
 för grundlärarexamen. 

Examensarbete 2 för Grundlärarexamen 
inriktning F–3 
Avancerad nivå
Lärares erfarenheter av andraspråkselevers läs- och 
skrivundervisning i ämnet svenska

En intervjustudie med lärare i årskurs 1–3 

 

Författare: Anna Nordgren
Handledare: Maria Olsson
Examinator: Olavi Hemmilä
Ämne/inriktning: Pedagogiskt arbete/Svenska
Kurskod: PG3037
Poäng: 15 hp
Examinationsdatum: 2017-03-29.

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 
open access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 
open access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):
Ja X Nej ☐

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 



Abstrakt

Syftet med den här kvalitativa studien var att se hur undervisningen i ämnet svenska i 
årskurs 1–3 bör organiseras för att främja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling.  
Utifrån syftet har metoder som används i undervisningen för att främja 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling och eventuella faktorer som lärare behöver ta 
hänsyn till lyfts. Vid materialinsamlingen användes halvstrukturerade intervjuer där sex 
verksamma lärare med erfarenheter av andraspråkselevers läs- och skrivundervisning 
inkluderades. För att analysera det material som framkom utifrån intervjuerna användes 
det sociokulturella perspektivet som stöd. Studien har visat  att olika metoder, så som 
användning av bildstöd, gester, digitala verktyg och anpassningar av material, har använts 
av lärarna för att stödja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling i svenska. Metoder 
som syftar till att  ge andraspråkselever stöd på modersmålet har skett främst i form av 
inläsningsmaterial, dock har det använts begränsat av lärarna. I studien har det även 
framgått att  lärarna har olika uppfattningar om andraspråkselevers läs- och 
skrivutveckling. Hälften av lärarna ansåg att andraspråkselevers läs- och skrivutveckling 
inte skiljer sig från förstaspråkseleverna, medan övriga lärare ansåg att det fanns tydliga 
skillnader. Trots de skillnader som framhölls av lärarna har den här studien visat att 
lärarna undervisade alla andraspråkselever utifrån den svenska kursplanen.  

Nyckelord: Andraspråkselever, läs- och skrivundervisning, svenskämnet.
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1. Inledning
Den här intervjustudien bygger vidare på den litteraturstudie som jag genomförde i 
examensarbete 1. I den studien undersöktes, med hjälp av tidigare forskning, hur lärare 
kan arbeta multimodalt i undervisningen för att stötta andraspråkselever i ämnet svenska. 
Litteraturstudien visade att multimodala arbetssätt, så som exempelvis användning av 
digitala verktyg, gester och bilder, kan med fördel användas i undervisningen för 
andraspråkselever på flera olika sätt. Genom att arbeta multimodalt får 
andraspråkseleverna exempelvis chans att lära med hela kroppen, möjlighet till 
anpassning finns och eleverna kan i större utsträckning själva vara med och påverka 
undervisningens utformning (se t.ex. Schunk, 1999; Edwards m.fl., 2000; Liberg, 2007; 
Facella m.fl., 2000; Schmidt, 2013). Forskning visar även att det kan vara fördelaktigt för 
alla elever att använda multimodala arbetssätt i undervisningen, inte bara för de som lär 
på sitt andraspråk (se t.ex. Edwards, m.fl., 2000; Facella m.fl. 2010). 

Utifrån de erfarenheter som jag har fått från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 
har jag inte upplevt att  lärarna arbetar specifikt för att främja andraspråkselevers lärande. 
De multimodala arbetssätt som beskrivs ovan har jag inte sett att lärarna har använt sig av 
under mina VFU-perioder i någon större utsträckning. Inger Lindberg (2005, s. 326) 
skriver i boken Boken om pedagogerna att de referensramar, attityder och värderingar 
som skolor har ofta är kopplade till enspråkighet och en homogen majoritetskultur. De 
olikheter som finns på skolor tillbakavisas, osynliggörs och neutraliseras. Dessa synsätt 
skapar svårigheter att ge de flerspråkiga eleverna möjligheter att utvecklas utifrån sina 
egna förutsättningar och behov. Under mina VFU-perioder upplevde jag det som 
Lindberg (2005) beskriver; andraspråkseleverna fick anpassa sig efter de enspråkiga 
elevernas förutsättningar och behov. 

I läroplanen (Skolverket, 2016b, s. 8) står det  att  undervisningen i skolan ska ta hänsyn 
till varje elevs förutsättningar och behov. Utifrån mitt  tidigare examensarbete och 
Lindbergs (2005) beskrivning av de synsätt på flerspråkighet som finns på skolor, anser 
jag att det är mycket viktigt att som lärare tillägna sig kunskaper om hur undervisningen 
bör organiseras, så att andraspråkselever får möjlighet att utvecklas så långt de kan utifrån 
sina egna förutsättningar och behov. I den här studien kommer jag att intervjua lärare i 
årskurs 1–3 för att ta reda på vilka erfarenheter de har av att undervisa andraspråkselever i 
ämnet svenska, och hur de i undervisningen främjar andraspråkselevers läs- och 
skrivutveckling. 1

I de svenska skolorna ökar antalet andraspråkselever, vilket gör detta till en mycket 
relevant studie. Exempel på hur klassrumsundervisningen kan organiseras för att stödja 
andraspråkselever i klassrummet är viktiga att lyfta fram, inte minst till blivande 
pedagoger men även till redan verksamma. Åsa Wedin (2010a, s. 175) skriver i boken 
Flerspråkighet, identitet och lärande att andraspråkselevers språkutveckling är ett  ansvar 
för alla lärare på skolan och inte bara de som undervisar i ämnet svenska som andraspråk.  
Den här studien är även viktig för forskning inom området då studien avser att bidra med 
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1 I den här studien är det lärarnas erfarenheter av andraspråkselevers läs- och skrivundervisning i ämnet 
svenska som jag avser att undersöka. Andraspråkselever kan dock även undervisas utifrån kursplanen 
svenska som andraspråk.



kunskaper om olika sätt att organisera undervisningen i ämnet svenska i årskurs 1–3 för 
att främja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling. 

2. Bakgrund
I det här avsnittet ges en bakgrund till det aktuella forskningsområdet, där lärares 
utformning av andraspråkselevers läs- och skrivundervisning i ämnet svenska är i fokus. 
Inledningsvis definieras betydelsefulla begrepp  som används i den här studien. Därefter 
kopplar jag forskningsområdet till styrdokument, ger en översikt på hur flerspråkighet i 
skolan ser ut samt beskriver vad andraspråksutveckling innebär. Avslutningsvis 
sammanfattas betydelsefulla faktorer vid andraspråkselever läs- och skrivundervisning. 

2.1. Begreppsdefinitioner
De begrepp som beskrivs nedan är andraspråk, flerspråkighet, andraspråksinlärning och 
litteracitet.

2.1.1. Andraspråk
I kommentarmaterialet till kursplanen svenska som andraspråk syftar begreppet 
andraspråk till att en person har utvecklat ett eller flera språk men senare möter ett nytt 
språk som är det officiella språket. Andraspråkselever kan vara födda i Sverige eller ha 
invandrat till Sverige (Skolverket, 2016a, s. 6). Begreppet andraspråk syftar till den 
ordningsföljd som individen exponerats för språket, inte på vilken behärskningsgrad, hur 
mycket eller i vilken ordning en talare använder sina olika språk (Abrahamsson & 
Bylund, 2012, s. 154). Abrahamsson (2009, s. 14) beskriver begreppet andraspråk och 
menar att  begreppet ofta används som en paraplyterm där alla språk som lärs in efter 
förstaspråket ryms. Den här beskrivningen av begreppet syftar jag till då det används i 
studien. 

2.1.2. Flerspråkighet
Flerspråkigt ursprung innebär att en person lärt sig två eller flera språk av infödda 
språkanvändare i familjen från början (Musk & Wedin, 2010, s. 10). Axelsson (2013, s. 
547) beskriver begreppet flerspråkiga barn som ”barn och ungdomar med utländsk 
bakgrund” där även ”barn som är födda utomlands samt de som är födda i Sverige med 
utlandsfödda föräldrar” ingår. I Nationalencyklopedin (2017) definieras begreppet som 
”användning eller behärskning av flera språk”. I den här studien används begreppet 
flerspråkighet som en kombination av dessa definitioner. Elever som är flerspråkiga är 
antingen födda i Sverige eller i något annat land och har tillägnat sig flera olika språk.

2.1.3. Andraspråksinlärning
Abrahamsson (2009, s. 13) menar att  en kortfattad och enkel beskrivning av begreppet 
andraspråksinlärning är svårt att ge. Författaren menar att begreppet behöver delas in i två 
beståndsdelar för att  lättare kunna tydliggöras, det vill säga andraspråk och inlärning.  
Som tidigare beskrivits syftar inte andraspråk till vilken utsträckning en individ behärskar 
språket eller i hur stor utsträckning individen identifierar sig med det utan till den 
ordningsföljd som individen har exponerats för det. Inlärning menar Abrahamsson syftar 
både till det tillägnande som sker automatisk och naturligt genom språkligt inflöde och 
interaktion, samt till den inlärning som sker artificiellt och formfokuserat i 
klassrumsmiljö (Abrahamsson, 2009, s. 15). I den här studien syftar begreppet 
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andraspråksinlärning till främst den inlärning som sker i skolan men även till den som 
sker utanför klassrummet, detta för att inlärningen ibland behöver ses ur ett större 
sammanhang och för att den inlärning som sker i hemmet och i skolan i vissa fall bör ses 
som en helhet.

2.1.4. Litteracitet
Franker (2013, s. 773) beskriver litteracitet som ett omfattande begrepp som innefattar att 
vara läs- och skrivkunnig i ett formellt skolsammanhang, vid skriftspråksbaserat  tal samt 
vid tolkningar av bland annat bilder, multimodala textbudskap samt digitala medier. I den 
här studien används den begreppsdefinition av litteracitet som beskrivs ovan.

2.2. Styrdokument 
Enligt läroplanen (2016b, s. 7) ska utbildningen i skolan främja alla elevers utveckling 
och lärande. Det är lärarens ansvar att organisera och genomföra undervisningen så att 
eleverna får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Detta innebär bland annat 
att  läraren ska stimulera och handleda eleverna utifrån deras individuella behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Skolverket, 2016b, s. 14). Läraren ska även ge 
eleverna möjlighet att  testa olika arbetssätt och arbetsformer (Skolverket, 2016b, s. 15). 
Även i skollagen (SFS 2010:800, 3 kap § 3) står det att alla barn ska få möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och skolans mål med hjälp  av ledning och 
stimulans. 

I Skolverkets (2016a) text kan man läsa att det i grundskolan finns två stycken olika 
kursplaner för svenskämnet, svenska och svenska som andraspråk.2 Skolverket (2016a, s. 
9) förklarar att första- och andraspråkselever lär på olika sätt och därför behövs två olika 
kursplaner med skilda fokus. Elever som har annat förstaspråk än svenska ska genom 
ämnet svenska som andraspråk få möjlighet att utveckla sitt språk utifrån sina egna 
förmågor på samma villkor som elever som läser ämnet svenska. Vidare skriver 
Skolverket att elever med svenska som andraspråk både ska utveckla en bas i svenska 
språket och ett språk som kan användas inom skolan. Lärare som undervisar elever med 
svenska som andraspråk behöver vara medveten om att  eleverna behöver arbeta med flera 
kunskaps- och färdighetsnivåer samtidigt. Skolverket menar även att  elever med svenska 
som andraspråk genom undervisningen ska få kunskaper om hur de kan ta sig an olika 
språkliga situationer för att  skapa förståelse. Skolverket (2016a, s. 8) skriver att en elev 
enbart kan följa en kursplan, antingen svenska eller svenska som andraspråk. Skillnader 
mellan de olika kursplanerna är inte stora, dock framhålls det något mer i kursplanen 
svenska som andraspråk betydelsen av andraspråkselevernas förutsättningar för att 
utveckla ett andraspråk. Skolverket förklarar även att strategier för att underlätta 
språkutvecklingen framhålls mer i kursplanen svenska som andraspråk (Skolverket, 
2016a, s. 12).

I skolans styrdokument står det att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin 
kommunikation i undervisningen, genom att  bland annat läsa och skriva i en varierad 
miljö, för att stärka deras språkliga kunskaper (Skolverket, 2016b, s. 9). Språket gör det 
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andraspråkselevers läs- och skrivundervisning i svenska.



möjligt att kunna utveckla sin identitet, känslor och tankar, och för att kunna fungera i 
samhället behövs ett rikt  och varierat språk (Skolverket, 2016b, s. 247, 259). Eleverna ska 
i undervisningen få möjlighet att utveckla förmågor som att formulera sig och 
kommunicera i tal och skrift samt att kunna läsa och analysera skönlitteratur och andra 
texter för olika syften (Skolverket, 2016b, s. 247, 259). De delar från det centrala 
innehållet som fokuserar på läsning och att skriva i kursplanen i svenska listas nedan: 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att  anpassa läsningen 
efter textens form och innehåll.

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

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

• Handstil och att skriva på dator.
• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, samt 

stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
• Alfabetet och alfabetisk ordning.
• Sambandet mellan ljud och bokstav (Skolverket, 2016b, s. 248).

I kursplanen svenska som andraspråk finns dessa punkter med i det  centrala innehållet, 
men där lyfts även ords böjningsformer, meningsbyggnad, läsriktning och bokstävers 
form och ljud i jämförelse med modersmålet (Skolverket, 2016b, s. 260).

2.3. Flerspråkighet i skolan 
Idag sker invandring till Sverige från olika länder runt om i världen vilket har bidragit till 
att  den etniska, språkliga och kulturella mångfalden har ökat, både i större städer och på 
mindre orter (Musk & Wedin, 2010, s. 9). Enligt Skolverket (2015) framgår det att  25,4 
procent av samtliga elever i skolan var berättigade till modersmålsundervisning under det 
senaste läsåret 2015/2016. Detta kan jämföras med de 20,7 procent som var berättigade 
under läsåret 2011/2012. Musk och Wedin (2010, s. 9) menar att då antalet elever med 
olika kultur- och språkbakgrunder i skolan har ökat ställs även nya krav på skolan. De 
föreställningar som lärare tidigare haft om elevernas kunskaper stämmer inte överens 
med hur verkligheten ser ut idag.

