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Abstract 
The aim of the study is to investigate how teachers talk about their teaching in the 

subject of Swedish, with a focus on L2 pupils’ writing. Data were collected through 

interviews with four teachers of Swedish in grades 1–3. The interview responses were 

compiled for interpretation and divided into four shared themes and allocated to six 

writing discourses. The result shows that teachers find it difficult to point out what is 

most important for L2 pupils to encounter in their writing development and they 

consequently switch between several writing discourses. The teachers also adapt their 

teaching – to differing extents – in order to promote L2 pupils’ writing. A shared theme 

in all the teachers’ responses, however, was arousing and maintaining the pupils’ love 

and enjoyment of writing. 

 

 

 

Nyckelord  
Andraspråkselev, skrivande, undervisning, språkutveckling, svenska 

 

 

English title 
Security and joy in writing. A study of teachers’ perceptions of L2 pupils’ language 

development in writing 
  

 
 



 

Innehåll 
1 Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 2 

2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning .................................................. 2 
2.1 Teoretiska utgångspunkter .............................................................................................. 2 
2.2 Definition av begrepp ....................................................................................................... 3 
2.3 Tidigare forskning ............................................................................................................ 3 

2.3.1 Barns språkutveckling i sitt första- och andraspråk ..................................................... 3 
2.3.2 Barns skriftspråksutveckling ....................................................................................... 5 
2.3.3 Språkutvecklande arbetssätt ........................................................................................ 6 

3 Metod och material ...................................................................................................... 7 
3.1 Metod- och materialval..................................................................................................... 7 
3.2 Urval ................................................................................................................................... 8 

3.2.1 Presentation av lärarna ................................................................................................ 9 
3.3 Genomförande ................................................................................................................... 9 
3.4 Databearbetning ................................................................................................................ 9 
3.5 Analysmetod .................................................................................................................... 10 

3.5.1 Ivaničs skrivdiskurser ................................................................................................ 10 
3.6 Etiska aspekter ................................................................................................................ 12 
3.7 Metod- och materialkritik .............................................................................................. 12 

3.7.1 Tillförlitlighet ............................................................................................................ 13 

4 Resultat ....................................................................................................................... 14 
4.1 Trygghet och skrivglädje ................................................................................................ 14 
4.2 Modersmålets betydelse.................................................................................................. 14 

4.2.1 Svenska som andraspråksundervisning ..................................................................... 15 
4.3 Kamrathjälp .................................................................................................................... 16 
4.4 Olika grad av anpassning ............................................................................................... 17 
4.5 Placering av lärarna i de sex skrivdiskurserna ............................................................ 18 

5 Diskussion ................................................................................................................... 22 
5.1 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 24 

Referenser...................................................................................................................... 25 

Bilaga A Samtyckesbrev ................................................................................................. I 

Bilaga B Intervjufrågor ................................................................................................ II 

 

 
  ii 



  
 

1 Inledning 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och 

tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat 

språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

(Skolverket 2011:222) 

 

Citatet ovan är ett utdrag ur kursplanen för ämnet svenska i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) och beskriver språk som ett 

avgörande redskap för att vi ska kunna verka i samhället. I läroplanen (Skolverket 2011) 

sägs även att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga genom att 

samtala, läsa och skriva, vilket alltså är del av skolans uppdrag (2011). I Sverige talar 

cirka 15 % av alla elever ett annat modersmål än svenska i hemmet (Hyltenstam 

2007:45). För dessa elever innebär det en större utmaning att möta det språk som 

används i skolan eftersom det skiljer sig från ett svenskt vardagsspråk (Wedin 2011). 

Det betyder även att verksamma lärare möter en stor utmaning i att ge dessa elever 

möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga i det svenska språket så att de uppnår 

läroplanens kunskapskrav och mål. I denna studie har jag därför valt att undersöka hur 

lärare i grundskolans tidiga år möter just denna utmaning. Enligt Håkansson och 

Sundberg (2012) påverkas lärares egen praktik av deras värderingar, attityder och 

förhållningssätt och de kan sägas tala om sina didaktiska överväganden på olika sätt och 

inom olika diskurser. Lärares tillvägagångssätt för att främja andraspråkselevers 

språkutveckling bör därför också se olika ut.  

Abrahamsson (2009) menar att andraspråksinlärning är ett relativt ungt 

forskningsfält som därför behöver fortsätta utforskas. Jag fokuserar i denna studie hur 

lärare talar om språkutveckling i andraspråkselevers skrivande. Genom att studera hur 

lärare i grundskolans tidiga år talar om hur undervisningen främjar specifikt 

andraspråkselevers språkutveckling med fokus på skrivande får verksamma lärare 

möjlighet att reflektera över sin egen praktik i relation till aktuell forskning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare talar om sin undervisning i ämnet svenska, 

och specifikt hur de beskriver sitt arbete med att främja språkutvecklingen hos 

andraspråkselever i grundskolans tidiga år. Syftet kommer att besvaras genom följande 

frågeställningar: 
 

 Hur beskriver lärare i årskurs 1–3 undervisning i ämnet svenska som fokuserar 

på andraspråkselevers skrivande? 

 Vilka aspekter lyfter lärare i årskurs 1–3 som viktigast i undervisningen i ämnet 

svenska för att främja andraspråkselevers skrivande?  

