då, har ju lite mer Bornholms, med rim och 

ramsor och klappövningar då, medan de som ligger lite längre fram i läsutveckl-

ingen har ju mer läsuppgifter och läser längre texter och skriver mer. Så att det är 

ju också lite mer individanpassat då, att det är efter vilken nivå de ligger på.  

 

Studiehandledare Robin berättar för mig om flera av de arbetssätt han gillar att arbeta 

med. Främst menar han att det är viktigt att fånga elevernas intresse för att motivera 

dem till att läsa och skriva på svenska. Han ger exempel på att använda sig av konkret 

material så som bilder eller att använda sig av musik, sång och film. Då använder ele-

verna flera sinnen, beskriver han. Om eleverna bara ska prata kan det upplevas som 

svårt, men genom att använda dessa arbetssätt kan det vara enklare för dem att motiv-

eras till att se allvarligare på läsning och skrivning.  

 

6.1.2 Observationer 

Min första observation gjordes hos speciallärare Sara, som var i ett grupprum med fem 

av Britas elever. Det var en läsgrupp som har haft en egen läsläxa och den observationen 

är redovisad under rubrik 6.3.2. Under de tre observationer som gjorts hos Brita och 

Anna arbetade båda klasserna med metoden En läsande klass men med hjälp av två 

olika läsfixare.  

 

När jag påbörjade observation 2 hos Britas i årskurs 3 var det fredag morgon och ele-

verna hade påbörjat en skrivuppgift. Brita kom fram till mig när jag observerade och 

förklarade för mig att alla elever skulle skriva en egen saga utifrån en saga som hon 

hade läst högt för dem. Det var ett material från Skolverket som skulle förbereda ele-

verna på de nationella proven. Hon berättade även om arbetssätt de använt tidigare 

årskurser. Detta nämns också i intervjun med henne och Sara. Eleverna satt utspridda i 

klassrummet och alla förutom en elev skrev sin saga på dator, vilket de den här gången 

fått bestämma själva. Speciallärare Sara kom in i klassrummet till och från och hämtade 

en elev i taget från den grupp elever hon läst läsläxan med tidigare. De skulle tillsam-

mans träna att läsa Bravkod, vilket innebär att läraren ser på elevernas avkodning samt 

hur många antal ord eleven kan läsa per minut. Det var tyst i klassrummet. Brita gick 

omkring och hjälpte elever som räckte upp handen. Vid en andraspråkselev fanns en 

modersmålslärare som hjälpte med skrivuppgiften. Efter cirka 20 minuter bad Brita ele-

verna att spara sina sagor och städa undan.  

 

Innan lektionen avslutades läser Brita högt för klassen. Idag valde hon att läsa en text 

från konceptet Stjärnläsarna, som är en del av En läsande klass.  Eleverna satt i sina 

bänkar och samtidigt som Brita läste åt eleverna frukt. Texten visades upp på smart-

boarden som fanns i klassrummet. Brita läste upp textens rubrik och ställde frågor till 

klassen om bland annat personerna från texten och vad de hade läst om dem tidigare. 

Brita började läsa högt och tydligt, i texten fanns markeringar som visade när gruppen 

skulle stanna upp. Då reflekterade de över vad de läst och eleverna fick ställa frågor till 
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texten. En andraspråkselev frågade vid ett par tillfällen om ords betydelse. Först för-

sökte eleverna hjälpa till att förklara orden, men även modersmålsläraren och läraren 

hjälpte till att förklara.  

  

Observation 3 var den första observationen jag gjorde hos Anna, som är lärare i årskurs 

2 och den skedde en måndag förmiddag, första dagen efter höstlovet. När första lekt-

ionen började kom eleverna in eftersom och satte sig vid sina bänkar. Anna berättade 

för mig att eleverna varje morgon börjar med att läsa i sin bänkbok, tyst. Anna behövde 

inte be eleverna att börja läsa, utan alla visste vad de skulle göra. En andraspråkselev 

arbetade med en Ipad under tystläsningen, eleven hade hörlurar på sig. Anna berättade 

för mig att eleven arbetar med Svaapp, vilket är en app som fungerar som ett digitalt 

läromedel där andraspråkselever kan träna på att läsa, träna på läsförståelse, hörförstå-

else samt på ordförståelse (svaapp.se 2016). Anna hade ställt en klocka som satt på väg-

gen i klassrummet, som skulle börja ringa när det gått 20 minuter. Det var tyst och lugnt 

i klassrummet.  

 

På en dörr i klassrummet satt ett ritat träd på cirka 150 cm i höjd. Trädet hade flera 

grenar där varje gren representerade varsitt skolämne. På varje gren satt det löv där 

varje skolämne har varsin färg, så löven som satt på ett ämnes gren har en färg, medan 

ett annat skolämne hade en annan färg. På varje löv hade de skrivit dit varsitt lärande-

mål som finns för just det skolämnet.  

 

När klockan på väggen ringde la alla elever ned sina böcker och satte sig på den stora 

cirkulära mattan som låg på golvet. Anna släckte ner klassrummet och tände några ljus. 

På stora vita tavlan, som var placerad ovanför mattan som eleverna satt på, fanns det 

en tabell som innehöller de didaktiska frågorna vad, hur, varför. I tabellen fyllde Anna i 

den arbetsuppgift som eleverna nu skulle arbeta med. Anna fyller i: 

 

 Vad: Berättarbok om halloweentemaveckan eller lovet.  

 Hur: Enskilt  

 Varför: Återkopplar till ett lärandemål från svenska kursplanen. Löv från trädet 

fästs på tavlan.  

Innan eleverna påbörjade arbetet med sina berättarböcker frågade Anna om alla elever 

hade förstått vad de skulle göra. Alla elever svarade ja och gick och satte sig vid sina 

bänkar och började arbeta. De tog fram sina vita böcker med hård pärm, som innehöll 

helvita A4 sidor.  

 

Under tvåveckorsperioder arbetar klassen med en bokstav i taget, och till varje bokstav 

ska eleverna skriva sagor. Anna läser upp en saga som på något vis har med den aktu-

ella bokstaven att göra. Sedan får eleverna skriva en egen saga utifrån den upplästa 

sagan, det vill säga återberätta hela eller delar av den saga som Anna läst för dem, al-

ternativt att eleverna skriver en egen saga där den aktuella bokstaven på något vis ska 

vara med, i till exempel titeln eller i huvudrollen. Eleverna satte sig på den stora cirku-

lära mattan som låg under klassrummets stora vita tavla. Anna berättade att hon skulle 
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läsa en saga som har med veckans bokstav att göra. Eleverna fick först gissa vilken bok-

staven var utifrån en ledtråd som läraren säger. Ledtråden var att en elev i klassens 

namn börjar på bokstaven. Efter några gissningar kom de fram till att det var bokstaven 

F de skulle arbeta med. Anna visade och berättade att hon skulle läsa en saga som heter 

Den fula ankungen. Samtidigt som Anna läste högt åt eleverna frukt, eleverna såg inte 

texten som Anna läste men hon visade några bilder eftersom.  När sagan var färdigläst 

gick ut eleverna på rast.  

 

När rasten var slut kom eleverna in i klassrummet igen och påbörjade arbetet med att 

skriva sina bokstavssagor. Jag påbörjade observation 4, som var den andra observat-

ionen som jag gjorde hos Anna. De samlades på den cirkulära mattan på golvet och 

Anna fyllde i tabellen med de didaktiska frågorna inför den nya arbetsuppgiften: 

 

 Vad: Bokstavssaga ”F f” 

 Hur: Enskilt  

 Varför: Återkopplar till ett lärandemål från svenska kursplanen. Löv från trädet 

fästs på tavlan.  

Anna gick först igenom hur eleverna kunde skriva en saga och bad dem att exempelvis 

beskriva hur saker ser ut, hur personerna i sagan ser ut, vart sagan utspelar sig och att 

de kunde förklara känslor som de i sagan upplevde. Hon gav exempel på hur det låter 

när beskrivande ord används och när de inte används för att försöka belysa vikten av 

de beskrivande orden. Eleverna blev också ombedda att måla en framsida till sina bok-

stavssagor samt ge förslag på känslor sagan kan innehålla, hur de kan beskriva hur 

något ser ut och förslag vad de kan rita på framsidan. Det som eleverna skulle göra allra 

först var att fylla i en mall som Anna delade ut till dem. I mallen skulle de fylla i och 

beskriva detaljer om den saga de ska skriva, så att de fick planera det i förväg samt för 

att ha som stöd under skrivandets gång. Eleverna skulle fylla i dessa frågor i mallen: 

 

 Vem/vilka/vad ska det handla om? 