2.4. Andraspråksutveckling
Här ges en översiktlig beskrivning till hur andraspråkselevers läs- och skrivutveckling 
kan se ut och de mest generella faktorerna har lyfts fram. 

Wagner m.fl. (2010, s. 193) beskriver språkinlärning som en process där en person 
utvecklar ett eller flera språk i interaktion med omgivningen. Abrahamsson (2009. s. 16) 
beskriver skillnader mellan den informella och den formella inlärningen där den 
informella syftar till inlärning som sker utanför undervisningen och den formella sker i 
klassrummet. Vid andraspråksinlärning kan andraspråket  läras in och förvärvas i bägge 
miljöer. Abrahamsson och Bylund (2012, s. 157) beskriver individuella skillnader som 
påverkar inlärningen, bland annat framhålls motivationen hos eleverna, 
inlärningsstrategier, inlärningsålder samt elevernas språkbegåvning. Även Skolverket 
(2012, s. 119) beskriver olika faktorer som kan påverka när elever ska lära sig ett 
andraspråk. Exempelvis lyfts åldern man börjar lära sig det nya språket som en faktor, 
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vilket modersmål man har, tidigare bakgrund, tidigare skolgång samt de möjligheter som 
skapas för att utveckla det nya språket. 

Då andraspråkseleverna ska lära sig ett nytt språk är de mest gynnsamma åldrarna för 
eleverna 8–11 år. Vid den åldern har det visat sig att de bästa förutsättningarna finns för 
att  tillägna sig det nya språket på en ålderadekvat nivå, vilket gör att kunskapsinhämtande 
utifrån andraspråket kan ske (Hyltenstam, 2007, s. 52). När andraspråkselever lär sig 
svenska behöver språkets basnivå utvecklas samtidigt som skolspråket (Skolverket, 2012, 
s. 114). Grundläggande kunskaper så som språkets ljudsystem, ordförrådet samt 
grammatiken är nödvändiga för att  kunna använda ett språk och dessa kunskaper kan 
kopplas till basnivån. Andra kunskaper som ingår i basnivån är språkförståelse och 
förmågor som att  kunna läsa, skriva och tala på en grundläggande nivå (Skolverket, 
2016a, s. 7). Skolspråket och utbyggnaden av språket innebär ett växande ordförråd som 
blir mer formellt och ämnesspecifikt anpassat (Skolverket, 2012, s. 38). När läs- och 
skrivinlärningen startar i skolan utvecklas oftast utbyggnaden av språket (Skolverket, 
2016a, s. 7). För flerspråkiga elever tar det ungefär 1–2 år att utveckla vardagsspråket och 
6–8 år att utveckla skolspråket (Skolverket, 2012, s. 38). 

Abrahamsson och Bylund (2012, s. 168) beskriver vad som påverkar hur långt 
andraspråksinlärare kan komma i sitt andraspråk och i vilken takt språket kan utvecklas. 
Dessa faktorer kan vara inlärarens sociala bakgrund, identitet, attityder, mängd och 
kvalitet på kontakt med det nya språket samt möjlighet till undervisning (Abrahamsson & 
Bylund, 2012, s. 182). För lärare som undervisar tvåspråkiga elever är det viktigt att de 
har kunskap  om att elevernas språkförståelse och språkanvändning kan se olika ut och att 
elevernas språkkunskaper inte alltid stämmer överrens med hur de upplevs vara 
(Hyltenstam, 2007, s. 52). Andraspråksutvecklingen sker i olika steg och det är viktigt att 
omgivningen runt eleverna är medveten om detta då kunskaper som eleverna har ibland 
inte är så djupa som de kan verka (Hyltenstam, 2007, s. 53). 

2.5. Andraspråkselevers läs- och skrivundervisning
Enligt Wedin (2010a, s. 173) är de elever med annat modersmål än svenska en heterogen 
grupp med skiftande språklig bakgrund och med varierande kunskaper. Wedin skriver 
vidare att denna elevgrupp generellt  har svårt att uppnå lika bra skolresultat som de elever 
som är enspråkiga. Wedin menar att en anledning till detta kan bero på att grundskolan 
inte lyckas skapa lika goda möjligheter för dessa elever att nå skolframgång som för de 
enspråkiga eleverna. Bidragande faktorer till de sämre skolframgångarna kan delvis bero 
på hur eleverna behärskar svenska men även på bristande läs- och skrivförmåga. 

Skolinspektionen (2016, s. 6) har gjort en granskning för att undersöka huvudmäns, 
förskolors och skolors insatser för språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med 
annat modersmål än svenska. Det som framgår är att arbetet med att ge eleverna goda 
förutsättningar har många brister. Granskningen visar bland annat att undervisningen i 
ämnet svenska borde fokusera mer på att låta eleverna analysera, diskutera och producera 
egna texter istället för att låta eleverna i så stor utsträckning reproducera texter 
(Skolinspektionen, 2016, s. 29). Det man även har sett i granskningen är att innehållet i 
undervisningen, både aktiviteter och läromedel, är anpassat efter svenska traditioner och 
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kontexter. Detta kan man exempelvis se i det material som används i form av sagor, rim, 
ramsor och sånger (Skolinspektionen, 2016, s. 20).  

I Skolinspektionens (2016, s. 20) rapport beskrivs betydelsen av att relatera innehållet i 
undervisningen till andra kulturer och företeelser samt att anpassa undervisningen till 
elevernas erfarenheter och bakgrunder. Granskningen visar att  elever med svenska som 
modersmål och flerspråkiga elever får arbeta med samma uppgifter utan några 
anpassningar till deras egna förutsättningar och behov. Eleverna behöver göras mer 
delaktiga i undervisningens utformning och innehåll (Skolinspektionen 2016, s. 14). Som 
tidigare lyfts anser Wedin (2010a, s. 175) att  andraspråkselevers språkutveckling är ett 
ansvar för alla lärare på skolan och inte bara de som undervisar i ämnet svenska som 
andraspråk. Eleverna spenderar den större delen av tiden i skolan i vanliga klassrum och 
inte i den tilltänka undervisningen i svenska som andraspråk. Samarbete mellan 
klasslärare, lärare i modersmål och i svenska som andraspråk är mycket viktigt så att 
flerspråkiga elever får möjlighet att utveckla sitt andraspråk (Wedin, 2010a, s. 180).  
Även Gibbons (2002, s. 23) lyfter klasslärarens betydelse för andraspråkselevers 
språkutveckling, där hon menar att det ofta är klasslärarens ansvar att både lära 
andraspråkseleverna ämneskunskaper och språket. Att låta andraspråkseleverna enbart 
följa ordinarie undervisning är inte optimalt, undervisningen måste integrera både språket 
och innehållet så att andraspråket kan utvecklas. 

Ett exempel på hur andraspråkselevers läs- och skrivundervisning kan organiseras är 
projektet Listiga räven. Projektet startades med syfte att höja läs- och skrivkunnigheten 
hos elever med svenska som andraspråk och beskrivs av Alleklev och Lindvall (2000). 
Projektets mål var att skapa en läs- och skrivinlärning som var lustfylld för eleverna 
(Alleklev & Lindvall, 2000, s. 14). I den undervisningsmetod som användes vid projektet 
var läsning, skrivning, berättande, dramatiseringar och att rita/måla centralt (Alleklev & 
Lindvall, 2000, s. 2). I projektet var fack- och skönlitteratur som var anpassade både med 
bilder och efter nivå i centrum. Syftet med de anpassade böckerna var att eleverna skulle 
få känna glädje över att klara av att  läsa (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 5). För att 
bearbeta de böcker som eleverna mötte fick de exempelvis rita bilder som passade till de 
texter som de läste (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 6). De fick även dramatisera böckerna 
som en typ  av bearbetning av böckerna (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 8). I projektet 
arbetade även lärarna och eleverna med olika teman där exempelvis barnbokskaraktärer 
var i fokus. Genom att arbeta på detta sätt så ville lärarna koppla läs- och skrivlusten till 
något som eleverna själva kunde relatera till (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 10). Flera 
positiva slutsatser kunde dras efter avslutat projekt. Bland annat befann sig elevernas 
ordförråd och meningsbyggnad på en, för deras ålder, avancerad nivå, inga läs- eller 
skrivproblem fanns i klassen och elevernas modersmål hade blivit mer nyanserat 
(Alleklev & Lindvall, 2000, s. 14).

3. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att se hur undervisningen i ämnet svenska i årskurs 1–3 bör 
organiseras för att främja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling. Syftet preciseras 
med hjälp av följande frågeställningar: 

7



• Vilka metoder beskriver lärarna att  de använder i undervisningen för att främja 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling?

• Vilka faktorer anser lärarna att de behöver ta hänsyn till då de anpassar läs- och 
skrivundervisningen till andraspråkselever?

4. Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som berör andraspråkselever och läs- och 
skrivundervisning. Den tidigare forskningen har indelats i tre sammanfattande teman som 
är centrala utifrån den här studien syfte. Inledningsvis beskrivs betydelsen av lärares 
kunskaper om flerspråkiga elever. Därefter lyfts viktiga faktorer vid utformningen av 
undervisningen och till sist framhålls betydelsefulla strategier som kan användas för att 
skapa möjligheter till framgångsrikt lärande. De studier som har inkluderats tillhör både 
svensk och internationell forskning i form av artiklar och avhandlingar. Endast studier 
som har presenterats i vetenskapliga artiklar som är ”peer reviewed” (sakkunnigt 
granskad av forskare) och i vetenskapliga avhandlingar har inkluderats. Detta för att 
tillförlitligheten ska bli så hög som möjligt.

4.1. Lärarens kunskaper 
I flera studier har betydelsen av lärares kunskaper om de flerspråkiga elever som de 
undervisar, deras utgångspunkter och förutsättningar framhävts som viktiga (t.ex. Duek, 
2017; Damber, 2010; Lake & Pappamihiels, 2003; Wedin, 2011). I Dueks (2017, s. 162) 
etnografiska studie undersöks vilka litteracitetpraktiker som flerspråkiga barn möter i 
hemmet och i skolan, och hur dessa samverkar. I studien beskrivs lärares kunskaper, 
medvetenhet och engagemang som betydelsefullt för barnens villkor och förutsättningar i 
skolan. Damber (2010, s. 76) har i sin studie undersökt  vad som karaktäriserar klassrum 
med högpresterande elever i årskurs tre, där eleverna har olika språkliga bakgrunder. 
Damber menar att de elever som finns i skolor idag, oavsett  om de är första- eller 
andraspråkselever, har olika förutsättningar för att lära. De har olika socioekonomiska 
bakgrunder, intressen, erfarenheter, förväntningar och genetiska förutsättningar vilket gör 
att  de lär på olika sätt. Lake och Pappamihiel (2003) har undersökt vad lärarutbildare 
anser är nyckelprinciper för lärare att använda sig av för att stötta English Language 
Learners (ELL students). De menar att det är viktigt att lärare kan omfamna de skillnader 
som alla elever har med sig för att anpassa undervisningen till var och en, detta för att ge 
stöd till elever som lär sig på sitt andraspråk. För att  undervisningen ska vara jämlik och 
rättvis kan inte samma strategier användas för alla elever (Lake & Pappamihiel, 2003, s. 
201). 

Wedin (2011, s. 223) menar att det är viktigt att  lärare har kunskap och medvetenhet om 
vilka språkliga utmaningar flerspråkiga eleverna möter i undervisningen, då 
skolundervisningen i huvudsak sker på svenska och de samtidigt behöver lära sig det 
svenska språket. Kunskaper om elevernas språkliga utmaningar behövs bland annat för att 
kunna skapa möjligheter för eleverna att språkligt  formulera sin egen kunskap. Detta 
framgår i Wedins (2011) analys av den etnografiska studien som fokuserade på 
klassrumsspråk ur ett andraspråksperspektiv. Om lärare har goda kunskaper om elevernas 
förutsättningar kan en glädjefylld lärandemiljö för eleverna skapas, detta beskriver 
Damber (2010). Lärares kunskaper om elevernas språkutveckling kan bidra till att 
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eleverna får känna att de lyckas, då de kan sätta upp mål som är möjliga för eleverna att 
uppnå (Damber, 2010, s. 59).  

Trots att det i ovanstående studier framhävs som mycket viktigt att lärare har kunskaper 
om elevernas bakgrunder och förutsättningar visar studierna även att lärare inte alltid kan 
omvandla kunskapen till praktiken. Duek (2017, s. 206) menar att det är svårt för lärare 
att  få förståelse för eleverna och de utmaningar som de möter då lärarens referensramar 
och skolans praktik skiljer sig markant åt jämfört med hemmen och elevernas bakgrunder. 
Enligt Lake och Pappamihiel (2003, s. 201) tar lärare sällan hänsyn till elevernas 
kulturella och språkliga bakgrund. Fast (2007) har studerat elever från olika kulturella 
och sociala bakgrunder för att undersöka vilka textorienterade aktiviteter barnen deltar i 
och utövar på egen hand, och i vilken utsträckning eleverna får möjlighet att använda sina 
tidigare erfarenheter av textorienterade aktiviteter i skolan. Forskaren menar att  de lärare 
som eleverna möter i skolan inte har kunskaper om elevernas hemmiljöer och tidigare 
erfarenheter. Lärarna ser inte heller de flerspråkiga elevernas modersmål som någon 
resurs att använda i skolan, utan modersmålet upplevs snarare som en belastning (Fast, 
2007, s. 181). Även Duek (2017, s. 161) förklarar att elevernas språkliga och kulturella 
bakgrunder inte ges något större utrymme i klassrummen, vilket skapar hinder för barnen. 
I Dueks studie framgår det  att lärarna inte ser modersmålets betydelse för 
andraspråksutvecklingen, läs- och skrivutvecklingen eller för lärandet generellt. Lärarna 
menar istället att modersmålet behövs för att barnen ska kunna kommunicera med sina 
familjer och ifall barnen ska återvända till sina ursprungsländer (Duek, 2017, s. 160). 