2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
I detta avsnitt lyfts de teoretiska utgångspunkterna som studien vilar på fram 

tillsammans med definitioner av relevanta begrepp och tidigare forskning om det valda 

området. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande som baseras på Lev 

Vygotskijs tankar. Phillips och Soltis (2010) beskriver det som att lärande till stor del 

sker i samspel med vår omgivning. Språket är det viktigaste verktyget i vår värld enligt 

Vygotskij och är avgörande för en högre form av kunskapsutveckling (2010). Språk och 

tänkande hör nära samman. Ord och begrepp är språkliga fenomen som människor ger 

innebörd till med vårt språkliga tänkande. Detta gör vi främst genom associationer, likt 

att vi känner igen en viss person på dess kläder (Vygotskij 2005:392–397). För att 

kunna utveckla ett språk behövs alltså språkliga associationer att hänga upp sitt språk 

på. I den här studien är språket en central del eftersom fokus är att undersöka hur lärare 

talar om undervisning som främjar andraspråkselevers skrivande. Teori gällande språk 

blir därför en bärande aspekt för att förstå utvecklingen av ett andraspråk. 

Det går att urskilja olika sätt att tala om och förstå fenomen i skolan eller andra 

verksamheter och dessa variationer kommer fortsättningsvis benämnas diskurser. 

Winther Jørgensen och Phillips beskriver en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000:7). Diskurserna jag utgår ifrån i 

denna studie är den brittiska språkforskaren Roz Ivaničs skrivdiskurser (2004) som 

beskrivs vidare i avsnitt tre. 
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2.2 Definition av begrepp 

I studien används begrepp som kan kräva närmare definition och därför beskrivs dessa 

begrepp nedan. 

• Förstaspråk: Det eller de språk som lärs in först hos en individ. 
Språket/en används ofta i hemmet av föräldrar, syskon eller andra 
vårdnadshavare. Kan likställas med modersmål (Abrahamsson 2009:13). 

• Andraspråk: En paraplyterm för det språk som lärs in efter 
förstaspråket/modersmålet (2009:13).  

• Andraspråkselev: En elev med ett annat förstaspråk än svenska. Eleven 
kan vara nyanländ till Sverige eller vuxit upp här, men talar ett annat 
språk än svenska i sin hemmiljö. 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan redogör jag för tidigare forskning om barns språkutveckling i ett första- och 

andraspråk följt av en beskrivning av barns skriftspråksutveckling och en presentation 

av några språkutvecklande arbetssätt som kan finnas i skolans verksamhet. Forskningen 

presenteras under rubrikerna Barns språkutveckling i sitt första- och andraspråk, Barns 

skriftspråksutveckling och Språkutvecklande arbetssätt. 

2.3.1 Barns språkutveckling i sitt första- och andraspråk 

Barns språkutveckling börjar redan innan barnet pratar. Under de sex första månaderna i 

ett barns liv sker en påverkan på barnets språkljud utifrån den språkmiljö denne lever i. 

Detta betyder att man i ett sex månader gammalt spädbarns joller kan urskilja de 

språkljud som bygger upp barnets förstaspråk. Strömqvist (2010:62) talar om en 

språkutvecklingsfas kallad ordförrådsspurten. Denna sker vanligtvis när barnet är 

mellan ett och ett halvt och två år och innebär en markant ökning av barnets 

grundläggande ordförråd med framförallt innehållsord i form av substantiv och verb. De 

innehållsord som barnet tillägnat sig ligger sedan till grund för utvecklingen av olika 

funktionsord. Dessa funktionsord är ord som får en betydelse i ett sammanhang, 

exempelvis i en mening, men som inte har ett innehåll som ett självständigt ord. Det blir 

enklare för ett barn att lära sig funktionsorden när innehållsorden är befästa. Strömqvist 

(2010:64) betonar också att ett större ordförråd underlättar för barnets inlärning av flera 

ord och ordformer då det ökar chanserna att kunna se likheter och skillnader i språkets 

uppbyggnad. Salameh (2012) menar att ordförrådet är den viktigaste aspekten för en 

elevs skolframgång, men ur en annan synvinkel än Strömqvist (2010). Hon menar att 

lärare bör lägga fokus på ord och begrepps innebörd istället för på ordförrådets bredd. 

Ord och begrepp lagras i vårt minne och hur snabbt vi kan plocka fram och använda 
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dessa skiljer sig. Detta kan bland annat bero på hur väl förtrogna vi är med orden och 

begreppen (Salameh 2012:45–47). 

Barn utvecklar sitt språk tillsammans med sin omgivning och till stor del genom 

imitation av de vuxnas språk. Salameh (2012:7–18) påpekar dock att barns 

språkutveckling inte enbart innebär inlärning av språket och dess uppbyggnad, utan 

även påverkas av språklig socialisation i den kultur som barnet lever i. Språklig 

socialisation kan exempelvis vara hur samtal mellan vuxna och barn brukar se ut och 

detta kan skilja sig länder emellan då barns interaktion med vuxna uppmuntras i olika 

grad och ser ut på olika sätt. Den språkliga socialisationen kan påverka hur 

andraspråkselever tillägnar sig ett andraspråk och bör därför tas i beaktande av lärare 

som möter andraspråkselever i skolan. Andra aspekter som påverkar 

andraspråksinlärning är exempelvis hur mycket andraspråket talas i området 

andraspråkseleven bor i, samt hur bred kontakten är med jämnåriga som talar 

andraspråket. Salameh (2012) menar att ett integrerat samhälle och en integrerad 

skolverksamhet främjar andraspråkselevers språkutveckling i andraspråket.  

Forskaren Jim Cummins (1981) specificerar två typer av språkbehärskning. Dessa 

är språkbehärskning för det vardagliga samtalet och språkbehärskning för att klara av 

skolans ämnen (1981). När ett barn som har svenska som förstaspråk börjar skolan finns 

redan en språkbas, ett vardagsspråk. Detta vardagsspråk byggs sedan ut till ett mer 

kunskapsrelaterat språk under barnets skolgång. Ett barn som har svenska som 

andraspråk utvecklar dessa två språktyper parallellt med varandra, medan ett barn som 

har svenska som förstaspråk endast behöver utveckla det kunskapsrelaterade skolspråket 

(Axelsson 2010:141–144). Forskning om andraspråkselevers tal- och skrivutveckling i 

de tidiga åren pekar på att andraspråkselevers bristande kunskaper i 

undervisningsspråket svenska kan ha påverkats av att det kunskapsrelaterade språket 

varit för svårt för dessa elever. Andraspråkselever kan även sakna basord i sitt 

andraspråk då kunskapsrelaterade skolord getts större möjlighet att läras in istället 

(Wedin 2011; Salameh 2012:45). Genom att göra en medveten satsning på 

andraspråkselevers språkutveckling under grundskolans tidiga år kan detta undvikas 

(Wedin 2011). 