 Var? 

 Vad händer? 

 Hur slutar det? 

 

Vissa elever fyllde snabbt i mallen, då gick de till Anna som gav dem det blad som de 

skulle använda för att skriva sin saga på. En andraspråkselev i klassen hade svårt att 

komma igång med att fylla i mallen och fastnade på att skriva dagens datum. Eleven 

räckte inte upp handen för att visa att hen behövde hjälp. När jag gick förbi eleven frå-

gade hen lågt om jag kunde hjälpa med vilket dagens datum var. Fram till dess hade 

eleven skrivit sitt eget namn men inget mer. Vid det här laget hade närmare hälften av 

alla elever redan påbörjat att skriva sina sagor medan några hade svårt att komma på 

vad de ska skriva om eller hade svårt att återberätta sagan Den fula ankungen som de 

fått uppläst innan rasten. Efter ca 10-15 minuter var det ganska rörigt och stökigt i klass-

rummet. De elever som hade svårt att påbörja sina sagor hade tappat fokus och gick 

omkring bland sina klasskamrater. Nu var Anna färdig med alla förberedelser och hade 
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börjat gå omkring för att hjälpa eleverna. Denna aktivitet arbetade de med i ca 30 mi-

nuter innan det var dags att avrunda. Anna hade tidigare ställt den klocka som satt på 

väggen och som ringde efter en inställd tid. Klockan ringde och eleverna plockade ihop. 

Ett mindre antal elever hade redan städat färdigt två minuter innan klocka ringde och 

satt spänt och väntade på signalen.  

 

Innan dagen avslutades skulle Anna läsa en text från deras SO bok som hon kopplat 

ihop med En läsande klass och dess läsfixare, cowboyen, som innebär att eleverna ska 

sammanfatta den text de ska läsa.  Eleverna samlades åter igen på den cirkulära mattan 

och texten de skulle arbeta med visades upp genom en projektor som visade sin bild på 

den stora vita tavlan. Det var en sida från SO boken som visades, den innehöll några 

korta stycken där varje stycke handlade om varsin religion. Först gick de kort igenom 

de olika religionerna som beskrevs på sidan, som de arbetat med tidigare. Eleverna fick 

säga saker som de kunde eller kom ihåg om de olika religionerna. Anna visade och 

förklarade på det första stycket, som handlade om kristendom, hur de kunde använda 

sig av cowboyen för att sammanfatta de viktigaste delarna i texten genom att välja ut 

ett par ord som var specifika för just den religionen. Sedan gick Anna vidare och läste 

nästa stycke om en annan religion. Eleverna diskuterade tillsammans med Anna om 

frågor som kom upp efter att hon läst texten. De försökte tillsammans att sammanfatta 

på det sätt som Anna förklarat för dem med stycket innan. Det var till störst del Anna 

som pratade under den här övningen men ibland svarade någon elev på frågorna eller 

gav förslag på sammanfattande ord från texten. Generellt verkar eleverna ha svårt att 

förstå vad de ska göra eller hur de ska värdera vilka ord det är som innebar att de sam-

manfattar de viktigaste delarna.  

 

6.2 Vilka svårigheter finns det i genomförandet av läs- och skriv-
undervisning där både elever med svenska som modersmål och 
elever med svenska som andraspråk deltar i samma klass? 

För att få förståelse för vilka svårigheter det finns för lärarna när de ska genomföra sin 

läs- och skrivundervisning med andraspråkselever har jag ställt den frågan vid inter-

vjuerna med dem. Lärarnas svar redovisas under intervjuer. Under resultatet av obser-

vationerna kommer jag redovisa sekvenser av mina observationer där jag upplevde att 

läraren uppvisade de svårigheter som de nämnde vid intervjuerna eller där jag upp-

levde att de exempelvis hade behövt extra stöd av till exempel studiehandledare eller 

modersmålslärare.  

 

6.2.1 Intervjuer 

Frågan om det finns några svårigheter med att ägna sig åt läs- och skrivundervisning 

när inte alla elever i klassen har svenska som förstaspråk ställde jag till Anna i intervjun 

med henne. Denna fråga missade jag att ställa i intervjun med Sara och Brita och har 

kompletterats via mail i efterhand. Sara har inte svarat på mitt mail och därför uteblir 

något resultat från henne på denna fråga. Robin tog själv upp de svårigheter han upp-

lever, utan att jag behövde ställa frågan. De svar jag får är ganska olika och visar olika 

delar av vad deltagarna upplever som svårigheter i undervisningen.  
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Brita beskriver att nyanlända elever kommer i årskurs 1-2 ofta har det lättare än när de 

kommer i senare årskurser, till exempel åk 3 eller uppåt. Läs- och skrivinlärning arbetas 

det redan mycket med i de lägre årskurserna och Brita säger att det är det som andra-

språkseleverna behöver.  

”Vi skrev och ritade en egen sagobok i åk 1-2 och där skriver och ritar var och en efter 

sin förmåga”. Hon nämner också att de modersmålslärarna, som nu också finns till-

gängliga i klasserna, är till stort stöd för dessa elever.  

 

Anna upplever att det är svårt att få med alla elever och att få alla elever att förstå de 

texter de läser eller när de skriver. Hon menar att många gånger är hon ensam i klass-

rummet och då är det svårt att räcka till. Anna säger att även elever som inte har svenska 

som andraspråk också behöver mycket hjälp och det är svårt att hinna med. En annan 

svårighet Anna upplevt är att andraspråkselever ger sken av att de förstår, men när de 

ska sätta igång och arbeta så har de inte riktigt förstått ändå, trots att hon försökt för-

säkra sig om att de vet vad de ska göra.  Det gäller att vara uppmärksam och titta flera 

gånger.  

 

Även studiehandledare Robin upplever många svårigheter i sin yrkesroll. Exempelvis 

upplever han att vissa elever kan känna sig utpekade för att de har en speciell hjälp och 

att de inte vill visa sig svaga inför sina klasskamrater. I de fallen behöver man vara 

flexibel menar han och inte lägga allt fokus på bara just den eleven, utan gå omkring till 

alla i klassen. Ytterligare en svårighet han upplever är att studiehandledare inte följer 

med på alla lektioner utan att de är endast med på vissa. Robin önskar att det skulle 

finnas en studiehandledare placerad i varje klass och då tror han att det skulle bli 

mycket bättre för många elever. Då skulle de även kunna hjälpa alla elever i en klass 

som behöver lite extra hjälp. 

 

6.2.2 Observationer 

Under mina observationer upplevde jag vid några tillfällen att läraren hade svårt att 

genomföra den planerade undervisningen på grund av att de inte hann med alla elever. 

Men jag observerade också lektioner där tillgången på extra stöd var så pass stort att 

inga svårigheter upplevdes.  

 

Specialläraren Sara arbetade med en grupp om fem elever som behöver extra stöd med 

sin läsning. Tillsammans gick de genom veckans läsläxa där Sara lyssnade medan ele-

verna läste varsin mening. Sara hjälpte eleverna med att förklara innebörden av ord 

som de hade svårt att förstå, men gjorde det med hjälp av eleverna. De diskuterade 

innehållet och dess innebörd samt försökte koppla och relatera det med elevernas egen 

vardag. Jag upplevde inte att Sara hade några svårigheter med att genomföra läsläxge-

nomgången på sådant vis som hon hade planerat.  

 

Under observationen hos Brita, när eleverna skrev sina sagor utifrån en uppläst saga 

samt när de arbetar i helklass med En läsande klass, fanns det en modersmålslärare 

tillgänglig i klassrummet. Modersmålsläraren förhöll sig främst till en andraspråkselev 

som deltagit i ordinarie undervisning sedan höstterminen 2017.  Under lektionen gång 
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kom specialläraren Sara för att arbeta extra med några elever som lästränade Bravkod 

tillsammans med henne i ett grupprum. Den här dagen hade Brita mycket hjälp av övrig 

personal. Jag såg inga sekvenser när Brita upplevde det svårt att hålla i undervisningen 

under denna observation.  