Duek (2017, s. 205) menar att den mest betydelsefulla faktorn som gör att lärare saknar 
kunskap och kännedom om elevernas förutsättningar och bakgrunder är en bristande 
kommunikation mellan skolan och hemmen. Den bristande kommunikationen bidrar till 
att  skapa hinder för eleverna. Kommunikation mellan hemmen och skolan sker bland 
annat genom skriftliga meddelanden, utvecklingssamtal med tolk, genom 
modersmålslärare samt med hjälp av webbaserade verktyg. Ibland fungerar 
kommunikationen genom dessa system men ibland inte. De informella, vardagliga 
samtalen som sker är dock ofta bristande. Duek förklarar att detta inte bara bidrar till att 
samarbetet mellan skolan och hemmet påverkas, även barnens språkliga och kulturella 
bakgrund får stå tillbaka.

4.2. Undervisningens utformning
Flera faktorer har lyfts fram i tidigare forskning som betydelsefulla vid utformningen av 
läs- och skrivundervisning för andraspråkselever. Bland annat framhålls betydelsen av att 
andraspråkselever får möta utmanande uppgifter och att skapa möjligheter för eleverna att 
interagera i klassrummen (t.ex. Wedin, 2010b; Damber, 2010; Wedin, 2011).  Även 
elevernas tidigare erfarenheter av litteracitet, från hemmen, förskolan och skolan, bör 
inkluderas i undervisningen (Duek, 2017; Fast, 2007; Schmidt, 2013). Dock visar 
forskning att dessa möjligheter inte alltid skapas i klassrummen (Wedin, 2010b).  

Wedin (2010b) har i sin etnografiska studie undersökt relationen mellan 
andraspråksutveckling och ämneskunskaper. Studien visar bland annat att eleverna oftast 
får arbeta individuellt  eller i mindre grupper med uppgifter som inte kräver några större 
kognitiva utmaningar (Wedin, 2010b, s. 173). Uppgifterna skapar inte några möjligheter 
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för eleverna att arbeta med abstrakt tänkande eller mer krävande läsning och skrivning. 
Till stor del består uppgifterna av att skriva av eller att producera enstaka ord eller 
meningar där elevernas kunskaper testas mer än de utvecklas. Inte heller ges eleverna i 
någon större utsträckning möjlighet till att  skapa egna texter (Wedin, 2010b, s. 181). En 
anledning till dessa uppgifter kan vara att lärarna har låga förväntningar på eleverna och 
att fokus ligger på att eleverna ska lyckas med uppgifterna (Wedin, 2010b, s. 181). I 
Dambers (2010) studie framgår det att individanpassningar av det material som eleverna 
möter i undervisningen är betydelsefullt för att eleverna ska få en god läsutveckling.  
Detta kan ske genom att exempelvis låta eleverna arbeta multimodalt och med texter som 
är anpassade utifrån olika språkliga nivåer. Damber (2010, s. 59) menar även att det är 
viktigt att tro på elevernas kapacitet och att ställa höga krav.

Damber (2010) belyser även betydelsen av att låta eleverna interagera i klassrummet för 
att  skapa förutsättningar för eleverna att få en god läsutveckling. I Dambers studie 
framgår det  att lärarna ofta lät eleverna arbeta med muntliga aktiviteter och drama 
(Damber, 2010, s. 59).  Wedin (2010b, s. 175) har uppmärksammat att det samtal som 
sker mellan elever och lärare ofta används för att prata om de uppgifter som eleverna får 
arbeta med i klassrummen. Samtal som fokuserar på innehållet i uppgifterna och som är 
ämnesspecifika med användning av betydelsefulla begrepp saknas (Wedin, 2010b, s. 
175). Wedin (2011, 223) menar att elevernas språkutveckling bäst gynnas av att eleverna 
själva får möjlighet  att producera tal. Eleverna behöver dels använda längre talturer som 
blir språkligt utmanande och kräver olika kommunikationsstrategier, dels använda 
kunskapsrelaterat skolspråk. Genom att läraren låter eleverna formulera egna hypoteser 
eller sammanställa resultat vid arbete med olika uppgifter får eleverna möjlighet att både 
använda längre talturer men även använda kunskapsrelaterat språk.  

I flera studier har forskare undersökt hur flerspråkiga barns möten med litteracitet i 
hemmen och i skolan ser ut och hur de erfarenheter som eleverna har med sig när de 
börjar skolan kan användas i undervisningen (Duek, 2017; Fast, 2007; Schmidt, 2013). 
Forskarna menar att elevernas tidigare möten med litteracitet med fördel borde inkluderas 
i läs- och skrivundervisningen då det kan medföra många positiva effekter på elevernas 
läs- och skrivutveckling. I Dueks (2017) studie framgår det att internet och tv fungerar 
som informationskällor till det svenska språket i barnens hemmiljöer. Då eleverna har 
tillgång till dessa medier i hemmen kan även en social och gemensam plattform för 
barnen skapas då de flesta barn, oavsett  bakgrund idag har tillgång till dessa. Genom 
barnens användning av datorspel, tv-program och internet får barnen möta både det talade 
och skrivna språket (Duek, 2017, s. 124). 

Fast (2007, s. 94) förklarar att de textorienterade aktiviteter som de flerspråkiga eleverna 
möter i hemmet sker genom bland annat böcker, tidningar och dataspel. Vilka 
textorienterade aktiviteter som de olika eleverna möter i hemmen påverkas av vilka 
sociala och kulturella sammanhang de vistas i, exempelvis familjens traditioner, familjens 
modersmål samt föräldrars och syskons datoranvändning. I studien framgår det även att 
barnen i stor utsträckning använder både läsning och skrivning genom populärkultur och 
medier långt före skolstart, exempelvis genom tv, filmer och leksaker (Fast, 2007, s. 180). 
Fast (2007, s. 171) menar dock att de erfarenheter av textorienterade aktiviteter som 
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eleverna har med sig in i skolan inte används. Den traditionella läs- och 
skrivundervisningen som används inkluderar inte elevernas vardagserfarenheter. 

I Schmidts (2013) etnografiska studie har användningen av texter i och utanför skolan 
undersökts utifrån nio elever i årskurs tre till fem. Syftet med studien var att kartlägga och 
synliggöra vilka möjligheter och villkor de texter som eleverna möter erbjuder utifrån 
menings- och identitetsskapande. De digitala och multimodala texter som eleverna möter 
i bland annat hemmen har större påverkan på elevernas identitetsskapande än vad de 
läromedel och skönlitterära texter som eleverna möter i skolan har.  I studien framkom att 
de t i unde rv i sn ingen bö r skapas men ings fu l l a och kommunika t iva 
undervisningssammanhang där texter som barnen själva är engagerade i bör inkluderas i 
större utsträckning (Schmidt, 2013, s. 259). 

4.3. Strategier vid läs- och skrivundervisning
I tidigare forskning framhålls olika strategier som kan användas av lärare i klassrum med 
flerspråkiga elever. Facella m.fl. (2010, s. 209) har undersökt hur lärare kan stötta elever 
som lär sig engelska som ett andraspråk (ELL students). I studien framgår det att 
undervisningsstrategier kan användas med syfte att skapa kopplingar mellan språk och 
ämnesinnehåll samt för att stödja deras kommunikativa och sociala interaktion. Facella 
m.fl. (2010, s. 213) menar även att användningen av de olika strategierna kan vara 
fördelaktiga för alla elever, även de som lär sig på sitt förstaspråk. De strategier som lyfts 
i studien placeras i tre kategorier; strategier för att  engagera eleverna känslomässigt, för 
att  lära ut språket specifikt och för att lära ut i allmänhet. Lärarna som deltog i studien 
betonade dock att  det viktigaste var att kombinera och variera olika strategier i 
undervisningen för att kunna möta elevernas behov individuellt (Facella m.fl., 2010, s. 
211). 

Lake och Pappamihiels (2003) sammanfattar viktiga faktorer för hur lärare kan stödja 
elever som lär sig engelska som andraspråk (ELL students). De menar att  det både för 
elever med engelska som förstaspråk och elever med engelska som sitt andraspråk är 
mycket viktigt att läraren ger kontextuellt stöd i läs- och skrivundervisningen. Stödet kan 
ske genom att använda visuellt och konkret lärande med bland annat gester, sånger och 
rollspel. Genom att använda kontextuellt stöd kan eleverna få möjlighet att få förståelse 
för komplexa begrepp  och det språk som används för att förklara dessa (Lake & 
Pappamihiel, 2003, s. 201). Även Facella m.fl. (2010, s. 213) framhåller betydelsen av att 
använda gester och visuella tecken som stöd. Dessa strategier kan användas för att 
tydliggöra det talade språket och göra det lättare för eleverna att göra kopplingar mellan 
språket och konkreta handlingar eller föremål. Även konkreta föremål och objekt kan 
användas i undervisningen för att förstärka lärandet då eleverna kan få möjlighet att 
använda saker som de redan är bekanta med. Att repetera ord lyfts även som en av de 
strategier som framkom i studien som effektiv. Genom att eleverna får möjlighet att 
repetera orden ofta får de öva på sina färdigheter att använda det nya språket. 

4.4. Sammanfattning
Tidigare forskning visar att lärarens kunskaper om flerspråkiga elevers förutsättningar 
och behov är viktiga för att skapa en god läs- och skrivundervisning (se t.ex. Lake och 
Pappamihiels, 2003; Damber, 2010; Wedin, 2010b; Wedin, 2011; Duek, 2017). Dock 
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visar flera studier att lärare inte alltid tar hänsyn till elevernas hemmiljöer och modersmål 
i läs- och skrivundervisningen (Duek, 2017; Lake och Pappamihiels, 2003; Fast, 2007). I 
den tidigare forskningen framgår det  även att läs- och skrivundervisningens organisation, 
där andraspråkselever får möta anpassade och utmanande uppgifter är viktig (Damber, 
2010). Wedins (2010b) studie visar dock att lärare låter andraspråkselever arbeta med 
uppgifter som inte kräver några större kognitiva utmaningar. Detta kan dels bero på att 
lärarna har låga förväntningar på andraspråkselever, dels på att  lärarna vill att eleverna 
ska lyckas med uppgifterna. Att låta andraspråkselever använda tidigare erfarenheter av 
litteracitet i läs- och skrivundervisningen har också visat sig betydelsefull för eleverna 
(Duek, 2017; Fast, 2007; Schmidt, 2013). I läs- och skrivundervisningen kan även lärare 
använda olika strategier, så som att erbjuda andraspråkseleverna kontextuellt stöd i form 
av gester och bilder, använda sig av upprepningar samt låta eleverna praktisera det de lär 
genom drama och sång för att stödja deras läs- och skrivutveckling (Facella m.fl., 2010; 
Lake & Pappamihiel, 2003; Damber, 2010).

5. Teoretisk utgångspunkt
I det  här avsnittet beskrivs det sociokulturella perspektivet där pedagogen och filosofen 
Lev Vygotskijs arbeten är centrala. Jag har valt att använda det sociokulturella 
perspektivet som stöd vid analys av resultaten då det känns relevant utifrån mitt 
forskningsområde där andraspråkselevers läs- och skrivundervisning är i fokus. Det 
sociokulturella perspektivet skrivs även fram i andra studier som berör andraspråkselever 
och flerspråkighet (se t.ex. Wedin, 2010; Wedin, 2011). Centrala begrepp, utifrån det 
sociokulturella perspektivet, som används vid analysen är; den närmaste 
utvecklingszonen, stöttning samt mediering.

5.1. Sociokulturellt perspektiv
Säljö (2012, s. 185) förklarar att  det sociokulturella perspektivet härstammar från Lev 
Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk. Centralt i Vygotskijs arbeten var 
människors utveckling kopplat till biologiskt och sociokulturellt perspektiv och hur dessa 
perspektiv samverkade. Säljö (2012, s. 195) förklarar även att lärande och utveckling sker 
genom samspel med andra människor, där interaktion och kommunikation är centralt. 
Säljö (2012, s. 186) beskriver vidare det sociokulturella perspektivet på lärande och 
utveckling som syftar till hur elever utvecklar förmågor som är kulturella, exempelvis att 
läsa och skriva. Vygotskij menar att  utveckling hos elever, exempelvis andraspråkselever, 
är en ständigt pågående process (Säljö, 2012, s. 193).

Begreppet den närmaste utvecklingszonen syftar till att elever som utvecklar nya begrepp 
och färdigheter även är i närheten av att utveckla fler kunskaper. I denna zon är elever, så 
som andraspråkselever, mottagliga för instruktioner och förklaringar. Detta innebär 
exempelvis att lärare kan vägleda andraspråkselever så att de får kunskaper om hur ett 
kulturellt  redskap, i form av exempelvis grammatik, lässtrategier eller olika begrepp, kan 
användas (Säljö, 2012, s. 193). 

Enligt Säljö (2012, s. 193) menar Vygotskij att stöd och hjälp  är avgörande för att barn, så 
som andraspråkselever, ska kunna förstå världen. Detta stöd kan ske av en lärare, eller en 
mer kompetent kompis. Säljö beskriver vidare att  det stöd som andraspråkselever får kan 
kopplas till begreppet stöttning (scaffolding). Detta begrepp syftar till den 
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kommunikation som sker i de pedagogiska situationerna. Läraren ger inledningsvis 
mycket stöd till andraspråkseleven vilket i efterhand avtar och till sist helt kan plockas 
bort då eleven har tillägnat sig den nya kunskapen. Det är dock viktigt att 
andraspråkseleven får möta utmaningar och förstå dessa för att senare kunna ta sig vidare. 
Med hjälp av läraren kan andraspråkseleven bli uppmärksammad på det som är viktigt att 
tänka på, exempelvis genom att frågor ställs. Detta leder till att lärare i skolan behöver ha 
mer kunskap om hur exempelvis andraspråkselevers utvecklingszoner vid läs- och 
skrivundervisningen fungerar. Pedagogens kunskaper om andraspråkselevers 
utvecklingszoner är viktiga för att rätt stöd ska kunna ges (jfr Säljö, 2012, s. 194). 