För att man som lärare ska kunna anpassa undervisningen efter andraspråkselevers 

språkutvecklingsnivå kan det vara av vikt att ta hänsyn till elevernas interimspråk. 

Abrahamsson (2012) menar att begreppet kan användas i två sammanhang: vid 

beskrivning av en viss tidpunkt i en språklig utveckling och som oberoende av ett barns 
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första- och andraspråk, alltså det egna språket, eller som en förändringsprocess i 

språkutvecklingen från ett stadium till ett annat. Interimspråket ses inte som ett felaktigt 

språk, utan ofta som funktionellt men ibland bristfälligt. Ett bristfälligt interimspråk 

betyder dock inte att andraspråksutveckling stannat upp, utan snarare att det är under 

utveckling (2012:43–51, 262).  

Goda kunskaper i förstaspråket är en viktig aspekt för andraspråkselevers 

språkutveckling i sitt andraspråk. Salameh (2012) menar att språkutvecklingen i 

andraspråket kan ske på samma förutsättningar som enspråkiga elevers, om 

andraspråkselever har god tillgång till båda sina språk. Grammatiken och fonologin 

gynnas av detta, men även utökningen av ordförrådet eftersom många ord finns 

tillgängliga på andraspråkselevens båda språk (2012:38–39). Detta påpekar även 

Hyltenstam (2007) som menar att begreppsutvecklingen avbryts helt om en 

andraspråkselevs förstaspråksutveckling avstannar. Detta kan leda till att 

andraspråkseleven kan ha svårt att inhämta kunskap och kommunicera eftersom inga 

effektiva redskap för detta finns att tillgå. Det egna tänkandet kan också bli lidande när 

båda språken är bristfälliga (2007:55). Forskning som beskriver andraspråkselevers 

upplevelser av den svenska skolan visar att många andraspråkselever under sin skolgång 

upplever att modersmålsundervisning främjat deras språkutveckling i svenska (Torpsten 

2008).  

2.3.2 Barns skriftspråksutveckling 

I dagens samhälle har barn oftast mött det skrivna språket långt innan de börjar skolan. 

Längsjö och Nilsson (2005) menar att många barn börjar skriva innan de kan läsa. Ofta 

handlar det om att skrivandet har ett syfte och genretexter börjar då omedvetet 

användas. Gibbons (2013) beskriver en genre som något som har ett specifikt syfte, en 

övergripande struktur, specifika språkliga drag och att uppfattningen av genren delas av 

dem som ingår i samma kultur. En genretext kan därför exempelvis vara en berättelse, 

ett brev eller en dikt (2013).  

De barn som börjar erövra sin skriftutveckling innan skolstart lever ofta i en 

skrivande miljö där mötet med skriftspråket sker naturligt och uppmuntras av barnets 

omgivning. Föräldrar kanske läser mycket böcker och skriver kom-ihåg-listor, vilket 

leder till att barnets nyfikenhet för skrivandet väcks (Längsjö & Nilsson 2005). Det 

finns kulturella skillnader för hur mycket skriftspråket uppmuntras. I en del kulturer 

värderas det muntliga berättandet högre än det skriftliga och därmed möter inte de barn 
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som växer upp i dessa kulturer samma förutsättningar att utveckla sitt skriftspråk (Heath 

1996; Salameh 2012:19). 

I det centrala innehållet för årskurs 1–3 i kursplanen för ämnet svenska 

(Skolverket 2011) skrivs skrivandet fram under rubriken Läsa och skriva. Där framhålls 

det grundläggande skrivandet som att exempelvis skriva med läslig handstil och kunna 

vissa språkliga strukturer som stavning av elevnära ord samt att kunna använda punkt 

och stor bokstav vid meningskonstruktion. Att kunna skriva olika typer av texter lyfts 

också fram som ett centralt innehåll för årskurs 1–3. I kursplanen för ämnet svenska 

finns även skrivandet med som en av förmågorna som alla elever ska utveckla under sin 

skolgång i grundskolan. Målet är att eleverna ska kunna formulera sig i skrift för att 

kunna kommunicera (2011:222–223). 

 En studie med fokus på elevers språkutveckling i tal och skrift har genomförts av 

Wedin (2011) under en treårsperiod. Tre elever från grundskolans tidiga år ingår i 

studien: en har svenska som förstaspråk medan de andra två är andraspråkselever. 

Endast en av de två andraspråkseleverna är född i Sverige. Den andra kom runt sex års 

ålder och började i svensk förskoleklass. Resultatet visar att eleven med svenska som 

förstaspråk utvecklade och använde ett mer avancerat språk i sina texter medan 

andraspråkseleverna hade svårt att berätta något längre och sammanhängande i tal och 

skrift trots att en av dem är född i Sverige. Wedin (2011) menar att 

andraspråkselevernas bristande kunskaper i undervisningsspråket var orsaken till detta. 

Hon påpekar även att andraspråkselever som inte uppnått samma nivå i svenska som 

jämnåriga enspråkiga elever riskerar att hamna efter i sin skrivutveckling och att det 

kunskapsrelaterade språket inte utvecklas tillräckligt för att dessa elever ska klara av sin 

skolgång. Ett språkutvecklande arbetssätt kan förebygga dessa faktorer (2011).  