 

Observationerna hos Anna skedde en dag när hon var ensam personal med klassen 

under hela dagen. När eleverna skulle arbeta med sina berättarböcker arbetade ele-

verna självständigt och det var få elever som behövde hjälp. När klassen senare skulle 

arbeta med bokstavsagan var det flera som hade svårt att komma igång med skrivandet. 

De hade svårt att återberätta och komma ihåg vad som hände i Den fula ankungen, som 

de läste innan de gick på rast. En andraspråkselev kom inte igång alls med sitt skri-

vande utan satt länge och funderade på vilket dagens datum var. När eleven fick hjälp 

av Anna behövde hen stöd för att komma på vad hens saga skulle handla om och Anna 

fick hjälpa till med förslag. Under den här arbetsuppgiften behövde eleverna mer hjälp 

av Anna än vid arbetet med berättarboken. Här hade stöd av extra personal, och då 

gärna av en modersmålslärare alternativt studiehandledare, troligen hjälpt otroligt 

mycket för både de elever med svenska som andraspråk och de eleverna med svenska 

som modersmål. Detta då det var så pass många som behövde stöd av Anna.  

 

6.3 Får elever med svenska som andraspråk extra stöd i den ordi-
narie undervisningen? 

För att få en övergripande förståelse för vilka resurser den besökta skolan hade att tillgå 

för sina andraspråkelever ställde jag frågan under intervjuerna med Sara, Brita och 

Anna. Studiehandledare nämns som ett extra stöd och här kommer även resultatet av 

Robins förklaring av hans arbetsuppgifter att redovisas, och de följs sedan av resultaten 

från observationerna som gjorts.    De klasser som Brita och Anna arbetade i hade till-

gång till modersmålslärare som stöd i den ordinarie undervisningen på torsdagar och 

fredagar. Vid vissa tillfällen finns fritidspedagog med i klassrummet samt att speciallä-

rare Sara arbetar med de elever som behöver någon form av extra stöd inom vissa delar 

av undervisningen. Studiehandledare fanns också tillgänglig vissa dagar i veckan och 

under olika skolämnen, det vill säga inte endast i läs- och skrivundervisningen. Andra 

hjälpmedel som användes för att ge andraspråkselever stöd i ordinarie undervisning 

var digitala medel som möjligheten att skriva på dator eller appen Svaapp.  

 

6.3.1 Intervjuer 

På frågan om vilket stöd det finns att tillgå för andraspråkseleverna på skolan svarar 

Brita och Sara samt Anna ganska lika. 

 

Sara:” I år har det ju blivit väldigt bra”  

Brita: ” Ja jätte bra” 

 

Brita förklarar att skolan från terminens start fått en ny biträdande rektor som har mer 

erfarenhet av andraspråkselever och att denne sett till att exempelvis ha modersmåls-

lärare tillgängliga.  Brita berättar att hon hört att modersmålet är väldigt viktigt för 
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självförtroendet, för läsningen och för att förmedla känslor. Hon säger att en andra-

språkselev i klassen inte har tillgång till någon modersmålslärare då eleven har ett 

ovanligare modersmål. Sara fyller i att den eleven upplevs ha dålig självkänsla och me-

nar att det skulle kunna hänga ihop. Eleven talar sitt modersmål hemma men har inte 

fått någon undervisning på språket, eleven har inga böcker på språket och kan inte 

skriva på sitt modersmål.  

 

Jag frågar vilka språk det finns modersmålslärare till på skolan och de nämner arabiska, 

somaliska, samiska och holländska. Det finns fler men det är de som Sara och Brita 

kommer på vid tillfället. De nämner att de har ansökt om att få en modermållärare i 

ryska.  

 

Brita påpekar för Sara att möjligheten att gå till henne också är ett stöd för eleverna, där 

får de läsa i mindre grupper. 

 

Brita berättar att läraren som arbetar i förberedelseklass också finns tillgänglig som 

hjälp för andraspråkseleverna utanför den ordinarieundervisningen. Den läraren kan 

under eftermiddagarna arbeta med en elev i taget där de arbetar med svenska som and-

raspråk.  

 

… vi har både hemspråkslärare och sen då delar vi på honom torsdag och fredag.  

Sen kommer studiehandledare och är med på matte, riktigt liksom så här riktiga 

mattebegrepp och SO vill han vara med, väldigt engagerad. Och sen plockar han 

de som har arabiska och har hemspråk med dem då. 

 

Anna berättar om att modersmålslärare finns tillgänglig och att dessa ska ha schema-

lagd tid inne i klassrummen på skolan, men att schemat inte riktigt har fungerat så den 

resursen finns inte alltid när den egentligen ska göra det. Hon förklarar också att mo-

dersmålslärarna ofta finns tillgängliga på elevernas raster.  Vid vissa tillfällen finns 

även fritidspedagog i klassrummet, men inte varje dag och inte hela dagarna, men ofta. 

Vid vissa specifika arbetstillfällen, som vid bokstavssagan, brukar några andraspråkse-

lever få sitta i mindre grupp, för att ge dem möjlighet att få mer förklaring.  

 

När jag ställde den sista frågan i intervjuerna, som var om det fanns något hjälpmedel 

eller resurs som de önskade att de hade tillgång till i framtiden skiljer sig svaren något 

åt.  

 

Sara: ”Jag tycker ändå att vi har kommit väldigt långt må jag säga…” 

Brita håller med och återkommer till de åtgärder som den nya biträdande rektorn ut-

rättat. Tidigare upplevde de ofta frustation då nya andraspråkselever plötsligt kunde 

placeras ut i klasserna. Brita menar dock att hon som arbetar i skolans lägre åldrar möj-

ligtvis kunde hantera de nya eleverna någotsånär lättare, då undervisningen i de års-

kurserna ofta är mer praktiskt och innehåller mindre läsning.  Hon menar att de elever 

som börjar i de högre årskurserna troligtvis har det svårare.  

Brita: ”Men de här stödjarna är ju A och O då.” 
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Anna får samma fråga men gav ett annat svar än vad Sara och Brita. Anna hade önskat 

att modersmålslärarna fanns tillgängliga oftare i klassen, en andraspråkselev i hennes 

klass har endast deltagit i ordinarie undervisning sedan den här terminen. Den eleven 

upplever Anna skulle behöva mer stöd och hon upplever att eleven har svårare att för-

stå instruktioner samt begrepp. ”…så vore det ju jätte bra om det oftare fanns en med 

samma modersmål som kunde förklara. Så att det är väl det som är önskvärt.” 

 

I Annas klassrum används Svaapp, som jag tidigare beskrivit under rubrik 6.1.2, där 

eleverna kan träna på läsförståelse, lyssna och läsa sagor, träna ordförståelse samt svara 

på frågor och spela in sig själv när de läser. Svaapp använder den andraspråkselev som 

varit i Annas klass sedan början av den här terminen.  

 

Studiehandledare Robin beskriver att han hjälper andraspråkselever som har det 

svårt, antingen svårt i ett specifikt skolämne eller som har det svårt med det svenska 

språket.  

Robin beskriver att hans främsta arbetsuppgift är att ta hand om elever med utländsk 

bakgrund som är i behov av mycket hjälp inom olika skolämnen och områden.  För att 

inte tappa eleverna under till exempel en genomgång, då eleven behöver lägga mycket 

koncentration på det läraren säger på svenska, är en studiehandledare superviktig, sä-

ger han.   

 

…där kan studiehandledaren verkligen, antingen ha en extra genomgång eller en 

kort förklaring eller sammanfattning och hjälpa dem genom uppgifterna för att 

liksom komma ikapp om de ligger jätte mycket efter i de här studierna. 

 

Robin förklarar att genom att ge andraspråkselever chansen till en extra genomgång 

eller förklaring på sitt modersmål ges de större möjlighet att få visa sina kunskaper, 

antingen på sitt modersmål eller på svenska. Robin beskriver att en studiehandledare 

även fungerar som ett stöd för lärarna. Om det finns en studiehandledare med i klass-

rummet kan läraren fokusera på sin genomgång med hela klassen men samtidigt veta 

att andraspråkseleverna får den hjälp de behöver. Men han menar att läraren fortfa-

rande kan gå till de eleverna och hjälpa dem ändå. 