Mediering syftar till att människor använder olika redskap  eller verktyg som är språkliga 
eller materiella, för att skapa förståelse för omvärlden och för att agera i den (Säljö, 2012, 
s. 187). I det sociokulturella perspektivet är språket ett centralt medierande redskap. 
Vygotskij menar att språket ska tolkas som ett flexibelt teckensystem som vi kan uttrycka 
oss och fördjupa vår förståelse genom.  Vygotskij menar även att det är genom det talade 
och skrivna språket som kommunikation och förståelse till omvärlden skapas. Språket 
som teckensystem samspelar med andra uttrycksformer så som exempelvis bilder (Säljö, 
2012, s. 190). Säljö (2012, s. 192) beskriver primär och sekundär socialisation, där 
mediering sker i olika sammanhang och på olika nivåer. Den primära socialisationen 
syftar till att  mediering sker i vardagen utan någon direkt undervisning och den sekundära 
socialisationen syftar till mediering som äger rum i skolan. En skillnad mellan den 
premiära och den sekundära socialisationen är användning och utveckling av vardagliga 
och vetenskapliga begrepp. De vardagliga begreppen är grundläggande i språket och 
används vid de dagliga samspelen, vardagsspråket, medan de vetenskapliga syftar till ett 
mer abstrakt och vetenskapligt språk, så som skolspråket (Säljö, 2012, s. 193). Detta kan 
tolkas som att lärarens undervisning har en avgörande betydelse för andraspråkselevernas 
utveckling av skolspråket.

6. Metod
I det här avsnittet beskrivs den här studiens metodologiska förutsättningar. Inledningsvis 
sammanfattas min egen förförståelse kopplat till andraspråkselevers läs- och 
skrivundervisning. Därefter ges en beskrivning till valet av metod, urval och 
avgränsningar, informanter som inkluderats, forskningsetiska överväganden och 
genomförandet. Till sist  sammanfattas även den materialbearbetning som har gjorts och 
den analysmetod som använts, och reflektioner kring studiens trovärdighet, tillförlitlighet 
samt generaliserbarhet ges.

6.1. Min förförståelse
Jag har under min utbildning på grundlärarprogrammet genomfört verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) där jag på nära håll har fått möjlighet att studera undervisning där 
andraspråkselever ingår. Detta har påverkat min förförståelse då jag utifrån mina VFU-
perioder fått erfara hur svårt det kan vara att undervisa andraspråkselever i ett klassrum 
där både enspråkiga och flerspråkiga elever ingår. Jag har i min studie försökt att hela 
tiden vara medveten om de erfarenheter som jag har kring undervisning av 
andraspråkselever, och försökt att förhålla mig så neutral som möjligt vid datainsamling 
och analyser.
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6.2. Val av metod
I den här studien har en kvalitativ undersökningsmetod använts, där materialinsamlingen 
genomförts utifrån intervjuer. Enligt  Larsen (2009, s. 24) används kvalitativa metoder då 
man vill undersöka ett område lite djupare och få fram mycket information om en mindre 
urvalsgrupp. Vid kvalitativa metoder samlas material in med syfte att skapa förståelse för 
något, dock är inte undersökningarna möjliga att generalisera då urvalet av deltagarna i 
studien inte skett  slumpmässigt och inte är representativa för hela populationen. Larsen 
(2009, s. 77) skriver att det viktigaste inte alltid är att kunna generalisera utan att uppnå 
mesta möjliga kunskap  inom ett visst område utifrån de som deltar i undersökningen. 
Valet att  använda en kvalitativ undersökningsmetod bestämdes utifrån studiens syfte att 
undersöka informanternas egna erfarenheter om andraspråkselevers läs- och 
skrivundervisning. Detta för att få förståelse om vilka metoder som lärare kan använda i 
andraspråkselevers läs- och skrivundervisning samt vilka aspekter som lärare eventuellt 
behöver ta hänsyn till i undervisningen. 

Dimenäs (2007, s. 48) förklarar att intervjuer som används vid kvalitativa undersökningar 
liknar formen av ett samtal men med ett bestämt fokus. Vid dessa intervjuer används 
öppna frågor där det är respondentens uppfattningar och föreställningar som är av 
intresse. Följdfrågor kan användas för att föra respondentens tankar vidare. Larsen (2009, 
s. 83) förklarar att  intervjuerna kan vara mer eller mindre strukturerade. I den här studien 
har en halvstrukturerad intervju använts där öppna frågor formulerats innan intervjun där 
möjligheter att ställa följdfrågor har funnits. 

Larsen (2009, s. 86) lyfter fram betydelsefulla faktorer att tänka på då man genomför 
intervjuer och menar att det är viktigt att  hela tiden ha i åtanke vad det är man vill 
undersöka och hur frågorna ska konstrueras. De frågor som jag använde vid intervjuerna 
formulerades utifrån den här studiens syfte (se bilaga 2), och konstruerades så att öppna 
svar var möjliga. Larsen beskriver vidare att de intervjufrågor som används ska vara 
klara, tydliga och inte innehålla begrepp som kan vara svåra att förstå. Det kan även vara 
bra att inleda med lättare bakgrundsfrågor som handlar om utbildning och tidigare 
arbetslivserfarenheter. De frågor som konstruerades till den här studiens intervjuer 
försökte jag formulera med ett  enkelt och tydligt  språk. Lättare frågor som berörde 
lärarnas yrkesbakgrund användes inledningsvis. Larsen (2009, s. 87) beskriver även 
intervjueffekten som syftar till att  inte låta forskarens närvaro påverka intervjusvaren, 
exempelvis bör inte egna tyckanden eller bekräftelse av ”rätta” svar ske. Vid intervjuerna 
har jag försökt att vara medveten om intervjueffekten för att inte påverka informanternas 
svar. Frågorna försökte jag ställa så neutralt som möjligt och informanterna fick tala 
ostört tills de var färdiga utan att jag gav någon bekräftelse på att de gav ”rätt” svar. 
Intervjuerna spelades även in vilket gjorde att jag i efterhand kunde analysera hur 
intervjuerna genomfördes. 

6.3. Urval och avgränsningar
I den här studien har urvalet av informanter skett genom en kombination av godtyckligt 
urval och snöbollsmetoden. Larsen (2009, s. 78) menar att godtyckligt urval syftar till att 
välja ut de informanter som, enligt egen bedömning, väljs ut  utifrån vissa kriterier och 
som kan ge ett varierat urval. Snöbollsmetoden handlar istället om att forskaren kontaktar 
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personer som antas ha goda kunskaper inom ämnet och vidare kan tipsa om andra 
personer.  

I den här studien har det varit högst aktuellt att inkludera svenska skolor där det finns 
andraspråkselever, för att  få fram så relevant material som möjligt. Därför kontaktade jag 
chefen för modersmålsenheten i den kommun som jag avsett att genomföra min 
undersökning i för att  få information om vilka skolor i kommunen som har flest antal 
andraspråkselever. Utifrån det valdes de tre skolor med flest antal andraspråkselever ut. I 
denna process användes godtyckligt urval, då jag valde att variera urvalet genom att 
kontakta olika skolor utifrån kriteriet att de hade flest antal andraspråkselever. 
Anledningen till detta urval var att dessa skolor förhoppningsvis skulle ha mer erfarenhet 
av att  undervisa andraspråkselever, till skillnad från de skolor med färre antal 
andraspråkselever. Därefter kontaktades rektorerna på varje skola för att få fram aktuella 
lärare att tillfråga. De krav som ställdes på lärarna var att de aktivt skulle arbeta med 
andraspråkselever och vara verksamma i årskurs 1–3. Detta för att det är de årskurserna 
som jag är inriktad mot i min studie. Här användes också snöbollsmetoden, då rektorerna 
fick hänvisa till de personer som de ansåg vara aktuellt att ta kontakt med. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 130) menar att  antalet intervjuer som genomförs i en 
studie påverkas av den tid och de resurser som finns tillgängliga. Ett vanligt antal 
informanter vid intervjustudier är dock 15 +/- 10. I studien har sex verksamma lärare från 
tre olika skolor inkluderats. Det var sex lärare som visade intresse av att delta i studien då 
olika lärare tillfrågades. Då tiden för studien är begränsad (10 veckor sammanlagt) och 
det material som insamlats vid informanternas intervjuer även ska analyseras och 
bearbetas var sex lärare ett rimligt antal informanter. Valet att inkludera lärare från olika 
skolor beror på att jag ville få fram varierade erfarenheter och synsätt på hur lärare 
organiserar andraspråkselevers läs- och skrivundervisning. Då lärare kan använda samma 
material och hjälpmedel på skolor upplevde jag det intressant  att inkludera flera olika 
skolor. 

6.4. Beskrivning av informanter
I den här delen presenteras kortfattat de skolor och de informanter som har inkluderats i 
den här studien. Namnen som används är fiktiva, detta med hänsyn till 
konfidentialitetskravet.  

Ankskolan 
Det här är den skola i kommunen som har flest antal flerspråkiga elever där andelen 
flerspråkiga elever utgör ungefär 70 procent av alla elever. 

Informant 1. 
Anna har läst en grundskollärarutbildning med inriktning mot årskurs 1–7 och har arbetet 
inom skolan i över 15 år.  Hon är behörig i ämnena matte, NO, idrott och svenska som 
andraspråk. Just nu är hon verksam i årskurs 2 där hon undervisar i alla ämnen utom SO 
och engelska.3 Anna har undervisat flerspråkiga elever i över 15 år och av de elever som 
hon undervisar just nu är närmare 70 procent flerspråkiga. 
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3 Flertalet av de lärare som har inkluderats i den här studien uppger att de undervisar i alla ämnen. Dock är 
det betydelsefullt att poängtera att ingen av lärarna undervisar i svenska som andraspråk.



Informant 2.
Anneli har läst  grundskollärarutbildning med inriktning F–3 och har arbetat inom skolan i 
över 10 år. Hon är behörig i matte, bild, svenska, svenska som andraspråk och teknik. 
Anneli läser även till ämnet NO nu. Just nu är Anneli verksam i årskurs 1 och undervisar i 
ämnena matte, svenska, teknik och NO. De erfarenheter som Anneli har av att undervisa 
flerspråkiga elever är relativt liten, hon har undervisat flerspråkiga elever i 1,5 år.             
Av de elever som hon undervisar just nu är ungefär 75 procent flerspråkig. 

Informant 3.
Agneta har läst grundskollärarutbildning med inriktning årskurs 1–7. Hon har varit 
verksam som lärare i över 15 år. Agneta är behörig i ämnena NO, matte, svenska och SO i 
årskurs 1-3 och är även behörig i NO och matte upp  till åk 7. Hon är just nu verksam i 
årskurs 3 i alla teoretiska ämnen. Agneta har undervisat flerspråkiga elever i ungefär 10 år 
och just nu är mer än 50 procent av eleverna som hon undervisar flerspråkig. 

Björnskolan 
På den här skolan utgör andelen flerspråkiga elever drygt 10 procent av alla elever. 
Andelen flerspråkiga elever har dock nyligen sjunkit på grund av att flertalet lokala 
asylboenden har avvecklats. 

Informant 4.
Britta har en förskollärarutbildning men är just nu verksam som grundskollärare i årskurs 
1–2. Britta har flera års erfarenhet av att arbeta i skola. Just nu undervisar hon i alla 
ämnen förutom idrott  och musik. Britta har undervisat flerspråkiga elever under de fyra 
senaste åren. Av de elever som hon undervisar just nu är två stycken flerspråkig (av 15 
stycken totalt). 

Informant 5. 
Berit  har läst en grundskollärarutbildning årskurs 1–7 med inriktning till de yngre 
åldrarna. Hon har varit verksam lärare i över 10 år. Berit är behörig i matte, NO och 
specialpedagogik. Hon är verksam i årskurs 1–2 och undervisar i alla ämnen förutom 
idrott och musik. Berit  har även undervisning i ämnena NO och teknik i årskurs 4. Berit 
har undervisat flerspråkiga elever i knappt två år och i den klass hon just nu undervisar 
(åk 1-2) är två stycken flerspråkig. 

Citronskolan 
På den här skolan utgör andelen flerspråkiga elever ungefär 5 procent av alla elever på 
skolan. Dock har andelen flerspråkiga elever, precis som vid Björnskolan, nyligen sjunkit 
då flertalet flerspråkiga elever har slutat på grund av avveckling av asylboenden.

Informant 6.
Carina har läst grundskollärarutbildning med inriktning till årskurs 1–3. Hon har utöver 
denna utbildning även läst specialpedagogik. Carina har arbetat som lärare i över 40 år. 
Just nu är hon verksam i årskurs 1 där hon undervisar i alla ämnen förutom idrott, 
engelska och musik. Utöver detta har Carina även några specialpedagogiska uppdrag i 
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årskurs 1. Carina har drygt fem års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever. Av de 
elever som hon undervisar just nu är två stycken flerspråkig (av 32 stycken totalt). 

6.5. Forskningsetiska överväganden
Vetenskapsrådet (2002, s. 6) beskriver fyra allmänna grundkrav vid forskning. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet  samt nyttjandekravet. I den 
här studien har dessa krav varit centrala för att skydda de individer som har deltagit. 
Informationskravet syftar till att informera deltagare i forskningen om studiens syfte, 
innehåll samt vilka förutsättningar som gäller vid deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
7). Genom att formulera ett informationsbrev till informanterna där information om 
studiens upplägg och genomförande beskrevs anser jag att informationskravet har 
uppfyllts (se bilaga 1). Samtyckeskravet avser deltagarens samtycke till att delta, att 
deltagaren bestämmer villkoren vid deltagande samt att deltagaren har rätt  att avbryta sitt 
deltagande när som helst (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Även detta krav har uppfyllts i 
den här studien då informationsbrevet som skickades ut även syftade till att låta 
informanterna själva bestämma om de ville delta i studien och att  informera om att 
deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 

Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter om deltagare vid en undersökning ska 
behandlas konfidentiellt och förvaras säkert (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I den här 
studien behandlas informanternas uppgifter konfidentiellt  då de i studien redovisas 
anonymt med fiktiva namn. Uppgifterna har även förvaras säkert där endast jag haft 
tillgång till dem.  Med nyttjandekravet avses att endast använda de uppgifter som har 
samlats in till just den avsedda undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). I den här 
studien har det material som framkommit genom informanternas intervjuer endast 
använts till just den här studien. Det material som har samlats in genom inspelningar vid 
intervjuer kommer även att makuleras då den här studien är färdig.  