2.3.3 Språkutvecklande arbetssätt 

Wedin (2011) menar att ett språkutvecklande arbetssätt i klassrummet krävs för att 

andraspråkselever, men även elever som ligger efter i sin språkutveckling, ska få 

möjlighet att utveckla en tillräckligt god läs- och skrivförmåga för att kunna inhämta 

kunskap med hjälp av skriftspråket. Det finns olika former av språkutvecklande 

arbetssätt. Gibbons (2013) talar om cirkelmodellen för genrebaserad undervisning i 

skapandet av texter. Cirkelmodellen innehåller fyra faser. Dessa är: bygga upp kunskap 

om ämnesområdet, studera texter inom genren för att få förebilder, skriva en gemensam 

text och skiva en individuell text. Faserna innebär att stor vikt läggs på 

bakgrundskunskaper, begrepp och strukturer av en viss texttyp som sedan utvecklas till 
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en gemensam text och slutligen till individuella texter. De fyra faserna ska fungera som 

en modell för exempelvis ett temaarbete som kan pågå under några veckors tid. Gibbons 

(2013) menar att cirkelmodellen ger eleverna många tillfällen att träna på att läsa, 

lyssna, tala och skriva. Cirkelmodellen ger även verktyg till kreativitet och struktur till 

utvecklingen av elevernas eget skrivande (2013:103–113). Johansson och Sandell Ring 

(2012) redogör för samma pedagogiska modell som cirkelmodellen, men kallar den 

cykeln för undervisning och lärande. De menar att denna modell kan användas i alla 

skolans ämnen för att producera olika typer av texter. Modellen ger eleverna möjlighet 

att befästa både ämneskunskaper och språket i det aktuella ämnet samtidigt. De menar 

även att elevernas möjligheter till utveckling styrs av lärarens kunskaper om denna 

pedagogiska modell (2012).  

Gibbons (2013) nämner ytterligare några tillvägagångssätt för lärare att stötta 

andraspråkselevers språkutveckling, exempelvis genom att uppmuntra 

andraspråkselever till att skriva texter på sitt förstaspråk för att sedan översätta dem till 

svenska. På så sätt hämmas inte innehållet av elevens bristande kunskaper i 

andraspråket. Hon poängterar även att bilder är ett viktigt hjälpmedel samt att tydliga 

ramverk för de olika texttyperna som klassen håller på med hjälper andraspråkselever 

att få en struktur (2013:114–115). 

3 Metod och material 
I följande avsnitt beskrivs metod- och materialval, urval och en beskrivning av hur data 

samlats in, analyserats, bearbetats och tolkats. Under rubriken Analysmetod presenteras. 

även Ivaničs sex skrivdiskurser. Därefter följer rubrikerna Etiska aspekter och Metod- 

och materialkritik som lyfter de etiska förhållningspunkterna och den kritik som kan 

riktas mot vald metod och material. 

3.1 Metod- och materialval 

För att besvara syftet och forskningsfrågan valdes semistrukturerade intervjuer som 

metod. Denscombe (2009) beskriver att den semistrukturerade intervjun innehåller 

bestämda frågor som forskaren förberett, men att dessa frågor inte nödvändigtvis 

behöver ställas i en specifik ordningsföljd under intervjutillfället. Det innebär att 

infomantens synpunkter är i fokus och att denne ges möjlighet att utveckla sina svar. 

Forskaren har även möjlighet att ställa förberedda eller oförberedda följdfrågor under 

intervjutillfället. Kvale (2014) beskriver en intervju som ett samtal mellan två 
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människor där kunskap skapas i en dialog. Informanten delar med sig av erfarenheter 

från sin livsvärld som forskaren sedan tolkar. Samspelet mellan informanten och 

forskaren är avgörande för hur intervjun tar form. Kvale (2014) menar att intervjuare 

erhåller en sorts makt gentemot informanten genom att styra samtalet och bör därför 

vara väl förberedd inom sitt forskningsområde.  

 Jag valde intervju som metod för att jag ansåg att det var lämpligast för att 

besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Patel och Davidson (2011) nämner att 

kvalitativa intervjuer, som den semistrukturerade är, kan leda till mer nyanserade 

beskrivningar av det valda forskningsområdet (2011:83). Detta var något jag önskade 

att mina intervjuer skulle leda till. Jag ville även ha chans att ställa följdfrågor för att få 

en mer öppen intervju än exempelvis vid en enkät, vilket den semistrukturerade 

intervjun gav möjlighet till. 

 För att lättare komma ihåg och tolka insamlat data från intervjuerna valdes 

ljudinspelning. Kvale (2014) menar att en ljudinspelad intervju även ger forskaren 

möjlighet att koncentrera sig på samtalet mellan forskaren och informanten istället för 

att exempelvis anteckna svaren (2014:147). Intervjuerna utmynnade i ett material i form 

av tre ljudinspelningar. 