6.3.2 Observationer 

Specialläraren Sara arbetade med en grupp om fem elever som behöver extra stöd med 

sin läsning. Tre av eleverna i gruppen har svenska som andraspråk och alla eleverna i 

gruppen tillhörde klassläraren Britas klass. De bearbetade läsläxan de haft, alla elever i 

gruppen hade haft samma läsläxa som var ett utskrivet häfte. I slutet av läsläxan skulle 

eleverna svara på frågor om vad de läst. Sara började med att fråga hur eleverna upplevt 

läxan och hur många gånger de läst den. Sedan läste de genom häftet tillsammans där 

de ibland stannade upp i texten, Sara ställde då frågor till eleverna om det de läst och 

de diskuterade om ords innebörd. Eleverna fick först tänka själv om de kunde förstå 

innebörden av ordet, om inte fick de andra eleverna hjälpa till. Slutligen förtydligade 

Sara hela meningen tillsammans det nya ordet. När de läst klart häftet frågade Sara hur 

de upplevt att läsa den här typen av text. Häftet bestod av många små färgade rutor 
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med text och innehöll flera och stora bilder som hade med textinnehållet att göra. Ele-

verna hade upplevt att de många små rutorna förvirrade och att det var svårt att veta 

vilken ruta som skulle läsas först. Sara beskrev hur de kunde tänka om de var osäkra 

vilken de skulle börja och fortsätta med.  

 

När gruppen med elever var färdig med genomgången av läsläxan gick fyra av eleverna 

tillbaka till klassrummet. En andraspråkselev stannade kvar och läste Bravko med Sara. 

Bravkod innebär att eleverna tränar på att avkoda alfabetets fonem, först dem enskilt 

och sedan ihop med flera för att bilda ord. Innan de började läsa klappade Sara och 

eleven en ramsa där de sa alla bokstäver i alfabetet.  

 

Tillbaka i klassrummet hos Brita arbetade eleverna med att skriva sagor utifrån en saga 

som Brita hade läst upp högt för dem. Alla elever arbetade med samma uppgift, de 

arbetade enskilt och de hade själv fått välja om de vill skriva på dator eller för hand. 

Eleverna satt utspridda i klassrummet, många bänkar var placerade mot väggarna. En 

grupp om fyra elever satt inne i ett angränsande kök. I klassrummet fanns klassläraren 

Brita som gick runt till eleverna. Det fanns också en modersmålslärare i klassrummet 

som främst koncentrerar sig på den andraspråkselev som endast deltagit i ordinarie 

undervisning sedan höstterminens start. Den modersmålslärare som idag var hos Brita 

var inte Robin som deltar i studien. Under tiden lektionen fortgår hämtade Sara en elev 

i taget och läste Bravkod med dem.  

 

Den dagen jag observerade i Annas klass var det endast hon som var vuxen i klassrum-

met. När klassen skulle skriva och rita i berättarboken, om någonting från skolans hal-

loweentemavecka eller från elevernas höstlov, arbetade de flesta eleverna självständigt. 

Eleverna satt kvar vid sina bänkar, en del pratade lite med varandra och Anna hann 

med att hjälpa de elever som önskade det. Klassen arbetade med berättarboken i cirka 

20 minuter.  

 

Anna introducerade denna periods bokstavssaga genom att läsa Den fula ankungen. 

Vanligtvis brukade det finnas datorer och de elever som behöver hjälp med att skriva 

har möjlighet att använda dessa. Men idag var alla elevdatorer uppbokade, vilket inne-

bar att alla elever fick skriva för hand. Anna behövde förbereda de pappersblad som 

eleverna skulle skriva sina sagor på och fanns därför inte tillgänglig att gå runt till de 

elever som ville ha hjälp på cirka 10-15 minuter.  
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7 Analys och diskussion  

I det här avsnittet kommer de redovisade resultaten att analyseras och diskuteras. Re-

sultatet kommer att analyseras utifrån Cummins modell samt utifrån det sociokultu-

rella perspektivet som är studiens forskningsperspektiv. Analysen och diskussionen 

kommer också att kopplas med den forskning som presenterats under kapitel 4, forsk-

ningsbakgrund. Inom det sociokulturella perspektivet belyses sociala interaktioner och 

stöd från mer kunniga som betydande faktorer för kunskaps- och språkutveckling. 

Detta är något som även i professor Cummins betonar för att elever ska utvecklas (Hol-

megaard och Wikström 2004:54).  I resultatdiskussionen kommer frågeställningarna 

från detta arbete att bilda rubriker där resultaten från intervjuerna och observationerna 

för respektive frågeställning kommer att analyseras och diskuteras separat. Målet är att 

i denna resultatdiskussion besvara studiens syfte. Vidare kommer en metoddiskussion 

samt urvalsdiskussion att genomföras.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

I alla skolämnen behöver eleverna läsa och skriva för att ha möjlighet att arbeta med 

dess innehåll. Därför är förmågan att kunna läsa och skriva en förutsättning för att 

kunna utvecklas i skolan, där arbetsuppgifterna blir allt mer kognitivt krävande desto 

högre upp i årskurserna eleverna kommer. Elever som inte har svenska som modersmål 

och som deltar i ordinarie undervisning har två stora utmaningar i skolan. De får under-

visning på ett språk de eventuellt ännu inte helt behärskar samtidigt som de förväntas 

tillägna sig nya ämneskunskaper. Jag ville studera hur lärare i skolans tidigare år arbe-

tar med andraspråkselevers läs- och skrivutveckling, utifrån den frågan skapade jag 

studiens syfte. Vidare utformade jag tre frågeställningar för att få svar på detta, fråge-

ställningarna är:  

 

 Vilka metoder används vid läs- och skrivundervisningen?  

 

 Vilka svårigheter finns det i genomförandet av läs- och skrivundervisning där 

både elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andra-

språk deltar i samma klass? 

 

 Får elever med svenska som andraspråk extra stöd i den ordinarie undervis-

ningen? 

I studien har fokus varit att se hur de deltagande lärarna, specialläraren samt studie-

handledaren arbetar med att utveckla andraspråkselevernas läs- och skrivförmåga. Va-

riationen bland antal andraspråkselever i de två klasser jag observerat har varit stor, 

sett till de olika modersmål eleverna har och hur länge de varit i Sverige. Sett till antal 

andraspråkselever totalt per klass var klasserna näst intill identiska.  

 

Alla personer som deltagit i denna studie arbetar på samma skola vilket innebär att de 

resurser som finns tillgängliga för andraspråkseleverna är densamma för alla. Dock 
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finns inte alla resurser, så som modersmålslärare och studiehandledare, tillgängliga 

varje dag eller vid varje lektionstillfälle. Detta visade sig tydligt då observationerna som 

gjorts hos klasslärarna Brita och Anna är genomförda på två olika dagar. Observationen 

hos Brita genomfördes en fredag, vilket var en dag då modersmålslärare fanns tillgäng-

lig i klasserna på skolan, medan observationen hos Anna genomfördes en måndag, en 

dag då denna resurs inte fanns tillgänglig i klasserna.  

 

7.1.1 Vilka metoder används vid läs- och skrivundervisningen? 

Klasslärarna Brita och Anna berättar båda att de arbetar med flera olika metoder i sin 

läs- och skrivundervisning. Anna beskriver att eleverna arbetar i läsgrupper där de blir 

indelade utefter den nivå de ligger på i läsutvecklingen. Wedin (2011:213) uttrycker ut-

ifrån tidigare forskning att det är viktigt för andraspråkselever att få uttrycka sig och 

medverka i arbetsuppgifter som ger dem tillfälle att diskutera. För det första skulle en 

sådan arbetsuppgift kunna göras i liknande mindre grupper som Anna arbetar med. 

För det andra kan den mindre elevgruppen skapa diskussioner kring arbetsuppgiften 

som ska genomföras samt att eleverna finns där som ett kontextuellt stöd för varandra. 

Dock vid observation 2, 3 och 4 arbetar alla elever enskilt utan någon interaktion eller 

diskussion med övriga klasskamrater, förutom när båda klasser arbetar med En läsande 

klass. Metoden går ut på att eleverna tar hjälp av läsfixarna reportern, spågumman 

konstnären, detektiven och cowboyen. Dessa ska hjälpa eleverna att ställa frågor till en 

text, kunna förutspå och ställa hypoteser, att skapa inre bilder, reda ut oklarheter och 

att sammanfatta. 