6.6. Genomförande 
Det material som har samlats in i den här studien är baserad på informanters svar vid 
intervjuer. Då lärarna som var aktuella för den här studien kontaktades bifogades dels ett 
informationsbrev med information om studiens syfte och intervjuernas upplägg, dels de 
intervjufrågor som skulle användas. Detta gjordes med syfte att ge informanterna så 
mycket information som möjligt om studien för att de skulle kunna besluta om de ville 
delta eller inte. Intervjufrågorna skickades även ut  för att de aktuella informanterna skulle 
kunna förbereda sig på vilka frågor som intervjuerna skulle utgå ifrån. I den här studien 
har sex intervjuer genomförts med olika verksamma lärare i årskurs 1–3, fem 
grundskolelärare samt en förskolelärare. Intervjuerna genomfördes på respektive skola 
som de olika lärarna arbetade på och i enskildhet med de olika lärarna. Kihlström (2007, 
s. 51) framhäver betydelsen av att välja en lugn och avskild plats att  genomföra intervjuer 
på för att  kunna prata ostört. En lugn plats valdes utifrån detta ut  där intervjuerna kunde 
ske ostört. I tre av fallen skedde intervjuerna i lärarnas klassrum och i de övriga tre 
skedde de i möteslokaler som fanns på skolorna. Intervjuerna genomfördes efter att 
eleverna slutat för dagen.

Innan intervjuerna inleddes fick informanterna information om studiens utgångspunkt och 
övergripande syfte. Därefter beskrevs intervjuns upplägg och vad som förväntades av 
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informanten. Själva intervjuerna pågick mellan 15 och 30 minuter. De intervjufrågor som 
på förhand hade formulerats användes som stöd vid intervjuerna, men då informanterna 
fick tala fritt  besvarades frågorna i olika ordning. Följdfrågor ställdes även för att  reda ut 
oklarheter eller för att  låta informanterna vidareutveckla något som sagts. Innan 
intervjuerna avslutades tillfrågades informanterna om de ville lägga till något utifrån de 
frågor som hade ställts eller om de ville lägga till något annat relevant. Informanterna 
blev även informerade om att de, efter att arbetet  är avslutat, skulle få ta del av arbetet om 
de så önskade. 

Alla intervjuer spelades in för att lättare kunna analyseras i efterhand. Eftersom 
intervjuerna spelades in gavs även möjlighet att kunna lyssna aktivt hela tiden vilket hade 
varit  svårare om anteckningar hade förts under tiden. Kihlström (2007, s. 51) menar att 
inspelningar av intervjuer är fördelaktigt att använda då det skapar möjlighet att inkludera 
allt som framkommer vid intervjun samt att de frågor som ställs finns med. Det gör det 
även möjligt att uppmärksamma om några ledande frågor har ställts eller om 
respondentens svar kan ha blivit påverkade.   

6.7. Materialbearbetning och analysmetod
Larsen (2009, s. 101) förklarar att en analys av kvalitativt datamaterial syftar till att 
komprimera, systematisera och ordna materialet så att det blir möjligt att  analysera. I den 
här studien har det material som framkommit samlats in genom intervjuer. Det analyssätt 
som har använts för att analysera materialet är en innehållsanalys. Larsen (2009, s. 101) 
menar att syftet  med innehållsanalysen är att identifiera mönster, samband och 
gemensamma drag eller skillnader. Innehållsanalysen sammanfattas av Larsen genom sex 
steg vilka beskrivs nedan: 

• Data samlas in och görs om till texter.
• Texterna kodas.
• Koderna klassificeras i teman eller kategorier.
• Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier.
• Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras.
• Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, 

överförbar ny kunskap formuleras (Larsen, 2009, s. 101).

De analyssteg som Larsen beskriver har jag följt i den här studien. I ett första steg 
samlades material in genom intervjuer som spelades in. Då materialet från inspelningarna 
skulle omvandlas till text spelades intervjuerna upp och pausades flera gånger för att så 
noggrant som möjligt kunna transkriberas. Larsen (2009, s. 101) menar att  en kvalitativ 
materialanalys innebär att reducera en större mängd material där information som inte är 
relevant till frågeställningen tas bort. Utifrån detta uteslöts eventuella pauser och 
information som inte var relevant i förhållande till den här studiens syfte. De texter som 
framkom genom transkriberingen kodades därefter med hjälp av ett antal nyckelord, så 
som exempelvis lärarens anpassningar samt skillnader första- och andraspråkselever. 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 217) förklarar att kodning innebär att koppla ett eller flera 
nyckelord till delar i texten för att sedan kunna identifiera ett specifikt uttalande.  
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Koderna klassificerades därefter i olika kategorier som skapades utifrån de frågor som 
användes vid intervjuerna och som berörde undervisningen (se bilaga 2). Exempelvis 
användes kategorierna första- och andraspråkselevers läs- och skrivutveckling samt 
undervisning i svenska. Materialet sorterades därefter utifrån de aktuella kategorierna. I 
nästa steg granskades de olika kategorierna för att betydelsefulla mönster skulle 
upptäckas. Utifrån dessa mönster grupperades olika delar av texten inom varje kategori, 
för att organisera materialet. I detta steg kopplades även kategoriseringarna till studiens 
syfte och frågeställningar för att se hur dessa besvarats. De kategoriseringar som 
skapades utgör även resultatavsnittets rubriker. Avslutningsvis så analyserades de mönster 
som framkommit med stöd av studiens teoretiska perspektiv, det sociokulturella 
perspektivet.  De centrala begrepp  som användes vid analysen var; den närmaste 
utvecklingszonen, stöttning samt mediering. 

6.8. Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet
Larsen (2009, s. 80) förklarar att trovärdighet handlar om relevans eller giltighet. Det vill 
säga att det material som insamlats är relevant i förhållande till frågeställningen. Strävan i 
den här studien har hela tiden varit  att skapa så hög trovärdighet som möjligt, där studiens 
syfte och frågeställning hela tiden fungerat  som utgångspunkt. Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 15) skriver att den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att förstå världen 
från undersökningspersonernas synvinkel och att utveckla mening ur deras erfarenheter. 
Att genomföra en kvalitativ studie där materialinsamlingen skedde utifrån intervjuer 
bestämdes utifrån studiens syfte, att  undersöka lärares egna erfarenheter om 
andraspråkselevers läs- och skrivundervisning. Även urval och avgränsningar skedde 
utifrån studiens syfte för att valet av informanter skulle bli så relevant som möjligt i 
förhållande till studien. De frågor som användes vid intervjuerna formulerades utifrån den 
här studiens syfte och frågeställningar för att säkerställa att syftet och frågeställningarna 
skulle bli besvarade. Larsen (2009, s. 81) skriver även att det vid kvalitativa 
undersökningar är lättare att uppnå hög trovärdighet än vid kvantitativa undersökningar, 
då det finns möjligheter att göra ändringar under arbetets gång. Då öppna frågor användes 
under intervjuerna skapades även möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna vilket 
bidrog till att kompletterande frågor kunde ställas då det  behövdes. Även detta för att 
säkerställa att studiens syfte och frågeställningar blev besvarade.

Enligt Larsen (2009, s. 81) är exakthet, precision och noggrannhet viktigt för att skapa 
hög tillförlitlighet i en studie. I den här studien har urval, materialinsamling och 
bearbetning av material genomförts systematiskt och noggrant med strävan att uppnå hög 
tillförlitlighet. Dessa processer har även redovisats utförligt  för att göra det möjligt att 
värdera de val som har gjorts och på så vis avgöra tillförlitligheten. Larsen (2009, s. 81) 
menar dock att det kan vara svårt att säkerställa hög tillförlitlighet då det material som 
framkommer genom både observationer och intervjuer påverkas av olika förutsättningar. 
Exempelvis görs olika tolkningar beroende på vem som observerar och vid intervjuer kan 
informanten påverkas av den som intervjuar. Vid intervjuerna försökte jag undvika att 
ställa ledande frågor och vid bearbetning av datan försökte jag att tolka resultatet så 
neutralt som möjligt med stöd av teoretiskt  perspektiv. Jag har även hela tiden strävat 
efter att vara medveten om min egen förförståelse för att inte påverka informanterna. 
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Larsen (2009, s. 77) förklarar att det vid en kvalitativ studie inte alltid är 
generaliserbarhet som eftersträvas, syftet kan istället vara att fram så mycket kunskap 
som möjligt inom ett område utifrån den specifika urvalsgrupp som undersöks. I den här 
studien har detta varit min ambition, att få fram så mycket kunskap som möjligt om de 
undersökta lärarnas erfarenheter.

7. Resultat
I det här avsnittet har resultatet  av informanternas svar vid intervjuerna sammanställts. 
Resultatet presenteras utifrån följande kategorier: första- och andraspråkselevers läs- och 
skrivutveckling, undervisning i svenska, lärarens anpassningar samt andraspråkselevers 
läs- och skrivundervisning. I slutet  analyseras även resultatet i förhållande till studiens 
teoretiska utgångspunkt.

7.1. Första- och andraspråkselevers läs- och skrivutveckling
De olika informanterna kan delas in i två kategorier utifrån hur de upplever att  första- och 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling ser ut. I den ena kategorin kan Anna, Britta 
och Carina placeras, och de anser inte att elevernas språkbakgrund har någon avgörande 
betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling. I den andra kategorin finns Anneli, 
Agneta och Berit, som anser att det finns ett antal skillnader.

Anna menar att det centrala vid eleverna läs- och skrivutveckling inte är elevernas 
språkbakgrunder utan elevernas individuella förutsättningar och bakgrunder. Mer 
specifikt framhåller hon elevernas litteraturbakgrunder som viktiga: 

Det  beror så mycket på elevernas litteraturbakgrund… alltså om de är vana att 
läsa eller om de har blivit  läst för. Den bakgrunden är mer utslagsgivande när 
eleverna börjar i ettan. Det  har mer med det att göra än om eleverna är första- 
eller andraspråkselever. De elever som mött  sagor, rim och ramsor i stor 
utsträckning får lättare flyt i läsningen och har lättare att utveckla språket.

Britta anser att det  kan finnas viss skillnad men menar att det är svårt att göra någon 
generell slutsats kring vilka dessa är. De skillnader som kan finnas mellan första- och 
andraspråkselever påverkas av elevernas intressen, om de har svenska kamrater och om 
de använder det svenska språket mycket på fritiden. Carina lyfter kortfattat skillnaden på 
elevernas läsning och läsförståelse och menar att andraspråkselevernas utveckling kan ske 
lite långsammare. Dock menar hon att det även kan kopplas till förstaspråkselever.

Anneli, Agneta och Berit upplever att  det finns tydliga skillnader mellan första- och 
andraspråkselever och beskriver några av de mest framträdande. Enligt  Anneli är en 
tydlig skillnad hur första- och andraspråkselever uppfattar och hanterar det svenska 
språkets ljud:

Bara att  höra ljud och att göra ljudanalyser… vart  ljuden finns i orden. Det 
visar skillnader mellan eleverna. Likaså när eleverna uttalar ljuden hör man 
att  det  är stor skillnad. Förstaspråkselever har lättare att  arbeta med ljuden då 
de är bekanta med dessa sedan innan. 
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Agneta beskriver mer ingående vilka skillnader som skiljer första- och 
andraspråkseleverna. Andraspråkseleverna har bland annat svårare att formulera meningar 
rätt  både muntligt  och skriftligt, problem med att  böja ord rätt, veta när de ska skriva en 
eller ett före och utelämnar ofta många ändelser då de läser. Även Anneli menar att 
andraspråkselever kan ha utmaningar med att skriva, då de kan ha svårare att forma 
bokstäver och ha svårigheter med skrivriktningen. Andraspråkseleverna har även ofta 
svårigheter med förståelse av ord. Berit  uppger att  första- och andraspråkselevers 
skrivutveckling skiljer sig men att skillnaderna varierar väldigt mycket mellan varje elev. 
Den största skillnaden som hon kan se är att förstaspråkselever har det svenska språket 
med sig sedan tidigare, vilket andraspråkseleverna inte har. Det svenska språket behöver 
andraspråkselever utveckla samtidigt som de lär sig läsa och skriva på språket. 

7.2. Undervisning i svenska
Alla informanter berättar att deras undervisning sker i ämnet svenska, där både första- och 
andraspråkselever undervisas gemensamt. Två av lärarna, Anna och Berit uppger att alla 
elever undervisas i ämnet svenska, på samma sätt där de får arbeta med samma material. 
Vid intervjun med Anna framkom det dock att några av andraspråkseleverna bedöms 
utifrån kursplanen svenska som andraspråk, trots att  andraspråkseleverna undervisas 
enbart i ämnet svenska. Även Carina beskriver att andraspråkselever undervisas i ämnet 
svenska och förklarar varför hon anser att det är relevant:

Jag ser det som svenska när andraspråkseleverna är så små… så får det 
utkristallisera sig längre fram om de behöver följa kursplanen svenska som 
andraspråk. 

Bedömningen om vilken kursplan andraspråkseleverna ska följa tycker jag 
att man ska göra över tid. Jag tror att man annars kan lägga ribban för lågt.

Anneli, Agneta och Britta förklarar att  de försöker anpassa läs- och skrivundervisningen 
och det material som eleverna möter så att det ska gynna andraspråkseleverna. Anneli 
menar bland annat att andraspråkseleverna ska få möjlighet att arbeta mycket med sin 
förförståelse och bilder i läs- och skrivundervisningen. 

7.3. Lärarens anpassningar
Vid intervjuerna framkom det att de flesta informanter upplevde att  viss anpassning 
behöver göras av läraren i läs- och skrivundervisning där andraspråkselever ingår. Anna, 
och till viss del även Anneli och Agneta anser att de flesta anpassningar som görs i 
undervisningen är viktiga för alla elever, oavsett vilken språklig bakgrund de har. Anna 
ger exempel på anpassningar som läraren behöver tänka på utifrån elevernas 
förförståelse:

Alla gynnas av att man skapar en förförståelse, går igenom nyckelord. Det 
behöver man tänka på för alla barn. 

Anneli menar att det som man som lärare behöver ta hänsyn till, exempelvis kan vara att 
ta det lugnare och anpassa undervisningen. Enligt Anneli handlar detta om att prata 
lugnare, precisera ords betydelse och att stanna upp för att  ställa frågor till eleverna. 
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Anneli uttrycker dock att detta är viktigt för alla elever, även förstaspråkselever. Andra 
anpassningar som Anneli beskriver är att erbjuda eleverna språkstöd och att  låta 
andraspråkseleverna få extra tid på sig då de arbetar med uppgifter:

Man behöver inte ha så bråttom med andraspråkselever utan det är bättre att 
de befäster orden och ljuden i orden. 