3.2 Urval 

I urvalet ingår fyra lärare från tre olika skolor. Dessa skolor är belägna i två olika 

kommuner varav en mindre än den andra. I skolan i den mindre kommunen går färre 

andraspråkselever än i den större. Att välja skolor där mångkulturen ser olika ut var ett 

medvetet val från min sida, eftersom jag ansåg det viktigt att försöka beskriva 

förhållanden i skolverkligheten på ett trovärdigt sätt. Valet av informanter skedde enligt 

mina tankar om vilka som kunde bidra med erfarenheter av och kunskaper om mitt 

valda forskningsområde. De valdes även utifrån vilken årskurs de undervisar i för att få 

varje årskurs (1–3) representerad i studien. Denscombe (2009) menar att i 

intervjustudier väljs ofta informanter medvetet utifrån forskarens tankar om vad dessa 

kan bidra till studien. Han påpekar även att det inte finns några givna anvisningar om 

hur ett urval av informanter ska genomföras, men menar att generaliserbarheten av 

resultatet i studien påverkas av variationen i urvalet (2009). I min studie påverkas just 

generaliserbarheten i den utsträckningen att inga större slutsatser kan dras utifrån 

urvalet eftersom det är för litet. Resultatet kunde möjligtvis blivit delvis annorlunda om 

fler informanterer ingått i studien. 
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3.2.1 Presentation av lärarna 

Tre av de fyra lärarna i studien arbetar som ansvariga klasslärare. Den fjärde läraren har 

en tjänst som svenska som andraspråkslärare, men samplanerar med två klasslärare i 

ämnet svenska och arbetar i hög utsträckning i klass. Samtliga lärare har utbildning för 

de tidigare grundskoleåren, men deras inriktning och upplägg skiljer sig åt eftersom 

lärarutbildningarna har förändrats över tid. Svenska som andraspråksläraren har 

utbildning för att undervisa i just svenska som andraspråk samt en 

specialpedagogutbildning. De fyra lärarna har arbetat i skolverksamhet mellan fem och 

trettio år.  

3.3 Genomförande 

Ett mail skickades ut till samtliga fyra lärare som deltog i studien. Mailet innehöll en 

presentation av mig och min studies syfte samt en förfrågan om deltagande i en intervju. 

De tillfrågade lärarna svarade ja och en tid för intervju kunde bokas. Vid det personliga 

mötet delades ett samtyckesbrev ut till lärarna där deras underskrift efterfrågades för 

samtycke till inspelning av intervjun samt för användandet av det insamlade materialet i 

forskningssyfte. 

Intervjuerna genomfördes i lärarnas respektive klassrum. Tidpunkten var på 

eftermiddagen under deras planeringstid. Under alla intervjuer skedde kortare avbrott då 

personal på skolan kom in under den pågående intervjun. Dock stördes inte intervjuerna 

nämnvärt utan vi kunde snabbt återgå till vårt samtal. Samtliga intervjuer hade en 

tidsåtgång på cirka 30–40 minuter. Intervjuerna spelades in genom 

ljudinspelningsfunktionen i min mobiltelefon och utmynnade i fyra ljudupptagningar 

som transkriberades. Efter slutförd studie raderades de inspelade intervjuerna för att 

säkra informanternas anonymitet. 

De två lärarna som arbetar på samma skola önskade att få genomföra intervjun 

gemensamt. Detta var inte min avsikt från början, men jag övervägde fördelarna med en 

dubbelintervju, som exempelvis diskussionsmöjligheterna, och ansåg att det kunde 

passa min studie. I och med att lärarna blev intervjuade gemensamt öppnades just 

möjligheten för diskussion.  

3.4 Databearbetning 

Efter genomförda intervjuer sammanställdes insamlad data. De inspelade intervjuerna 

bearbetades genom transkribering där informanterna benämndes lärare A, B, C och D 
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och senare i resultatetredovisningen som Anna, Britta, Cilla och Disa. Transkriberingen 

gjordes i syfte att synliggöra innehållet i vad som sagts, inte hur informanterna 

exempelvis uttalar vissa ord, pausar eller stakar sig. Norrby (2014) benämner detta som 

en grov transkription (2014:99). För att få en tydlig överblick över min transkribering 

skrevs de ut i pappersformat. Enligt Patel och Davidson (2011) är det en fördel att 

transkribera insamlat material för att kunna undersöka all data i textform. Forskaren bör 

även bearbeta det insamlade materialet flera gånger och anteckna kommentarer och 

tolkningar (2011:120–121). Jag genomförde bearbetningen i enlighet med Patel och 

Davidsons (2011) rekommendationer. För att strukturera det slutliga materialet 

kategoriserades det utifrån studiens två frågeställningar och placerades in i fyra teman 

samt i Ivaničs (2004) skrivdiskurser. 

3.5 Analysmetod 

I studien har insamlad data tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv. Thurén (2007) 

beskriver hermeneutik som en typ av inkännande av en kunskapskälla utöver empiri och 

logik. Hermeneutikens syfte är att förstå något på ett djupare stadium. Människor, till 

skillnad från djur, kan tänka sig in i hur en annan människa känner och tänker utifrån 

vår egen förståelse av omvärlden. Denna förmåga kallas empati och är hermeneutikens 

utgångspunkt (2007). Jag tolkar insamlad data utifrån mina värderingar, min 

förförståelse och sammanhanget kring det valda forskningsområdet genom att ta del av 

informanternas erfarenheter och uppfattningar. Thurén (2007) påpekar dock att 

hermeneutiken inte alltid är sanningsenlig eftersom tankar, tolkningar och uppfattningar 

inte alltid kan anses som rätta (2007:94–103). I min analys har jag varit medveten om 

detta och försökt tolka det insamlade materialet utan påverkan av mina personliga 

värderingar för att förhålla mig så trovärdig som möjligt. 

3.5.1 Ivaničs skrivdiskurser 

Den brittiska språkforskaren Roz Ivanič (2004) har utarbetat sex diskurser för 

skrivande. Dessa skrivdiskurser är tänkta att användas som ett tolkningsinstrument för 

att belysa vilket skrivande som återfinns i läroplaner och kursplaner, samt som ett 

analysverktyg för att upptäcka uppfattningar om skrivandet vid exempelvis intervjuer 

med lärare (2004). I denna studie kommer dessa sex skrivdiskurser användas som ett 

analysverktyg för att placera in och kategorisera lärarnas uppfattningar om vilka 

aspekter som är viktigast för andraspråkselever att möta i deras skrivutveckling samt 

hur lärarna talar om sin egen praktik för att främja andraspråkselevers skrivande i sin 
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undervisning i ämnet svenska. De sex skrivdiskurserna presenteras nedan utifrån min 

tolkning och med min översättning av Ivaničs (2004:227–237) beskrivning av de sex 

diskurserna. 