 

När Brita arbetade med denna metod under den observation jag gjorde stannade klas-

sen upp och diskuterade det de läst samt ställde frågor om innebörden av ord från tex-

ten som eleverna inte förstod. Eleverna hjälpte varandra för att förtydliga innebörden 

samtidigt som läraren och modersmålsläraren fanns som stöd. Gibbons (2009:35 ff.) me-

nar att det är viktigt att ha sådana sociala samtal i klassrummen där eleverna ges möj-

lighet att tänka högt, att reda ut begrepp och inleda diskussioner utifrån andra elevers 

åsikter och tankar. Detta har även visats i forskning ha positiva effekter på andraspråk-

selevers språkutveckling. Då eleverna fick mycket stöd av varandra samt av läraren 

Brita och modersmålsläraren fick eleverna gott med stöd för att klara av arbetsuppgif-

ten. Vidare anser jag att denna situation var svår att definiera utifrån vilken zon ele-

verna befann sig i enligt Cummins modell. Dels anser jag att eleverna hade stort kon-

textuellt stöd klasskamraterna emellan, genom Brita och modersmålsläraren, dels att de 

fick se texten samtidigt som den lästes upp högt för dem. Den kognitiva delen är svårare 

för mig att definiera enbart utifrån att ha observerat den. Jag upplevde inte att eleverna 

hade svårt att diskutera kring det de läst, viket skulle kunna tyda på att de befanns sig 

i komfortzonen där uppgifterna är relativt kognitivt lågt krävande. Alternativt kan det 

vara att det höga kontextuella stödet stöttade upp eleverna på den högre kognitiva ni-

vån i utvecklingszonen. Därav skulle denna arbetsuppgift kunna vara i båda dessa zo-

ner. Detta gör att arbetsuppgiften låg på rätt nivå för att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla nya kunskaper.  

 

 



 

40 
 

När Anna arbetade med En läsande klass var det främst hon som drev diskussionen 

och arbetet framåt. I denna sekvens av min observation kan det mer likna det som Åsa 

Wedin (2011:213) nämner som sedvanlig katederundervisning, även om den skedde på 

en matta på golvet. Denna typ av undervisningsform är inte den mest optimala för att 

stötta elevers språkutveckling, även om hon försökte få med sig eleverna i sin diskuss-

ion. Dock upplevde jag att Anna hade som intention att denna arbetsuppgift skulle ge 

eleverna utrymme för diskussion och att de tillsammans skulle lösa arbetsuppgiften. 

Emellertid är min uppfattning att eleverna inte helt förstod vad hon ville att de skulle 

göra eller vad uppgiften gick ut på. Ingen närmare beskrivning av läsfixaren cowboyen 

gjordes inför arbetsuppgiften, men då de arbetat med metoden tidigare kan de ha gjort 

det vid ett tidigare tillfälle. Denna arbetsuppgift sett utifrån Cummins modell skulle jag 

uppfatta ligger på för hög kognitiv nivå samt ge eleverna för lite kontextuellt stöd. Detta 

för att nästan ingen av eleverna deltog i diskussionen om hur de skulle sammanfatta de 

korta texter de fick upplästa. På grund av det anser jag att denna arbetsuppgift, utifrån 

min observation, placeras i frustrationszonen. Istället för att hinna med alla textstycken 

om de olika religionerna, hade det troligen varit mer fördelaktigt att stanna upp och 

arbeta genom några av dem mer ordentligt och ge eleverna en förståelse för hur de 

skulle utföra uppgiften. Då hade Anna gett eleverna mer stöd i att utföra uppgiften och 

sannolikheten att de tillsammans klarat av att lösa uppgiften hade enligt mig varit 

större.  

 

Eventuellt hade En läsande klass-lektionerna hos Anna och Brita varit mer jämlika i 

resultatet om resurserna som fanns tillgängliga hos Brita istället funnits som stöd hos 

Anna. Eftersom Brita har mycket större yrkeserfarenhet än Anna är det mer troligt att 

Anna behöver mer stöd för att undervisningen ska kunna genomföras så som hon pla-

nerat. Erfarenheten av planering och genomförande av undervisning är givetvis större 

hos Brita, som arbetat som lärare i ca 25 år längre än Anna. En annan aspekt som inte 

borde bortses är att eleverna hos Brita är ett år äldre än eleverna hos Anna. Jag har 

dock ingen information om eleverna i de två klasserna arbetat med En läsande klass 

tidigare år, men om de har gjort det så har eleverna hos Brita använt metoden ett år 

längre än eleverna hos Anna. Detta skulle då betyda att de fått mer träning i att ge-

nomföra de övningar som metoden avser, så som att återberätta och sammanfatta tex-

ter.  

 

Under observationen hos speciallärare Sara fick en grupp på fem elever extra stöd i sin 

läsutveckling, tre av dessa elever hade svenska som andraspråk. Eleverna och Sara gick 

igenom veckans läsläxa, eleverna läste högt en mening i taget medan de andra eleverna 

kollade på texten. De gick varvet runt ett par gånger tills texthäftet är slut.  Under tiden 

som de läser stannade de ibland upp och diskuterade om vad de läst eller redde ut 

innebörden av ord eller meningar. Sara försökte få eleverna att reflektera över innehål-

let och jämföra det med sin vardag och hur de kunde ställa sig till informationen i texten. 

Ĉekaité (2006:58) beskriver att aktiviteter som sker interaktivt gör att eleverna både 

tillägnar sig språklig kompetens samt en medvetenhet om hur språket används. Gib-

bons (2009:35 ff.) menar också att när vi använder vårt talade språk har vi möjlighet att 

utveckla det kunskapsrelaterade språket som finns i skolan. Författaren uppmuntrar 

till diskussioner där eleverna delar med sig av sina tankar, där eleverna får dra slutsat-



 

41 
 

ser och reda ut begrepp. Denna typ av samtalsinteraktioner menar författaren stimule-

rar och gynnar andraspråkselevers språkutveckling. Detta belyser även det sociokultu-

rella perspektivet där talet ses som det redskap som människors använder för att tillgo-

dogöra sig kunskaper. Denna typ av social gruppaktivitet som Sara och elevgruppen 

hade bidrar till elevernas lärande genom att låta dem diskutera och reda ut begrepp 

tillsammans. 

 

Imsen (2006:312) menar enligt Vygotskij och det sociokulturella perspektivet, att män-

niskors utveckling sker genom sociala aktiviteter, likt den jag observerat. Vygotskij me-

nar också att vårt individuella tänkande är ett resultat av olika sociala samspel. Med det 

tolkar jag att en människa kan, efter att inhämtat nya kunskaper i en social aktivitet, 

sedan använda de nya kunskaperna på egen hand, men att de nya kunskaperna först 

inhämtas i sociala aktiviteter. Mot Cummins modell har mest troligt den aktivitet jag 

observerat hos Sara legat i utvecklingszonen, eleverna hade gott om kontextuellt stöd 

för att klara av arbetsuppgiften samt att läsläxan mest troligt legat på en bra kognitiv 

nivå. Eleverna hade möjligheten att först läsa texthäftet hemma för att sedan läsa det 

igen tillsammans i den mindre läsgruppen. Detta ger eleverna flera tillfällen att reflek-

tera över texten samt reda ut oklarheter.  

 

Robin beskriver flera arbetssätt som han själv gillar att använda. Han beskriver många 

praktiska arbetssätt där flera sinnen arbetar på samma gång. Detta kan kopplas med 

det sociokulturella perspektivet där lärande, och då främst språkutveckling, sker i sam-

spel med andra (Imsen 2006:313). Vidare kan detta kopplas till läroplanens värdegrund 

och uppdrag om en likvärdig utbildning för alla, där det beskrivs att undervisningen 

ska anpassas efter elevernas behov och utifrån deras förutsättningar (Skolverket 2011:8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Cummins modell med elevernas arbetsuppgifter inplacerade 
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7.1.2 Vilka svårigheter finns det i genomförandet av läs- och skrivundervisning där 

både elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk 

deltar i samma klass? 

Anna beskriver att hon upplever att andraspråkseleverna ofta är i behov av mycket 

hjälp. Men då hon ofta är ensam i klassrummet kan det vara svårt att hinna med alla 

elever och få alla elever att förstå de texter de läser. Hon upplever ibland att andra-

språkseleverna ger sken av att de har förstått instruktionerna av vad de ska göra, men 

när de sedan ska arbeta visar det sig att de inte har det.  