Agneta beskriver de anpassningar som hon anser att hon behöver göra då hon undervisar 
både första- och andraspråkselever. Hon ger exempel på att använda bild- och språkstöd 
som extra anpassningar. I övrigt beskriver Agneta att hon använder sig av en 
inläsningstjänst där eleverna får möjlighet att få en bättre förståelse för vad man arbetar 
med. Detta har dock alla elever användning av, både första- och andraspråkselever. 

Britta, Berit och Carina anser att det är nödvändigt att göra vissa anpassningar då de 
undervisar i ett klassrum med både första- och andraspråkselever. Både Britta och Berit 
beskriver att  de måste vara mer tydlig då de förklarar olika saker för andraspråkselever så 
att  eleverna förstår. Ibland använder de även tecken (kroppsspråk) för att förstärka det de 
förklarar för eleverna. Berit beskriver det på följande vis:  

Man försöker vara mer tydlig… man använder inte fler ord utan lättare ord. 
Man märker att här behöver man förklarar ännu mer och vara mer tydlig. 

Det blir nog mycket kroppsspråk… kroppen förstärker vad man säger. 

Britta upplever även att det  är viktigt att  ge eleverna enskild undervisning ibland, för att 
skapa förståelse hos eleverna. Både Berit och Carina framhåller även betydelsen av att 
vara extra tydlig vid introduktioner av nya områden och använda enklare ord för att 
andraspråkseleverna ska förstå. 

7.4. Andraspråkselevers läs- och skrivundervisning
En framträdande strategi som alla informanter lyfter fram som betydelsefull vid 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling är att använda bildstöd i undervisningen. 
Syftet med att använda bildstöd är för att skapa förståelse hos eleverna, bland annat för att 
förstå det lästa, för att tydliggöra egna texter och för att redogöra för begrepp vid 
exempelvis introduktioner av nya områden.  Anna beskrev att hon använde bildstöd och 
fysiska saker för att stödja elevernas läs- och skrivutveckling. Berit förklarar att hon 
använder bildstöd i stor utsträckning i undervisningen och då exempelvis genom datorer 
och i-pads: 

Ibland är det svårt att  förklarar vad man menar… bara att  förklara vad 
en morot är kan vara svårt. Men tack vare datorn och i-pad så kan man 
använda bilder för att visa.

På en av skolorna, Ankskolan, beskrivs ett specifikt material/hjälpmedel av lärarna som 
andraspråkseleverna har tillgång till, som språkstöd. Anna beskriver detta material/
hjälpmedel som en typ av inläsningstjänst som de nyligen fått tillgång till. Denna 

22



inläsningstjänst innebär att  många av de läromedel som används finns inlästa på svenska 
men även delar av texterna finns inlästa på elevernas modersmål:

Hela boken finns inte inläst  på modersmålet, men en introduktion på varje 
liten del av ett stycke förklarar på modersmålet  först. Sen får de uppläst  på 
svenska. 

Inläsningsmaterialet finns tillgängligt på datorerna i Annas klass. Dock har det inte hunnit 
användas så mycket än men hennes förhoppning är att det ska användas mer i framtiden. 
Anneli förklarar, precis som Anna, att hon inte hunnit använda inläsningstjänsten än men 
Agneta använder den till sina andraspråkselever. 

Berit, Britta, Anna, Anneli och Agneta uppger att andraspråkseleverna får stöd av i-pads 
och datorer i deras läs- och skrivutvecklingar. Berit  uppger att olika appar ibland används 
med syfte att översätta texter åt eleverna. Britta förklarar att andraspråkseleverna får 
arbeta med i-pads med syfte att kunna träna extra på olika bokstavsljud genom att de får 
lyssna till dem:

Genom att använda i-pads kan eleverna få direkt bekräftelse på om de gör 
rätt. Andraspråkseleverna använder det lite oftare. 

Anna och Agneta beskriver hur de på skolan arbetar med genrepedagogik och de menar 
att  genrepedagogiken kan användas fördelaktigt  med andraspråkselever. Anna förklarar 
att  hela skolan arbetar aktivt med genrepedagogik för att ge eleverna modeller för hur 
man ska skriva olika typer av texter. Hon förklarar även att genrepedagogik gynnar alla 
elever, inte bara andraspråkselever. Anna tydliggör att det är viktigt att gå igenom 
nyckelord och begrepp: 

Dom här nyckelorden… dom är vi ganska noga med att gå igenom. Vid alla 
nya moment, i alla ämnen. Det  är mycket  nya ord och begrepp. Nästan varje 
lektion skriver vi mål för lektionen och vilka nyckelord som kommer att 
användas mycket under lektionen. 

Anna beskriver även att de i läsningen har arbetat mycket med ett lässtrategimaterial som 
heter läsfixarna. I detta material används olika figurer som hjälper andraspråkseleverna 
att  hantera olika typer av texter. Exempelvis används ”spågumman” för att eleverna ska få 
gissa vad de tror att  en text kommer att  handla om, detta med syfte att 
andraspråkseleverna ska få träna sig på att bli aktiva läsare. 

Andra metoder som informanterna uppger att de använder sig av i undervisningen för att 
stödja andraspråkselevernas läs- och skrivutveckling är bland annat att låta eleverna få 
repetera mycket, anpassa materialet i undervisningen samt låta eleverna få lyssna till 
olika texter. Både Anneli och Anna framhåller betydelsen av att anpassa materialet utifrån 
andraspråkselevers individuella nivå och behov. 
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7.5. Analys av resultatet
I det här avsnittet analyseras resultatet utifrån den här studiens teoretiska perspektiv, det 
sociokulturella perspektivet. Analysen är uppdelad i två delar där studiens frågeställningar 
är avsedda att behandlas. 

7.5.1. Metoder för att främja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling
Inom det sociokulturella perspektivet utgår man från att lärande och utveckling sker 
genom samspel med andra människor och att kommunikation och interaktion är mycket 
viktigt (Säljö, 2012, s. 195). Stöd och hjälp  är avgörande för att elever ska kunna utveckla 
förståelse för världen, och stödet kan ske av en lärare eller en mer kompetent kamrat 
(Säljö, 2012, s. 193). I resultatet av intervjuerna framgår att kommunikation och 
interaktion är viktigt då lärarna undervisar andraspråkselever i läsning och skrivning, 
även om inte lärarna beskriver det uttryckligen. De metoder som lärarna förklarar att de 
använder sig av för att främja andraspråkselevernas läs- och skrivutveckling bygger på 
kommunikation och interaktion främst mellan lärare och andraspråkselever, men även 
eleverna emellan. 

Stöttning syftar till den kommunikation som sker i pedagogiska situationer för att hjälpa 
elever att komma längre än vad som varit möjligt på egen hand (Säljö, 2012, s. 194). I de 
metoder som lärarna beskrev att de använde sig av för att stötta andraspråkselevers läs- 
och skrivutveckling är syftet att hjälpa eleverna att  komma längre än vad som varit 
möjligt för dem att  göra på egen hand. Då lärarna exempelvis använder hjälpmedel i 
undervisningen, så som inläsningsmaterial, skapas möjligheter för andraspråkseleverna 
att  få stöd på sitt modersmål. Andra strategier som lärarna uttrycker att de använder i läs- 
och skrivundervisningen är bland annat anpassningar av det material som eleverna möter, 
möjlighet till repetition, användning av bildstöd samt användning av digitala verktyg. 
Alla dessa strategier syftar till att hjälpa eleverna att komma längre än vad de skulle ha 
gjort på egen hand. Inom de sociokulturella traditionerna anses stöttning kunna ske av 
läraren men även av en mer kompetent kompis (Säljö, 2012, s.193). Detta uttrycker även 
lärarna i intervjuerna. De beskriver metoder där lärarna är centrala i den stöttning som 
eleverna får, men några av dem belyser även betydelsen av att låta eleverna stötta 
varandra, genom att exempelvis arbeta i mindre grupper där de kan lära av varandra. 

Vid stöttning ska elevens stöd allteftersom trappas ned och omformas då de nya 
kunskaperna har tillägnats. Eleven behöver, med stöttning av den mer kompetente 
kompisen eller läraren, möta utmaningar och förstå dem, för att  senare kunna ta sig vidare 
(Säljö, 2012, s. 194). I resultatet från intervjuerna framgår det  att de metoder som lärarna 
använder för att stötta eleverna generellt används för att skapa förståelse hos eleverna. 
Bildstöd används exempelvis för att eleverna ska förstå det lästa, för att tydliggöra egna 
texter och för att tydliggöra exempelvis nya begrepp vid introduktioner till nya områden.  
Genom att skapa förståelse hos eleverna får de möjlighet att tillägna sig nya kunskaper 
vilket i sin tur kan leda till att eleverna kan klara av uppgifterna som de annars inte hade 
lyckats med. Detta kan i sin tur leda till att  eleverna på egen hand kan lösa liknande 
uppgifter i framtiden. 

Inom det sociokulturella perspektivet är även mediering centralt, det  vill säga användning 
av olika redskap för att förstå och agera i omvärlden (Sälsjö, 2012, s. 187). Enligt Säljö 
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(2012, s. 190) menar Vygotskij att  det är genom det talade och skrivna språket som 
kommunikation och förståelse till omvärlden skapas. Han anser att språk är ett 
medierande redskap som består av ett  flexibelt teckensystem. Språket gör att vi kan 
uttrycka oss, förstå världen och fördjupa vår förståelse. I resultatet framgår det av två 
lärare att  de undervisar andraspråkseleverna i hur de med olika strategier kan använda 
både läsnings och skrivning för att kunna kommunicera och skapa förståelse för 
omvärlden. Exempelvis arbetar lärarna med genrepedagogik för att ge eleverna redskap 
för att skapa olika former av texter. Genom genrepedagogiken får eleverna kunskaper om 
olika texters uppbyggnad och struktur och betydelsefulla begrepp plockas ut. En av 
lärarna beskriver även hur de i undervisningen arbetar med andraspråkselevernas läsning 
genom att  använda olika lässtrategier (läsfixarna). Inom den sociokulturella traditionen är 
språk ett dynamiskt och ständigt utvecklingsbart teckensystem som interagerar med andra 
uttrycksformer. Bland annat kan bilder ses som en form av medieringssystem som kan 
samverka med språket (Säljö, 2012, s. 190). Detta framkom tydligt vid intervjuerna, där 
alla lärare beskrev att bildstöd användes i stor utsträckning för att stödja 
andraspråkselevernas läs- och skrivutveckling. 

7.5.2. Betydelsefulla faktorer 
Inom det sociokulturella perspektivet är begreppet den närmaste utvecklingszonen 
central. Begreppet syftar till att lärande och utveckling är en pågående process där elever 
ständigt står inför nya kunskaper och färdigheter som kan utvecklas (Säljö, 2012, s. 193). 
Vid den närmaste utvecklingszonen är elever mottagliga för instruktioner och förklaringar 
och läraren kan här vägleda andraspråkseleverna genom att uppmärksamma det som är 
viktigt (Säljö, 2012, s. 193). Utifrån den närmaste utvecklingszonen är det  viktigt att 
lärare har kunskaper om andraspråkselevernas utvecklingszoner, det vill säga vilken 
bakgrund och förutsättningar i förhållande till begrepp och färdigheter som 
andraspråkseleverna har. Dessa kunskaper behövs för att lärarna ska kunna ge 
andraspråkseleverna rätt stöttning (jfr Säljö, 2012, s. 194). I resultatet framgår det att tre 
av lärarna anser att elevernas språkbakgrund inte påverkar deras läs- och skrivutveckling 
utan det som är betydelsefullt  är deras individuella bakgrunder och förutsättningar. De 
lärare som uppger att  det finns olika skillnader mellan första- och andraspråkselever läs- 
och skrivutveckling anger bland annat att andraspråkselever över lag har svårare för de 
svenska bokstavsljuden, förståelse av ord och att skriva. Generellt för lärarna är att  de 
anser att skillnaderna hos eleverna beror på att andraspråkselever inte ”har” det  svenska 
språket. Dock menar tre av lärarna, som anser att  det finns skillnader mellan eleverna läs- 
och skrivutveckling, att de flesta andraspråkselever följer den svenska kursplanen och inte 
kursplanen svenska som andraspråk. 

Utifrån det Säljö (2012, s. 194) skriver, är det läraren och undervisningen som ger 
andraspråkseleverna möjlighet att tillägna sig den sekundära socialisationen där ett mer 
vetenskapligt och abstrakt språk, så som skolspråket, kan utvecklas. I stort sett alla lärare 
som intervjuats uppger att de behöver göra särskilda anpassningar i undervisningen då de 
undervisar både första- och andraspråkselever i samma klassrum. Några av lärarna uppger 
exempelvis att andraspråkseleverna behöver få anpassat material då de inte ”har” det 
svenska språket. Andra anpassningar som lärarna lyfte fram var att ha ett lugnare tempo i 
undervisningen och att  vara tydligare. Det lugnare tempot och tydligheten innebär enligt 
lärarna till att de talar saktare vid exempelvis introduktioner av nya områden och att de är 
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noga med att förklara begrepp  som eleverna inte förstår. Dessa anpassningar är viktiga att 
ta hänsyn till så att  andraspråkseleverna får möjlighet att  tillägna sig det abstrakta 
skolspråk som Säljö (2012) beskriver, så att de kan utveckla sin läsning och skrivning i 
undervisningen.  

Enligt Säljö (2012, s. 190) menar Vygotskij att det är genom det  talade och skrivna 
språket som kommunikation och förståelse till omvärlden skapas. Inom den 
sociokulturella traditionen innebär språk ett  dynamiskt och utvecklingsbart  teckensystem. 
Detta teckensystem samspelar med andra uttrycksformer så som exempelvis bilder. Några 
av lärarna utryckte att de som stöd till andraspråkselevernas läs- och skrivutveckling 
använder sig av tecken, gester och kroppsspråk för att förstärka det som förklaras för 
elever, i syfte att öka deras förståelse. Endast en av lärarna anser att inga specifika 
anpassningar behövs i undervisningen. Hon anser att  de flesta anpassningar som görs i 
undervisningen är viktiga för alla elever, oavsett vilken språklig bakgrund de har. 