1. Färdighetsdiskurs: Fokus ligger vid det grammatiska. Språklig korrekthet,

stavning, meningskonstruktion och välformade texter sägs här vara det

viktigaste i skrivutvecklingen. Goda skribenter kännetecknas i denna diskurs av

att de använder välfungerande ord och meningar samt genom att de är

grammatisk noggranna.

2. Kreativitetsdiskurs: Till skillnad från ovanstående diskurs hamnar fokus på 

textens innehåll istället för på textens utformning. Synen på skrivande är att lyfta 

fram skribentens egen kreativitet vilket kan leda till att den grammatiska 

noggrannheten hamnar i bakgrunden. Goda skribenter kännetecknas i denna 

diskurs av att de skapar meningsfulla texter och genom att de är kreativa i sitt 

skrivande.

3. Processdiskurs: Processen i skrivandet är i denna diskurs viktigare än

produkten. Ivanič (2004:231–232) talar om två skrivprocesser hos eleverna. En

kognitiv process (tanke och skrivande tillsammans) och den rent praktiska

processen (att skriva en text). Eftersom processen uppmärksammas i denna

diskurs är det inte självklart att slutprodukten erhåller god kvalitet.

4. Genrediskurs: I denna diskurs uppmärksammas anpassningen av skrivandet till

olika texttyper som viktigast. Stor vikt läggs vid att kunna konstruera en text

efter en given genre. En god skribent kännetecknas av att skriva ändamålsenliga

texter för olika sammanhang.

5. Social praktikdiskurs: Diskursen är mer omfattande än tidigare nämnda. Fokus

hamnar vid att kunna anpassa skrivandet efter olika kommunikativa

sammanhang. Skrivandet i denna diskurs är inte enbart anpassat för

undervisningssammanhang utan kopplat till vikten av ett meningsfullt

samhälleligt skrivande. Det vill säga att skrivandet kan ses som en implicit

process snarare än en explicit. Lärares praktik i denna diskurs kan uttryckas

genom att elever får möjlighet att skriva kommunikativa texter inom

klassrummet eller kopplat till samhället.

6. Sociopolitisk diskurs: Denna diskurs, likt social praktikdiskurs, fokuserar på

skrivandet i ett socialt sammanhang. Dock i ett bredare perspektiv där
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skrivandets makt och påverkan uppmärksammas. I denna diskurs är tron att 

skrivandet skapas i ett socialt sammanhang där värderingar och 

samhällsstrukturer är påverkansfaktorer. Fokus ligger även vid att 

uppmärksamma skribenter på skrivandets makt att påverka individuellt i ett 

större sammanhang, exempelvis i samhällsfrågor. Detta genom att anpassa sitt 

språk till det syfte texten har och ta ställning genom att göra sin åsikt hörd 

(Ivanič 2004:227–237). 

3.6 Etiska aspekter 

I studien togs hänsyn till Vetenskapsrådets (2004) etiska principer. Dessa principer 

innefattar information för att skydda informanters identiteter vid deltagande i 

forskningsprojekt. Dessa kan sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

fyra huvudkrav innebär kortfattat att deltagande informanter ska informeras om syftet 

med studien och få möjlighet att samtycka till ett frivilligt deltagande som när som helst 

kan avbrytas. Forskaren ska ta hänsyn till informanternas integritet genom att 

avidentifiera dem i studien och endast använda insamlad data i forskningssyfte (2004). 

Jag har tagit hänsyn till dessa principer genom att dela ut ett samtyckesbrev till 

informanterna med information om innebörden av deras frivilliga deltagande. I studien 

avidentifierades alla informanter och fick fingerade namn. 

3.7 Metod- och materialkritik 

Denscombe (2009) tar upp nackdelar med intervju som metod. Dessa är exempelvis den 

tidskrävande processen att analysera insamlad data och att semistrukturerade intervjuer 

ofta ger relativt öppna svar som därför är svåra att analysera (2009). Kritik kan också 

riktas mot ljudinspelningen av intervjuerna. Likt vid analysen av insamlad data är 

transkriberingen en tidskrävande process. Att ljudinspela intervjuer kan även påverka 

hur informanterna väljer att svara på frågor. Informanterna kan fokusera på att låta 

logiska och framstå som kunniga istället för att svara sanningsenligt. Utan 

ljudinspelningen blir samtalet mellan informanten och forskaren ofta mer spontant 

(Patel & Davidson 2011:87). Även Denscombe (2009) talar om detta genom begreppet 

intervjueffekten som innebär att informanternas svar kanske inte speglar hur 

verkligheten ser ut och att ljudupptagning kan ha en hämmande inverkan (2009).  

 Jag som intervjuare kan också vara en påverkansfaktor under intervjuerna genom, 

som Kvale (2014) beskriver, sitta i en maktposition i förhållande till informanterna. Det 
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är intervjuaren som styr samtalet och tolkar det som sagts och erhåller därför en typ av 

makt (2014). Under intervjuerna försökte jag tona ner den rollen genom att agera 

förstående för informanternas utsatta situation. Även dubbelintervjun kan kritiseras på 

grund av att informanterna kan ha påverkat varandras svar under intervjun. Om 

intervjuerna hade skett enskilt kunde resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. Dock är 

min studie av liten karaktär och materialet är begränsat, vilket gör att jag inte kan 

generalisera resultatet som framkommit. Om studien skulle göras om i en större skala 

skulle resultatet eventuellt se annorlunda ut. Studien kan emellertid ge en fingervisning 

om hur lärares undervisning och uppfattningar om vad som är viktigt gällande 

andraspråkselevers möte med skrivundervisningen kan se ut. 