 

En svårighet som jag upplevde var att arbetsuppgifterna möjligtvis inte var anpassade 

efter elevernas förmåga. I Annas klass var detta mest tydligt med uppgiften bokstavs-

sagan där många elever, både elever med svenska som modersmål och andraspråkse-

lever, hade svårt att utföra den på egen hand. Främst var det en andraspråkselev som 

hade svårt att utföra den, hen har deltagit i ordinarie undervisning sedan höstterminen 

2017. Anna beskriver i intervjun att hon ibland upplever att andraspråkselever säger att 

de förstår hur de ska utföra en arbetsuppgift, men när de ska börja arbeta med den visar 

det sig att de inte riktigt förstått, trots att Anna försökt försäkra sig om de vet vad de 

ska göra.  

 

Gröning (2003:14 ff.) beskriver två sorters språkkompetenser, samtalskompetens och 

kunskapsrelaterad kompetens, dessa två kompetenser refereras också till vardagsspråk 

och skolspråk. Samtalskompetens innebär att en människa kan samtala och uttrycka sig 

i en så kallad direkt kommunikation med mottagaren framför sig personligen och ut-

vecklas ur vardagliga situationer. Kunskapsrelaterad kompetens innebär däremot den 

språkutveckling som sker inom skolan och dess ämnesspecifika begrepp. Denna kom-

petens behövs för att kunna tillägna sig kunskaper inom skolan och dess ämnen. För att 

utföra arbetsuppgiften bokstavssaga anser jag att eleverna behöver flera kompetenser 

inom den kunskapsrelaterade kompetensen. Utifrån kunskapskraven i svenska ur Lgr 

11 är dessa några av de förmågor som eleverna behöver för att utföra arbetsuppgiften 

bokstavsaga: 

 

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras ty-

piska uppbyggnad och språkliga drag.  

 

 Handstil och att skriva på dator.  

 

 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och ut-

ropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära 

texter  

 

 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande 

text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt 

litterära personbeskrivningar. (Skolverket 2011:248) 
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Kan det vara så att den andraspråkselev som hade svårt att utföra uppgiften inte har en 

tillräcklig utvecklad kunskapsrelaterad kompetens i sitt språkbruk för att förstå in-

struktioner och sedan utföra en uppgift utifrån dem? Studiehandledare och mo-

dersmålslärare Robin berättar för mig i vår intervju att han ibland upplever att andra-

språkselever inte vill visa sig svaga inför sina klasskompisar. Kan detta också vara en 

del i varför eleven inte bad om hjälp med uppgiften? Denna uppgift utifrån Cummins 

modell skulle jag anse låg placerad mellan utvecklingszonen samt frustrationszonen. 

Till uppgiften fanns lågt stöd från vuxna och klasskamrater samtidigt som de tidigare 

hade gjort likadana sagor men med olika innehåll, viket i sig borde ge ett visst stöd i 

själva utförandet men dock inte stöd i innehållet av sagan. Därför placeras uppgiften 

en högre kognitiv nivå. 

 

Andra påverkade faktorer i bokstavssagan anser jag är att sagan lästes upp för elever 

innan deras rast, och att eleverna bara fick lyssna på sagan samt att de endast fick se 

någon enstaka bild ur den. Även att Anna behövde förbereda de blad som alla elever 

skulle skriva sina bokstavssagor på medan de påbörjade uppgiften bidrog till att hon 

inte hade möjlighet att stötta de elever som behövde det. Eftersom Anna var ensam 

personal i klassrummet den här dagen innebar det att eleverna under den tiden fick 

vänta tills hon är färdig. Hade det funnits extra stöd vid detta tillfälle, av exempelvis en 

studiehandledare eller modersmålslärare hade detta möjligen gjort att flera av de elever 

som behövde stöttning i arbetat lättare klarat av att genomföra den. Dock fick jag in-

trycket av att Anna vanligtvis brukade förbereda bladen som eleverna skriver sagorna 

på, på elevernas rast, vilket den här dagen användes för jag skulle kunna intervjua 

henne.  

 

Brita berättar att hon upplever att det är lättare när nyanlända elever kommer i de ti-

digaste årskurserna, åk 1-2, detta för att de ofta arbetar mer praktiskt samt att de natur-

ligt arbetar mycket med läs- och skrivutveckling i dessa årskurser. Fredagen jag obser-

verar i Britas klass har hon tillgång till både modersmålslärare samt speciallärare. Brita 

säger själv till mig att den dagen jag var där var en bra dag för mig att observera vilka 

stöd de har för andraspråkseleverna. Brita har många års erfarenhet att arbeta inom 

grundskolan då hon arbetat som lärare i snart 30 år, bara detta ger henne självklart stora 

fördelar i hur hon undervisar och planerar elevernas arbetsuppgifter.  

 

7.1.3 Får elever med svenska som andraspråk extra stöd i den ordinarie undervis-

ningen? 

Det stöd speciallärare Sara ger eleverna visar sig både vid den mindre läsgruppen som 

jag observerar samt under observationen hos klasslärare Brita. Under Britas lektion 

kommer Sara in och hämtar en elev i taget. Dessa ska läsa Bravkod med henne. Sara och 

Brita berättar att de alltid ser över alla elevers behov och därefter sätter in extra stöd, 

som då bland annat innebär att få träffa speciallärare Sara. Saras lässtöd kan också ses 

utifrån utvecklingszonen i Cummins modell. Tillsammans i den mindre grupp elever 

som tillsammans går igenom sin läsläxa får de ett kontextuellt stöd eleverna sinsemel-

lan samt av Sara. De diskuterar ord som de inte helt förstår och tillsammans reder de 

ut betydelsen av själva ordet och i dess sammanhang. Denna grupp skapar en social 

interaktion som både Cummins och Vygotskij förespråkar för språkutveckling.  
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Sara och Brita uttrycker att de är väldigt nöjda med de nya resurser som finns tillgäng-

liga på skolan efter att den nya biträdande rektorn tillträdit. De menar att de just nu inte 

kan komma på någon resurs som de saknar. Anna menar dock att hon inte upplever att 

de resurser som finns att tillgå är tillräckliga då de ofta hade behövts vid fler tillfällen. 

Likt det Skolverket (2016:16) beskriver, är det huvudmannen som har ansvaret att se till 

att de rätta förutsättningar i form av exempelvis personal finns tillgängliga utefter be-

hovet som finns på skolan. Det ska alltså finnas resurser att tillgå för att låta eleverna få 

stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas. Biträdande rektorn är visserligen 

inte huvudman för skolan, vilket är kommunen som bedriver den, men rektorn och 

biträdande rektorn är en del av styrkedjan som ska förhålla sig till dessa bestämmelser 

och se till att de upplevs. 

 

Under mina observationer hos Brita och Anna upplevde jag att jag fick se två sidor av 

de resurser som Brita berättat är nya sedan den nya biträdande rektorn börjar arbeta på 

skolan. Hos Brita finns under min observation två stycken resurser, i form av speciallä-

rare Sara samt en modersmålslärare. Detta medförde att jag inte upplevde att Brita hade 

några svårigheter med att genomföra sin undervisning. Vid observationen hos Anna 

var hon den enda personalen på plats i klassrummet under hela dagen. Detta medförde 

att Anna hade något svårare att genomföra sin undervisning, utifrån hur jag upplevde 

att hon tänkt och planerat att den skulle gå. Men skulle också lärarnas olika svar och 

uppfattningar om att det finns eller inte finns tillräckligt med stöd för andraspråksele-

verna på skolan och i deras klasser, kunna ha grund i arbetserfarenhet som lärare? Brita 

och Sara som arbetat som lärare i närmare 30 respektive 40 år upplevde inte att de sak-

nade något extra stöd, så som det såg ut idag. Anna som är nyligen utbildad lärare och 

arbetat som klasslärare i två år upplevde att den elev i hennes klass som endast deltagit 

i ordinarie undervisning denna termin hade svårt att förstå instruktioner och när de 

talade om begrepp hade eleven svårt att hänga med, Anna önskade mer stöd för den 

här eleven. I intervjun med Brita och Sara berättar de att modersmålslärare finns till-

gängliga i klasserna på skolan under torsdagar och fredagar. Eventuellt kan detta vara 

en anledning till den stora olikheten som jag såg mellan de två observationer hos Brita 

och Anna. Jag gjorde observationen hos Brita på en fredag, vilket innebär en dag då 

modersmålslärare fanns tillgängliga hos dem. Medan observationen hos Anna skedde 

en måndag och inte på en dag då dessa lärare medverkade.  