8. Diskussion
Den här intervjustudiens syfte var att se hur undervisningen i ämnet svenska i årskurs 1–3 
bör organiseras för att främja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling. Syftet 
preciserades med hjälp av följande frågeställningar: 

• Vilka metoder beskriver lärarna att  de använder i undervisningen för att stödja 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling?

• Vilka faktorer anser lärarna att de behöver ta hänsyn till då de anpassar 
undervisningen till andraspråkselever?

I det  här avsnittet diskuteras genomförandet av studien och de metodval som har gjorts 
liksom analysen av resultatet. I metoddiskussionen lyfts den här studiens styrkor och 
svagheter och i resultatdiskussionen kopplas resultatet till tidigare forskning. Centralt i 
diskussionsavsnittet är hur den här studiens syfte har besvarats och vilka resultat som har 
framkommit. 

8.1. Metoddiskussion
I den här studien har strävan hela tiden varit att utgå från studiens syfte och 
frågeställningar vid val av metod, urval, materialinsamling, materialbearbetning och 
analys av material, för att stärka studiens trovärdighet. Enligt Larsen (2009, s. 80) handlar 
trovärdighet om att det material som har samlats in är relevant i förhållande till 
frågeställningen. Den kvalitativa metod som har använts i den här studien, där 
materialinsamling skett utifrån intervjuer, har upplevts som relevant och gjort det möjligt 
att  undersöka det som avsetts. Syftet att undersöka lärares egna erfarenheter om 
andraspråkselevers läs- och skrivundervisning har kunnat uppnås och frågeställningarna 
har varit möjliga att besvara. Utifrån den här studiens syfte har det urval och de 
avgränsningar som gjorts upplevts relevanta. De skolor med flesta antal 
andraspråkselever inkluderades liksom sex verksamma lärare med erfarenheter av att 
undervisa andraspråkselever i läsning och skrivning. Att göra relevanta urval och 
avgränsningar har bidragit till att öka möjligheten att undersöka det som avsetts.
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Larsen (2009, s. 28) beskriver metodtriangulering som innebär att flera olika metoder 
används vid en undersökning. Genom att kombinera olika metoder kan svagheter och 
styrkor i de olika metoderna väga upp för varandra. I den här studien har endast en 
kvalitativ metod använts vilket  kan påverka studiens trovärdighet. Genom att kombinera 
två kvalitativa metoder, så som intervjuer och observationer, hade eventuellt  studiens 
trovärdighet kunnat  höjas, då det  material som framkommit vid intervjuerna hade kunnat 
bli mer fördjupad. Kanske hade andra metoder som lärarna använder vid 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling synliggjorts eller så hade andra betydelsefulla 
aspekter kunna framträtt. 

Då den här studien utgått från halvstrukturerade intervjufrågor fanns utrymme för att 
ställa följdfrågor till informanterna, vilket gjorde att kompletterande frågor kunde ställas 
för att  säkerställa att den här studiens syfte och frågeställningar blev besvarade. Då 
informanterna fick se intervjufrågorna i god tid innan intervjun hann de förbereda sig på 
vilka frågor som skulle komma. Detta medförde både fördelar och nackdelar under 
intervjun. Informanterna kunde ge relativt klara och tydliga svar på frågorna vilket var 
positivt, jag upplevde dock att det i vissa fall vara svårare att ställa följdfrågor och få 
några utförligare svar på dessa. Informanterna hade tänkt ut  sina svar utifrån de 
intervjufrågor som de hade sett på förhand vilket kan ha begränsat dem till att kunna 
vidareutveckla sina svar vid de följdfrågor som ställdes. 

I den här studien har urval, materialinsamling och materialbearbetning genomförts 
systematiskt och noggrant med strävan att uppnå hög tillförlitlighet  (Larsen, 2009, s. 81). 
Metodval, urval, materialinsamling, materialbearbetning och materialanalys har 
redovisats utförligt för att göra det möjligt att värdera de val som har gjorts med hänsyn 
till studiens tillförlitlighet. Larsen (2009, s. 108) beskriver intervjueffekten som kan 
uppstå då intervjuer genomförs. Detta har jag haft i åtanke då jag genomfört mina 
intervjuer. Bland annat försökte jag undvika att bekräfta informanterna utifrån om deras 
svar var ”rätt” eller ”fel”, och ställa frågor som kunde vara ledande eller modifiera deras 
svar. Då intervjuerna spelades in kunde detta även analyseras i efterhand. Utifrån de 
inspelade intervjuerna upplever jag inte att några ledande frågor direkt förekom, inte 
heller upplever jag att informanterna fick bekräftelse på om de gav ”rätt” eller ”fel” svar. 
Dock är det jag som gör dessa analyser vilket kan påverka hur de uppfattas. 

Eftersom intervjuerna spelades in kunde även informanternas beskrivningar redovisas 
utförligt, vilket minskade utrymmet för att göra egna tolkningar. Att transkribera 
intervjuerna var tidskrävande, men jag upplever det dock som betydelsefullt för att 
sammanställa ett tillförlitligt  resultat. Då det är jag som har sammanställt resultatet från 
intervjuerna och genomfört materialanalyserna kan resultatet ha blivit påverkat av mina 
egna uppfattningar. Jag har dock hela tiden försökt att även här vara medveten om min 
förförståelse, för att mina egna uppfattningar av området inte ska påverka studien. 
Analysen genomfördes även med stöd av teoretiskt perspektiv för att stärka 
tillförlitligheten i analysen. 

Sammanfattningsvis kan studiens eventuella svagheter beskrivas genom ett  begränsat 
metodval, svårigheter att vidareutveckla svar vid följdfrågor samt påverkan av egna 
uppfattningar vid materialinsamling och analyser. Studiens trovärdighet kan ändå 
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beskrivas som god då de processer som har genomförts hela tiden haft studiens syfte och 
frågeställningar som utgångspunkt, vilket möjliggjort att  studiens syfte har kunnat 
uppnås. I studien har även genomförandeprocesserna systematiskt och noggrant 
beskrivits, för att  göra det möjligt att värdera det olika val som har gjorts. Detta kan anses 
stärka studiens tillförlitlighet.  Målet med studien har varit att få fram så mycket kunskap 
som möjligt om lärarnas erfarenheter om hur de organiserar andraspråkselevers läs- och 
skrivundervisning. Att studien ska vara möjlig att generalisera har aldrig eftersträvats. 

8.2. Resultatdiskussion
I det här avsnittet används samma rubriker som vid resultatanalysen, där den här studiens 
frågeställningar är utgångspunkt.

8.2.1. Metoder för att främja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling 
Studien visar tydligt att de metoder som lärarna använder för att stödja 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling bygger på kommunikation och interaktion 
mellan lärare och elever. Även interaktion elever emellan framhålls som betydelsefullt av 
lärarna och de menar att eleverna, både första- och andraspråkselever, får arbeta i mindre 
grupper och lära av varandra. Att elevernas lärande sker i interaktion mellan lärare och 
elever, och elever emellan, är en central syn inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 
2012, s. 195). Även i tidigare forskning framhålls betydelsen av att  låta 
andraspråkseleverna interagera i klassrummen, både med lärare och med andra elever, för 
få en god läs- och skrivutveckling (Damber, 2010; Wedin, 2011; Wedin, 2010b). Den 
metod som används av alla lärare i läs- och skrivundervisningen är användning av bilder. 
Bildstöd används för att eleverna ska förstå det lästa, för att tydliggöra egna texter och för 
att  tydliggöra exempelvis nya begrepp vid introduktioner till nya områden. Det bildstöd 
som lärarna ger kan exempelvis ske genom digitala verktyg, så som surfplattor och 
datorer. Att erbjuda andraspråkselever kontextuellt stöd i form av exempelvis bilder 
framhålls i flertalet andra studier som betydelsefullt för att  stödja andraspråkselevers läs- 
och skrivutveckling (Facella m.fl., 2010; Lake & Pappamihiel, 2003; Damber, 2010). 
Även i läs- och skrivprojektet Listiga räven beskrivs det som centralt vid 
andraspråkselevers läs- och skrivundervisning (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 2). Vid 
projektet användes bilderna som stöd då eleverna läste och som hjälpmedel för att 
bearbeta texter (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 5,6). 

I tidigare forskning lyfts även andra strategier som kan användas av lärare för att stödja 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling (Lake & Pappamihiels, 2003; Facella m.fl., 
2010; Damber, 2010). Exempelvis menar forskarna att visuellt stöd, gester, sånger och 
drama kan användas. Dessa strategier beskriver även några av lärarna i den här studien. 
Lärarna uttryckte att de som stöd till andraspråkselevernas läs- och skrivutveckling 
använder sig av tecken, gester och kroppsspråk för att förstärka det som förklaras för 
elever. Andra strategier som lyfts i den här studien var att låta eleverna repetera mycket, 
vilket även Facella m.fl. (2010, s. 213) menar är viktigt. Då eleverna får möjlighet att 
repetera ord får de chans att öva på sina färdigheter att använda språket. Att använda olika 
undervisningsstrategier är bland annat viktigt för att skapa kopplingar mellan språk och 
ämnesinnehåll (Facella m.fl., 2010, s. 209). Analysen av resultatet visar att  det 
övervägande syftet med att stödja andraspråkselever med olika material och hjälpmedel 
är för att skapa förståelse. Inom det sociokulturella perspektivet syftar stöttning till att 
hjälpa en elev att  komma längre än vad som varit  möjligt på egen hand (Säljö, 2012, s. 
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194). I den här studien framgår det att lärarnas stöttning syftar till att göra det möjligt för 
eleverna att komma längre än vad som varit  möjligt på egen hand, genom att just skapa 
förståelse hos eleverna. Detta beskrivs inte uttryckligen av lärarna men blir tydligt vid 
analys av de metoder som de uppger att de använder.

Trots att lärare har kunskaper om andraspråkselevernas bakgrunder och förutsättningar så 
visar även studier att dessa kunskaper inte alltid blir synliga i undervisningen (t.ex. Duek, 
2017; Lake & Pappamihiel, 2003; Fast, 2007). Duek (2017, s. 206) förklarar att detta kan 
bero på att lärarnas och andraspråkselevers referensramar skiljer sig åt. Även Lindberg 
(2005, s. 326) uttrycker att andraspråkselevernas och skolans referensramar skiljer sig åt, 
och menar att skolor inte alltid anpassar sig till de flerspråkiga eleverna och de olikheter 
som finns ofta neutraliseras. I den här studien har det blivit tydligt att 
andraspråkseleverna inte ges stöd på sitt modersmål i någon större utsträckning. Det enda 
material som finns tillgängligt för eleverna i läs- och skrivundervisningen är ett 
inläsningsmaterial, vilket tre av lärarna uppger att  de har tillgång till. I tidigare forskning 
framgår det att  lärare inte alltid värdesätter elevernas tidigare språkliga och kulturella 
bakgrunder (Duek, 2017; Fast, 2007). Duek (2017, s. 161) förklarar att lärarna inte anser 
att  modersmålet har någon betydelse för andraspråkselevernas läs- och skrivutveckling. 
Fast (2007, s. 181) menar att  lärare ofta inte har kunskaper om elevernas hemmiljöer och 
tidigare erfarenheter. Det kan finnas flera anledningar till att lärarna i den här studien inte 
använder andraspråkselevers modersmål i större utsträckning. Anledningar till detta kan 
vara att de inte upplever att  eleverna gynnas av modersmålet i läs- och 
skrivundervisningen eller att lärarna saknar kunskaper om hur de ska kunna stödja 
andraspråkselevernas läs- och skrivutveckling utifrån modersmålet. Bland de lärare som 
har intervjuats har hälften av dem mindre än fem års erfarenhet av att undervisa 
andraspråkselever, och detta kanske kan vara en anledning till att elevernas modersmål 
inte används i större utsträckning, då lärarna eventuellt saknar kunskaper om hur de kan 
inkludera elevernas modersmål i undervisningen. Lärarna kan även uppleva praktiska 
svårigheter, då tillgången till olika digitala verktyg eller annat  material kan vara 
begränsat. Det som dock framgår tydligt i studien är att  andraspråkselevernas modersmål 
inte framhålls som någon resurs eller tillgång i undervisningen. Att andraspråkselevers 
modersmål inte anses vara någon resurs, snarare en belastning beskrivs även i Fasts 
(2007, s. 181) studie.

Betydelsen av att låta andraspråkseleverna möta uppgifter som är utmanande i läs- och 
skrivundervisningen beskrivs i flera studier (se t.ex. Wedin, 2010b; Damber, 2010). I 
Wedins studie (2010b, s. 181) framgår det dock att lärare inte alltid låter 
andraspråkseleverna arbeta med utmanande uppgifter som är kognitivt krävande i läs- och 
skrivundervisningen. Uppgifterna består av att skriva av text eller producera text i mindre 
utsträckning, inget  större utrymme ges till att skapa egna texter (Wedin, 2010b, s. 181). I 
stort sett  alla lärare som intervjuats uppger att de anpassar de uppgifter och det material 
som andraspråkseleverna möter i undervisningen. Några av lärarna uppger att 
anpassningar av det material som andraspråkseleverna möter behövs då eleverna inte 
”har” det svenska språket. Den här studien visar att lärarna undervisar 
andraspråkseleverna i hur de med olika strategier kan använda både läsnings och 
skrivning för att kunna kommunicera och skapa förståelse för omvärlden. Inom det 
sociokulturella perspektivet innebär mediering att olika redskap, så som språk och bilder, 
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kan användas för att  förstå omvärlden och agera i den (Säljö, 2012, s. 187). I den här 
studien arbetar lärarna med genrepedagogik och med lässtrategimaterialet ”läsfixarna” för 
att  skapa möjligheter för eleverna att få förståelse för omvärlden och för att ge dem 
förutsättningar att agera i den. Genom denna undervisning ges bland annat eleverna 
möjlighet att möta många olika typer av texter och även att skapa olika typer av texter 
själv. Sammantaget visar den här studien att lärarna anpassar det  material som 
andraspråkseleverna möter och att några av dem arbetar specifik med olika läs- och 
skrivstrategier. Det går dock inte att dra några slutsatser om de uppgifter som eleverna 
möter är tillräckligt utmanande och kognitivt krävande.