 Resultatet kunde även sett annorlunda ut om jag valt observation som 

kompletterande metod. Denscombe (2009) menar att under en observation kan 

forskaren upptäcka saker som inte berörs under en intervju. Forskaren har även 

möjlighet att jämföra informantens utsagor med dennes praktik (2009). I min studie 

talar lärarna om sin praktik, men jag kan inte veta om den ser ut så som de beskriver 

den. Detta hade kunnat bli möjligt genom att använda observation som en 

kompletterande metod till intervjuerna. 

3.7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i min studie kommer att diskuteras utifrån begreppen reliabilitet och 

validitet. Johansson och Svedner (2010) förklarar dessa två begrepp närmre. 

Reliabiliteten kan liknas vid mätnoggrannhet vilket innebär hur vald metod, i mitt fall 

intervjuer, har haft samma kvalité under samtliga intervjuer. För att få god reliabilitet är 

det viktigt att alla intervjuer genomförs på ungefär samma sätt och att intervjufrågorna 

är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Begreppet validitet innebär hur väl 

studien mätt det som avsetts att mäta. Det är viktigt att studien speglar det område som 

undersökts (Johansson & Svedner 2010:97–98).  

 Reliabiliteten i min studie anser jag relativt hög då intervjuerna skedde på 

liknande sätt och med samma frågor. Dock avvek en intervju mot de övriga två eftersom 

den genomfördes gemensamt med två lärare. Att två lärare intervjuades samtidigt kan 

ha påverkat deras svar i den utsträckningen att de svarade likartat på frågorna. Jag 

upplevde dock inte att så blev fallet under intervjusituationen. I min studie har jag 

försökt att hålla hög validitet genom att bearbeta mina intervjufrågor flera gånger för att 

stämma överens med mitt syfte och mina frågeställningar. Under intervjuerna ställdes 
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följdfrågor och upprepningar av informanternas svar för att försäkra mig om att mina 

senare tolkningar av det insamlade materialet skulle vara så sanningsenliga som möjligt. 

4 Resultat 
Resultatet kommer att presenteras under rubrikerna Trygghet och skrivglädje, 

Modersmålets betydelse, Olika grad av anpassning och avslutningsvis Placering av 

lärarna i de sex skrivdiskurserna. De tre förstnämnda rubrikerna utgår från teman jag 

kunnat se i de fyra lärarnas intervjusvar, medan den sista rubriken lägger fokus på hur 

lärarna rör sig i Ivaničs (2004) sex skrivdiskurser. 

4.1 Trygghet och skrivglädje 

I de fyra lärarnas svar betonas lust, trygghet och glädje i skrivandet som viktiga aspekter 

i andraspråkselevers skrivutveckling. Britta poängterar att känna trygghet till skriftlig 

kommunikation är det allra viktigaste att ge andraspråkselever möjlighet att utveckla. 

Detta för att stärka deras självförtroende så att de kan ta kontakt med människor och 

våga påverka i samhället. Vikten av att stärka andraspråkselevers självförtroende i 

skrivandet nämner även Anna och Cilla. De menar att stärkt självförtroende ger 

möjlighet till att utveckla färdighetsskrivandet som exempelvis att få in ett flyt, forma 

meningar och träna grammatisk korrekthet. Disa menar att skrivglädje och stärkt 

självförtroende är en självklarhet för skrivutveckling:  

 
Naturligtvis, det här att glädjen i att kunna skapa en egen berättelse och få 

läsa upp den för andra […] Det är ju jätteviktigt att man känner att wow, 

detta har jag gjort! (Disa) 

 

I citatet ovan syns också att Disa kopplar skrivglädje och självförtroende till att känna 

meningsfullhet i skrivandet. I detta fall lyfter hon mottagaren som en viktig funktion för 

känslan av meningsfullhet. 

4.2 Modersmålets betydelse 

Något som påpekas i två av intervjuerna är att modersmålet är av stor vikt vid 

inlärningen av ett andraspråk kopplat till skrivande. Anna talar om modersmålets 

kopplingar till självförtroende. Hon ger exempel på ett tillfälle när en andraspråkselev 

läst upp en berättelse på sitt förstaspråk inför klassen och mött applåder och 

uppskattning från sina klasskamrater. Genom att läraren lyfter fram prestationen i att 
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lära sig ett nytt språk samt att redan kunna ett annat, kan självförtroendet öka hos 

andraspråkseleven till att använda både första- och andraspråket menar Anna. Hon talar 

även om konsekvenserna av att inte kunna uttrycka sig i tillräcklig utsträckning i form 

av exempelvis känsloord på första- och andraspråket: 

 
De har inte den här tryggheten att hänga upp sitt liv på ett språk, för de är för 

dåliga på båda om jag får vara lite krass. (Anna) 

 

Anna talar även om skolspråk och vardagsspråk. Hon menar att dessa skiljer sig åt och 

att andraspråkselever ofta talar mycket svenska i skolan, men kanske inte alls hemma. 

Detta leder till att ett skolspråk utvecklas i andraspråket och ett vardagsspråk i elevens 

förstaspråk. Hon poängterar att även skriftspråket, som ser annorlunda ut än det talade 

språket, kan bli lidande om inte andraspråkseleverna får möjlighet att uttrycka sig 

skriftligt på både första- och andraspråket. Under intervjun instämde Cilla i Annas 

resonemang och påpekade också att vissa andraspråkselever i hennes och Annas klass 

inte har modersmålsundervisning i nuläget. 