 

Studiehandledare Robin beskriver att hans främsta arbetsuppgift är att hjälpa andra-

språkselever som antingen har det svårt med det svenska språket eller med ett specifikt 

skolämne. Han menar att detta ger eleverna en möjlighet att visa sina kunskaper, på 

exempelvis sitt modersmål, när de ännu inte har en tillräcklig utvecklad språklig kun-

skapsrelaterad kompetens. Åsa Wedin (2011:223) menar att det är viktigt för andra-

språkselever att få formulera sina kunskaper och att de då kommer att utveckla större 

språkliga färdigheter. Inom det sociokulturella perspektivet finns den proximala ut-

vecklingszonen. Imsen (2004:312) beskriver denna zon utifrån Lev Vygotskij, att män-

niskor till en början kan klara av att utföra en arbetsuppgift eller handling om de får 

hjälp av en annan person, för att sedan utvecklas och klara av att utföra samma arbets-

uppgift eller handling på egen hand.  
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Kan en likhet ses mellan studiehandledarens stöd och det sociokulturella perspektivet 

och dess proximala utvecklingszon? Med studiehandledarens hjälp klarar eleverna av 

att både utföra en arbetsuppgift de blivit tilldelade, samt att visa sina kunskaper då de 

får göra detta på sitt modersmål. En andraspråkselev i ordinarie undervisning möter 

inte bara hinder med ökade kognitiva nivåer inom ämneskunskaperna i skolan. And-

raspråkseleverna ska utveckla dessa samtidigt som de gör det på ett nytt språk, som de 

inte alltid behärskar fullt ut. Precis som Robin beskriver skulle en studiehandledare i 

varje klass både finnas som ett kontinuerligt stöd för eleverna, men samtidigt också som 

stöd för läraren, som i en omvänd situation inte alla gånger kan ge ett tillräckligt stöd 

för de elever som inte har svenska som modersmål. En andraspråkselev kanske inte 

behärskar det svenska språket fullt ut och läraren kanske inte behärskar elevens mo-

dersmål alls. Skulle det dock finnas någon nackdel med att alltid ha en studiehandle-

dare med i varje klass under varje lektion? 

 

Skulle det finnas en risk att andraspråkselever bli mer beroende av dem, förlitar sig mer 

på den hjälpen eller inte utvecklas till att arbeta lika självständigt som de behöver när 

de inte har det stödet med sig? Jag tror att det skulle kunna finnas både fördelar och 

nackdelar med att ha en studiehandledare med i varje klass under varje lektion, dels för 

de saker jag tidigare skrev om exempelvis risken att eleverna förlitade sig på att få egna 

genomgångar och tolkningar till sitt modersmål. Fördelarna är dock att andraspråkse-

leverna skulle få möjlighet till ett större kontextuellt stöd genom att få förklaringar och 

kunna redovisa sina kunskaper på sitt mer utvecklade modersmål.  

 

7.2 Urvalsdiskussion 

Urvalet för denna studie har varit en grundskola med årskurserna förskoleklass till års-

kurs 6 som ligger i Sveriges inland samt anställda pedagoger inom den. Deltagarna har 

blivit tillfrågade genom mail som jag fått tillgång till genom rektorn på skolan efter att 

jag förklarat vilka som skulle vara intressanta för mig att träffa. Jag visste inte vilken 

sannolikhet deltagarna hade att bli tillfrågade och därav kan mitt urval av deltagare ses 

som ett icke-sannolikhetsurval (Eliasson 2013:48). Det var därför för mig ett omedvetet 

urval att en erfaren och en ny lärare deltagit i studien. Detta var dock en väldigt lyckad 

slump då det var väldigt intressant att få observera både en erfaren samt en nyexami-

nerad lärare.  

 

Det har varit väldigt intressant att ha studerat två klasslärare med olika lång erfarenhet 

inom läraryrket. Det gav bra variation och kontraster i resultatet av observationerna där 

erfarenheten visade sig mest tydligt, även om tillgång och avsaknad av resurser i form 

av extra personal måste vägas in i skillnaderna av resultatet. Dock hade det varit intres-

sant att ha intervjuat och observerat flera klasslärare, förslagsvis två stycken nyutbil-

dade lärare och två stycken erfarna lärare för att se om skillnaderna i undervisningen 

mellan dessa kunde upplevas. Det hade eventuellt också gett ett djupare resultat där 

fler likheter och skillnader hade kunnat visas.  
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7.3 Metoddiskussion  

I denna studie har observationer och intervjuer används som metod. Dessa är de två 

vanligaste metoderna i en kvalitativ studie (Eliasson 2013:22). Ja började datain-

samlingen genom att observera deltagarna för att sedan intervjua dem. Detta gjorde jag 

för att jag inte ville att lärarna skulle veta exakt vad jag observerade. Både val av meto-

der och val av ordning att utföra dem anser jag var ett fördelaktigt val för min datain-

samling, eftersom syftet var att se och få veta om deltagarnas arbetssätt, utan att min 

närvaro skulle påverka lektionernas innehåll allt för mycket.  

 

Jag hade i efterhand önskat att intervjua och observera fler klasslärare än de jag gjort i 

den här studien. Jag tror också att om datainsamlingen hade skett på två eller fler olika 

skolor, hade det gett mig en bredare bild av hur lärare mer generellt arbetar med and-

raspråkselevers läs- och skrivutveckling. De två klasslärare som deltagit i studien hade 

generellt sett ganska lika arbetssätt, där båda använder sig av metoden En läsande klass. 

Om jag valt att samla data genom lärare från olika skolor hade jag med större sannolik-

het fått se andra och olika metoder samt hur de används, än när de observerade arbetar 

på samma skola. Då hade jag troligen även fått ett annorlunda resultat än i denna studie. 

 

Något som också kan ha påverkat resultaten är att jag inte är så bekant med att genom-

föra observationer och intervjuer. Som nybörjare inom båda dessa metoder kan det 

hända att jag missat att ställa någon följdfråga som kunnat bidra med intressant data, 

eller inte reflekterat över någonting som deltagarna gjort när jag observerade dem. 

Trots att jag är nybörjare inom kvalitativa metoder anser jag att de data jag samlat in 

har god reliabilitet samt validitet. Detta grundar jag bland annat i mitt val att spela in 

intervjuerna, samt anteckna mina observationer i datorn. Det gjorde mig mer uppmärk-

sam och koncentrerad på vad deltagarna sa och gjorde under genomförandet. Att jag 

dessutom transkriberade intervjuerna samt hade lättlästa och organiserade observat-

ionsanteckningar gjorde att jag enkelt kunde gå tillbaka och återge exakt vad deltagarna 

sagt eller gjort.  Detta bidrog till att jag fått svar på studiens syfte genom de frågeställ-

ningar som utformats till den. 
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8 Avslutning 

I detta avslutande kapitel kommer min slutsats av studiens resultat, analys samt dis-

kussion att presenteras för att i det allra sista avsnittet visa på mina tankar och förslag 

om vidare forskning inom ämnet läs- och skrivutveckling hos elever med svenska som 

andraspråk.  

 

8.1 Slutsats 

Syftet med studien var att se hur lärare i skolans tidigare år arbetar med andraspråkse-

levers läs- och skrivutveckling i svenska.  Utifrån resultaten och analysen av dem blir 

min slutsats att lärarna i studien använder språkutvecklande arbetssätt med sina elever 

för att utveckla deras läs- och skrivförmåga. Lärarna blandar metoder för att försöka 

anpassa undervisningen efter sina elevers behov, som de alltid har i fokus. Detta med-

för att de arbetar mot det Skolverket (2011:8 ff.) beskriver som ett av skolans uppdrag, 

att alla elever ska få undervisningen anpassad efter sina förutsättningar och behov. 

Hänsyn till språk, bakgrund och tidigare erfarenheter är fördelaktigt för elevernas kun-

skapsutveckling.  

 

Det sociokulturella perspektivet menar att vi människor utvecklas och tillägnar oss nya 

kunskaper när vi befinner oss i sociala interaktioner (2006:312 ff.). Den proximala zonen 

är en central del i detta perspektiv och innebär det en människa inte klarar av att göra 

på egen hand, men klarar av att utföra med hjälp av någon annan. Dessa sociala inter-

aktioner och aktiviteter förespråkas även av den forskning som framställts i studien.  