8.2.2. Betydelsefulla faktorer 
Enligt Musk och Wedin (2010, s. 9) ställs nya krav på skolan eftersom antalet elever med 
skiljda kultur- och språkbakgrunder har ökat. Idag är inte mindre än 25 procent av alla 
elever i skolan berättigade till modersmålsundervisning (Skolverket, 2015). Utifrån de 
nya kraven som ställs blir det viktigt att  lärare tillägnar sig kunskaper som är relevanta till 
de elever som faktiskt finns i skolan. Att lärare har kunskaper om andraspråkselevers läs- 
och skrivutveckling har stor betydelse för deras möjligheter att tillägna sig kunskaper. 
Utifrån begreppet den närmaste utvecklingzonen, där elever är mottagliga för 
instruktioner och där läraren kan vägleda andraspråkseleverna genom att uppmärksamma 
det som är viktigt, är det  avgörande om läraren har kunskaper om andraspråkselevernas 
förutsättningar och bakgrunder (Säljö, 2012, s. 193). Att ha kunskaper om 
andraspråkselevernas språkutveckling är viktigt för att kunna skapa en läs- och 
skrivundervisning där eleverna får känna att de lyckas samt för att skapa goda 
förutsättningar och villkor för andraspråkseleverna i undervisningen (Damber, 2010; 
Duek, 2017). I den här studien framgår det att tre av lärarna anser att elevernas 
språkbakgrund inte påverkar deras läs- och skrivutveckling utan det som är betydelsefullt 
är deras individuella bakgrunder och förutsättningar. Att elevernas individuella 
bakgrunder och förutsättningar påverkar läs- och skrivutvecklingen, oavsett om de är 
första- eller andraspråkselever, beskrivs även i andra studier (Lake & Pappamihiel, 2003; 
Wedin, 2011; Damber, 2010). Dock menar forskarna att det är viktigt att lärare har 
kunskaper om vilka svårigheter andraspråkselever kan möta då de lär på sitt andraspråk 
(Wedin, 2011; Damber, 2010). Wedin (2011, s. 223) menar att andraspråkselever inte bara 
behöver hantera undervisningen på ett  nytt språk utan även tillägna sig det nya språket. 
Att första- och andraspråkselevers läs- och skrivutveckling skiljer sig då 
andraspråkselever både behöver lära sig på det nya språket och tillägna sig språket lyfts 
också av de tre övriga lärarna i studien. Även Skolverket (2016a, s. 9) betonar att det är 
viktigt att lärare är medveten om att andraspråkselever behöver utveckla flera kunskaps- 
och färdighetsnivåer samtidigt. En konsekvens av att lärarna inte anser att det finns 
skillnader mellan första- och andraspråkselevers läs- och skrivutveckling kan vara att 
undervisningen inte blir tillräckligt anpassad för andraspråkselever. Eftersom 
andraspråkselever både behöver tillägna sig språket och lära genom det behöver lärare 
vara medveten om hur detta påverkar eleverna och ta hänsyn till det i undervisningen. 

En av lärarna beskriver mer specifikt att andraspråkselevers litteraturbakgrund har större 
betydelse för deras läs- och skrivutveckling än deras språkbakgrund. I tidigare forskning 
framhålls betydelsen av att låta andraspråkselevers tidigare möten med litteracitet 
inkluderas i läs- och skrivundervisningen, då det  har visat  sig medföra flera positiva 
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effekter på andraspråkselevernas läs- och skrivutveckling (Duek, 2017; Fast, 2007; 
Schmidt, 2013). Duek (2017, s. 124) menar att andraspråkselever får möta både det talade 
och skrivna språket genom datorspel, tv-program och internet tidigt i hemmen. Fast 
(2007, s. 171) uttrycker dock att den traditionella läs- och skrivundervisningen som lärare 
använder i skolan inte inkluderar andraspråkselevernas vardagliga erfarenheter av 
textorienterade aktiviteter. I studien framgår det att en av lärarna anser att elevernas 
litteraturbakgrund har stor betydelse för andraspråkselevers läs- och skrivutveckling.  
Trots detta framhålls ingen strategi för att inkludera elevernas tidigare litteraturbakgrund i 
läs- och skrivundervisningen. 

I Skolverkets (2016a, s. 9) text kan man bland annat läsa att första- och andraspråkselever 
lär på olika sätt. Som nämnts tidigare i den här studien uttryckte tre av lärarna att 
andraspråkselever behöver både undervisas på det svenska språket och lära sig det. 
Denna skillnad beskrivs även utförligare av lärarna där de menar att andraspråkseleverna 
mer specifikt kan ha svårigheter med bokstavsljuden, förståelse av ord och att skriva. 
Dessa skillnader skrivs även fram av Skolverket (2016a, s. 9). Den här studien visar att de 
andraspråkselever som lärarna undervisar alla följer kursplanen i svenska. Även om några 
av eleverna bedöms utifrån kursplanen svenska som andraspråk  undervisas de ändå på 
samma sätt  som förstaspråkseleverna. I Skolverkets (2016a, s. 9) text kan man läsa att  det 
utifrån de skillnader som finns mellan första- och andraspråkselever kan vara relevant för 
andraspråkseleverna att följa kursplanen svenska som andraspråk. Syftet med kursplanen 
svenska som andraspråk är att  göra det möjligt för andraspråkseleverna att  utveckla sitt 
språk på samma villkor som elever som läser svenska. Wedin (2010a, s. 173) skriver att 
de elever med annat modersmål än svenska generellt  inte uppnår lika bra skolresultat som 
enspråkiga elever, vilket kan bero på att skolor inte lyckas skapa lika goda lärandemiljöer 
för dessa elever. Utifrån det studien visar om de svårigheter som andraspråkseleverna kan 
möta i läs- och skrivundervisningen är det relevant för lärare att undersöka om eleverna 
bäst gynnas av att  undervisas utifrån den svenska kursplanen eller svenska som 
andraspråk. Detta för att andraspråkseleverna ska få möjlighet att uppnå lika goda resultat 
som förstaspråkselever. De lärare som har inkluderats i den här studien har valt att inte 
undervisa andraspråkseleverna i svenska som andraspråk, men kanske hade det varit 
aktuellt för några av eleverna att följa den mer anpassade kursplanen för 
andraspråkselever. Så att andraspråkseleverna hade fått  möjlighet att undervisas utifrån 
sina egna förutsättningar. 

9. Konklusion
I den här studien framgår det att  lärarna använder flera olika metoder för att  främja 
andraspråkselevers läs- och skrivutveckling. Några av de metoder som lärarna uppger att 
de använder sig av är återkommande hos alla lärare medan några av dem lyfts specifikt av 
enskilda lärare. En metod som lyfts av alla lärare är användningen av bildstöd.  
Betydelsen av att använda bilder som stöd för att  främja andraspråkselevers läs- och 
skrivutveckling framhålls både i tidigare forskning och i läs- och skrivprojektprojektet 
Listiga räven (Facella m.fl., 2010; Lake & Pappamihiel, 2003; Damber, 2010; Alleklev & 
Lindvall, 2000). Andra strategier som lyfts fram i studien är användning av gester, 
digitala hjälpmedel och anpassningar av material. Lärarna använder dessa strategier och 
hjälpmedel för att skapa förståelse hos andraspråkseleverna. I studien framgår det även att 
det enda material som används i läs- och skrivundervisningen för att stödjer 
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andraspråkselevers modersmål är inläsningstjänster. Dessa inläsningstjänster finns enbart 
tillgängliga för tre av lärarna och används bara av en. Detta kan upplevas som mycket 
begränsande för andraspråkselever, då det  har stor betydelse om lärare tar hänsyn till 
deras språkbakgrunder i läs- och skrivundervisningen (Duek, 2017; Lake & Pappamihiel, 
2003; Fast, 2007). Studien visar även att lärarna använder genrepedagogik och ett 
lässtrategimaterial för att  ge eleverna möjlighet att tillägna sig kunskaper om hur olika 
typer av texter kan läsas och skapas.

Något som den här studien även visar är att lärarna uppfattar andraspråkselevers läs- och 
skrivutveckling olika. Hälften av lärarna anser att det inte finns några skillnader mellan 
första- och andraspråkselevers läs- och skrivutveckling, medan de övriga lärarna anser att 
andraspråkselever möter svårigheter som inte förstaspråkselever gör. Andraspråkselever 
både undervisas på språket  och lär sig det samtidigt, vilket förstaspråkselever inte gör.  
Andraspråkselever har även svårigheter med bokstavsljuden, förståelse av ord samt att 
skriva. Dessa skillnader lyfter både styrdokument och andra studier fram (Skolverket, 
2016a; Wedin, 2011; Damber, 2010). Tidigare forskning har visat att  det är betydelsefullt 
att  lärare har kunskaper om andraspråkselever läs- och skrivutveckling, inte minst då 
andraspråkselever utgör mer än 25 procent av alla elever i skolan (Lake & Pappamihiel, 
2003; Wedin, 2011; Damber, 2010; Skolverket, 2015). Ingen av de lärare som har 
inkluderats i den här studien undervisar andraspråkselever utifrån kursplanen svenska 
som andraspråk.  Det skrivs dock fram i Skolverkets (2016a) texts att det är fördelaktigt 
för andraspråkselever att undervisas utifrån kursplanen i svenska som andraspråk, då 
eleverna får möjlighet att utveckla sitt språk på samma villkor som förstaspråkselever. 

Syftet med studien har varit att se hur undervisningen i ämnet  svenska i årskurs 1–3 bör 
organiseras för att främja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling. De metoder som 
lärarna beskrivit och de faktorer som framhållits som betydelsefulla är intressanta att  ta 
del av både för mig men även för andra lärarstudenter. Det är även viktigt för forskning 
inom området att lyfta fram exempel på hur verksamma lärare organiserar läs- och 
skrivundervisning för andraspråkselever.

10. Vidare forskning
I den här studien har syftet varit att se hur undervisningen i ämnet svenska i årskurs 1–3 
bör organiseras för att främja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling. Flera metoder 
som används av lärarna har framkommit liksom betydelsefulla faktorer. Utifrån den här 
studien har dock ett nytt intresse väckts, vilket berör vilka elever som undervisas utifrån 
kursplanen svenska som andraspråk. I den här studien har det framkommit att ingen av 
andraspråkseleverna undervisas utifrån kursplanen svenska som andraspråk, och detta har 
väckt mitt intresse för vidare forskning. Det vore intressant  att undersöka vilka faktorer 
lärare anser påverkar om andraspråkselever ska undervisas utifrån kursplanen svenska 
eller svenska som andraspråk. Det vore även intressant att undersöka hur lärare 
undervisar både första- och andraspråkselever i samma klassrum då de följer olika 
kursplaner, och om undervisningen påverkas av att eleverna följer olika kursplaner.
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Bilaga 1 - Informationsbrev

Informationsbrev

Information om undersökning
Verksamma lärares metoder för att stödja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling i ämnet 
svenska. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.
Den här studiens syfte är att undersöka hur verksamma lärare arbetar för att främja andraspråkselevers läs- 
och skrivutveckling i ämnet svenska. Undersökningen avser att lyfta fram praktiska metoder som kan 
användas i undervisning där andraspråkselever är inkluderade. 

Undersökningsmetoden som används i den här studien är intervjuer. Dessa kommer att genomföras under 
två veckor i februari, vårterminen 2017. Undersökningen avser att inkludera sex verksamma lärares 
perspektiv i någon av årskurserna 1–3. Du har blivit tillfrågad att delta i den här undersökningen då du 
arbetar på en av de tre skolorna i kommunen som har flest antal flerspråkiga elever och då du arbetar i 
någon av de ovan angivna årskurserna. Intervjun kommer att spelas in och beräknas pågå under 20–30 
minuter. Materialet som framkommer genom intervjun kommer att analyseras och bearbetas och endast 
användas i den här undersökningen. Det kommer även bara vara tillgängligt för mig och min handledare. 
Då arbetet är färdigt kommer inspelningen som gjordes vid intervjun att makuleras. Det material som 
framkommer vid intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, både du och det som sägs kommer att vara 
anonymt och icke identifierbart. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och då arbetet är 
godkänt kommer det att finnas tillgängligt att ta del av via det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare.

Ort/datum
       
     

Anna Nordgren (student)   Maria Olsson (handledare)
073-8002144                                                                  
anna_nordgren@hotmail.com  moo@du.se
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Genom att skriva ditt namn nedan anger du ditt deltagande i undersökningen.

    

Bilaga 2 – intervjufrågor

Intervjufrågor till informanter

Lärarens yrkesbakgrund
• Vad har du för lärarutbildning?
• Har du någon annan relevant utbildning för din yrkesutövning?
• I vilken/vilka årskurser är du verksam som lärare?
• I vilka ämnen undervisar du?

Flerspråkighet/andraspråk
• Vad innebär flerspråkighet för dig? (Vilka elever är flerspråkiga?)
• Vilka elever kan kallas för andraspråkselever? (Vilka ”kriterier” behöver 

uppfyllas?)
• Vilken erfarenhet har du av att arbeta med flerspråkiga elever?
• Hur stor del av de elever som du undervisar är andraspråkselever?

Undervisningen  
• Hur ser du på första- och andraspråkselevers läs- och skrivutveckling? 

o Finns det några skillnader upplever du och vilka är dessa i så fall?
• Beskriv din undervisning i ämnet svenska? (Undervisas andraspråkselever i 

svenska eller svenska som andraspråk?)
• Behöver du som lärare ta hänsyn till något speciellt då du undervisar i en klass 

med både första- och andraspråkselever?
• Beskriv din läs- och skrivundervisning där andraspråkselever ingår?

o Används några särskilda strategier i undervisningen för att stödja 
andraspråkselever?

o Används något särskilt material, hjälpmedel eller något annat för att stödja 
andraspråkselever?

Avslutande frågor
• Är det något som du skulle vilja tillägga angående dessa frågor? 
• Är det något utöver dessa frågor som du upplever relevant att tillägga?

Tack för din medverkan!
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