Alla deltagare berättar i intervjuerna att denna typ av sociala aktiviteter används i den 

undervisning de bedriver, och delvis syns detta i de observationer som jag gjort, delvis 

inte. Då det deltagarna berättade i intervjuerna inte alltid syntes i observationerna var 

valet att använda både intervju och observation som metod bra komplement till 

varandra och det gav mig en bredare bild av hur undervisningen bedrivs. Detta medför 

också att reliabiliteten och validiteten ökar.  

  

Även om samma läsförståelsemetod, En läsande klass, användes av båda klasslärarna i 

studien kan jag inte låta bli att undra hur pass mycket arbetserfarenhet inom läraryrket 

spelar in på att lektionstillfällena där denna metod används såg så pass olika ut. Båda 

lektionstillfällen hade visserligen olika påverkandefaktorer, så som att hos Brita fanns 

både modersmålslärare samt speciallärare på plats, medan Anna var ensam pedagog 

hos sig. Men det lämnar mig funderande på vilken faktor som påverkar undervisningen 

mest, rätt resurser på rätt plats, eller mångårig arbetserfarenhet. 
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8.2 Avslutande kommentarer  

I det här självständiga arbetet har jag studerat hur lärare i skolans tidigare år arbetar 

med andraspråkselevers läs- och skrivutveckling i svenska. Som vidare forskning uti-

från denna studie hade det varit intressant att göra en större undersökning, över en 

större region och med ett större antal deltagare än vad denna studie har använt, för att 

göra en jämförelse mellan olika metoder som lärare använder i läs- och skrivundervis-

ning med andraspråkselever. En vidareutveckling av det hade varit att jämföra meto-

derna och elevernas resultat för att se om någon metod visar sig mer framgångsrik. 

 

Det har varit intressant och lärorikt att få insikt i vilka arbetssätt verksamma lärare an-

vänder i sin undervisning under utförandet av det här självständiga arbetet.  Som ut-

veckling av detta arbete hade det varit intressant att studera andraspråkselever från att 

de börjar delta i det svenska skolsystemet och sedan följa alla stegen från kartläggning 

av elevernas tidigare kunskaper, undervisningen i förberedelseklass tills att de börjar i 

ordinarie undervisning. Då hade det gett en större förståelse för hela processen som 

nyanlända elever genomgång när de ska börja i svensk skola. 

 

Då jag om ett drygt halvår själv är färdigutbildad lärare och kommer att vara ansvarig 

för läs- och skrivundervisningen för både elever med svenska som modersmål och ele-

ver med svenska som andraspråk. Då jag anser att förmågan att kunna läsa och skriva 

är väldigt viktig för elevernas kunskapsutveckling var detta en av anledningarna till att 

jag valde inriktningen för studien. Nu efter att min studie är genomförd anser jag att 

jag tillägnat mig värdefull och ny kunskap som gör att jag känner mig lite mer förbe-

redd inför min framtida yrkesroll som lärare.  
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Bilagor 
I denna del visas material som varit en del av min studie. Här finns det missivbrevet 

som visats och skrivits på av alla deltagare i studien. Sedan syns de intervjufrågor som 

ställts samt den mall för de observationsscheman jag fyllt i under de fyra observationer 

som genomförts för datainsamlingen till det här självständiga arbetet.  

 

Bilaga 1.  Missivbrev 

Missivbrev  

Hej! 

Jag heter Moa Svensson och jag studerar på Mittuniversitetets grundskolelärarutbild-

ning för förskoleklass till årskurs 3. Jag läser nu min 7e termin och skriver mitt första 

självständiga arbete där jag har valt att skriva om läs- och skrivutveckling hos elever 

med svenska som andraspråk. Syftet med mitt arbete är att se hur lärare arbetar med 

andraspråkselevers läs- och skriutveckling i grundskolans tidigare år.  

För att samla data till mitt självständiga arbete skulle jag vilja intervjua och observera 

verksamma lärare som arbetar i klasser som har elever med svenska som andraspråk. 

Vid intervjun och observationen kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forsk-

ningsetiska principer, som innebär att du som deltar är helt anonym, att deltagandet 

är frivilligt och kan när som helst avbrytas samt att det material som insamlas endast 

kommer att användas i detta självständiga arbete. Materialet kommer att raderas efter 

godkänd uppsats.  

Jag önskar att intervjun spelas in, så att fokus kan ligga på vårt samtal.  

 

Hoppas att du vill ställa upp och hjälpa mig att genomföra mitt självständiga arbete.  

 

Har du frågor får du gärna höra av dig till mig på mail eller mobiltelefon: 

Mosv1302@student.miun.se,  070-3742867. 

Eller kontakta min handledare Elzbieta Strzelecka på Elzbieta.Strzelecka@miun.se 

 

Hälsningar Moa Svensson  

 

Jag ger här mitt medgivande att jag frivilligt deltar i Moa Svensson självständiga ar-

bete samt är införstådd i vad materialet ska användas till.  

 

Namn    ___________________________________________________ 

 

Datum _______________________________________________  

mailto:Mosv1302@student.miun.se
mailto:Elzbieta.Strzelecka@miun.se
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Allmänt 

 

1. Vad har du för yrkestitel?  

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. I vilken årskurs arbetar du i? 

 

3. Hur många elever har du i din klass? 

 

4. Hur många elever i din klass som har svenska som andraspråk? 

   -Kan du berätta något om eleven/eleverna? Ex: 

   -Är det olika förstaspråk bland dessa elever? 

   -Hur länge de varit i Sverige? 

   -Har de gått i skolan tidigare? 

 

5. Har de eleverna gått i förberedelseklass innan de kommit ut i ordinarie 

undervisning?  

   -Vad avgör när de får börja i ordinarie undervisning?    

   -Kartläggning av tidigare kunskaper? 

 

6. Deltar andraspråkseleverna i all ordinarie undervisning? 

 

7. Vad finns det för resurser för andraspråkselever på skolan? 

 

Undervisning  

8. På vilket sätt arbetar dina andraspråkselever med läs- och skrivutveckling i 

svenska? 

   -Hur anpassas planering och undervisning utifrån elevens behov? 

   -Har man samma arbetssätt oberoende på elevens förstaspråk?  

 

9.  Får andraspråks elever något extra stöd i med läsning och skrivning? 

   -Om, utav vem, hur går det till? 

 

10. Går dessa elever under kursplanen för svenska eller svenska som andraspråk? 

   -Vad avgör det vilken kursplan de läser efter? 
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11. Upplever du några svårigheter med ägna dig åt läs- och skrivundervisningen 

med elever som har olika förstaspråk i en och samma klass?  

 

12. Har du någon utbildning inom svenska som andraspråk?  

 

Framtiden 

1. Finns det något du önskar dig för andraspråkselevers läs- och skrivut-

veckling? 

   -Resurser 

   -Hjälpmedel 

   -Möjligheter? 

   -Utbildning? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor studiehandledaren  

 
Intervjufrågor studiehandledaren  

 

1. Du arbetar som studiehandledare, berätta vad det innebär. 

-Vad har du för arbetsuppgifter?  

-Med vilka elever jobbar du med? 

 

2. Har du egen undervisning eller är du med som stöd i ordinarie 

undervisning?  

 

3. Hur många elever har du samtidigt när du undervisar? 

 

4. Hur länge har du arbetat som studiehandledare?  

 

5. Är du utbildad lärare? 

 

6. På vilka skolor jobbar du på?  

  

7. Inom vilka ämnen undervisar du? 

 

8. Hur ser det ut när du undervisar?  

-Arbetsböcker? 

-Enskilt, grupp, par 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

55 
 

Bilaga 4. Observationsschema  

 

Årskurs:  Lektionstid: Datum: Antal elever i klas-

sen: 

Antal elever närva-

rande: 

Antal andraspråk-

selever:  

Antal lärare: Övrig personal: 

 

VAD 

Lektionen innehåll: 

 

HUR 

introduceras innehållet: 

Hjälpmedel 

Tal, skrift, material osv 

Digitalt 

 

 

Hur sker arbetet: 

Enskilt 

grupp/par 

 

 

VARFÖR 

Förtydligas innehållets syfte? 

 

 

Arbetar alla elever med samma arbets-

uppgift? 

 

 

Finns extra personal på plast? 

Ges stödet till enbart vissa elever eller 

alla? 

 

 

Medverkar alla elever på lektionen? 

Går någon iväg? 

Gör någonting annat? 

 

Arbetas materialet genom efteråt?  

 

Hur ser materialet ut? 

 

 

Hur ser arbetsrummet/Klassrummet ut 

 

 

Om elevgruppen:  

 