 Britta talar om att det finns modersmålslärare på skolan och att 

modersmålsundervisning sker efter skoltid. Detta menar hon är ett dilemma eftersom 

samarbetsmöjligheterna är minimala. Britta förklarar dock att hon själv jämför med 

elevernas förstaspråk i sin undervisning: 

 
Det är en fördel att bara ha dem (andraspråkseleverna) i en grupp när man går 

igenom grammatiska grejer, för då kan man jämföra med modersmålet. ”Hur 

är det på ert modersmål?” Och många modersmål böjer de inte (ord), utan det 

är gul, gul, gul oavsett. Gula och gult finns ju inte. (Britta) 

 

Hon påpekar även att vid enkla grammatiska genomgångar, som den i citatet ovan, är 

det en fördel att undervisa endast andraspråkselever eftersom mycket av det som tas upp 

är självklart för elever som har svenska som förstaspråk.  

4.2.1 Svenska som andraspråksundervisning 

I intervjuerna framkom det att varken Anna eller Cillas andraspråkselever får 

undervisning i svenska som andraspråk (SVA-undervisning). Detta skiljer sig mot Disa 

som har kontinuerlig kontakt med en SVA-lärare och får stöttning därifrån. Britta är 

SVA-lärare och samplanerar undervisning med klasslärare samt arbetar mycket i klass, 

vilket betyder att stort stöd finns för både andraspråkseleverna och berörda klasslärare. 
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Britta framhåller att SVA-undervisning är nödvändig för att se skrivutvecklingen från 

andraspråkselevernas perspektiv. Hon menar att en del klasslärare ofta fokuserar på 

grammatisk korrekthet och stavning, vilket hon menar hämmar andraspråkselevers 

skrivutveckling: 

 
De [andraspråkseleverna] frågar aldrig hur de ska uttrycka sig, utan frågar 

bara om det är rättstavat eller ”är det här rätt?”, ”ska det vara en eller ett?” 

och då är inte innehållet det viktiga utan bara formen. (Britta) 

 

Britta talar om att fokus istället bör ligga på innehållet, exempelvis på hur utvecklade 

miljö- och personbeskrivningar som finns med i en text samt användningen av nya ord. 

Hon menar att korrektheten kan fokuseras senare. Hon förespråkar samarbete mellan 

klasslärare och SVA-lärare eftersom deras specifika kompetenser kompletterar 

varandra. 

4.3 Kamrathjälp 

Samtliga lärare talar om kamrathjälp som ett viktigt stöd i undervisningen för att främja 

andraspråkselevers skrivande. Disa menar att andraspråkselever bör samtala om sitt 

skrivande och sin text med andra elever för att upptäcka exempelvis grammatiska fel. 

Hon påpekar att andraspråkseleverna på hennes skola kommer direkt ut i klassen och 

inte via en föreberedelseklass, vilket leder till att de får använda och höra andraspråket i 

sin omgivning hela tiden. Disa förklarar även att hon vill att eleverna pratar med 

varandra om skrivande för att hjälpa varandra att formulera sig. Hon talar också om att 

vid skrivandet av gemensamma texter i helklass gynnas andraspråkselever genom att 

höra klasskompisars förslag om hur texten kan utformas.  

 Cilla ser kamrathjälp som en hjälp för både andraspråkselever och 

förstaspråkselever. Hon nämner att ord och begrepp som kan uppfattas självklara för 

elever med svenska som förstaspråk ofta måste förklaras för andraspråkselever. Detta 

leder till att ord och begrepp framhålls i undervisningen som annars inte hade gjort det, 

vilket hon tror gynnar alla elever. Anna stämmer in i Cillas tankar, men lyfter också att 

elever med svenska som förstaspråk får möjlighet att utveckla sitt eget språk genom att 

förklara begrepp för andraspråkselever. Anna betonar att elever med svenska som 

förstaspråk ”är ju en enorm resurs” när hon talar om att elever kan hjälpa varandra att 

reda ut ord och begrepp. 
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 Disa, Anna och Cilla talar om integreringen av andraspråkselever med 

förstaspråkselever. Britta nämner också detta, men betonar samtidigt att 

andraspråkselever kan gynnas av att hjälpa varandra i skrivande. Hon menar att det kan 

vara en fördel att para ihop en andraspråkselev med en annan andraspråkselev eftersom 

de har en större förståelse för den andra, men att det är bra om det är spännvidd 

språkmässigt mellan dem för att de inte ska fastna i skrivandet.  

4.4 Olika grad av anpassning 

Den stora skillnaden mellan de fyra lärarna är variationen av anpassning i 

undervisningen för andraspråkselever i ämnet svenska. Britta talar om undervisning som 

är genrebaserad och till stor del kopplad till SVA-undervisning eftersom hon själv är 

SVA-lärare. Hon poängterar även att samarbetet mellan henne och klassläraren sker 

genom samplanering av undervisning samt arbete med andraspråkselever i och utanför 

klassrummet. Disa nämner att hon inte planerar specifikt för andraspråkselever i sin 

undervisning i ämnet svenska med fokus på skrivande. Dock talar hon samtidigt om 

genrebaserad undervisning och beskriver ett samarbete med SVA-läraren som finns på 

skolan. Hon redogör för hur hon försöker att hjälpa andraspråkselever genom att i 

förväg prata med SVA-läraren om den planerade undervisningen. Detta gör hon för att 

SVA-läraren ska få möjlighet till att gå igenom exempelvis grundläggande begrepp 

inom ett ämne tillsammans med andraspråkseleverna inför lektionstillfället. Dock 

beskriver hon att ”detta är min ambition, men det är ju inte alltid det lyckas”. Hon 

uttalar också ytterligare tankar om planeringen av sin undervisning: 

 
Allt det jag gör, det gör ju inte jag bara för andraspråkseleverna. Jag gör ju 

det för alla elever, men jag kanske tänker när jag lägger upp min 

undervisning att jag är lite mer noggrann med att de ska veta vad det handlar 

om. (Disa) 

 

Jag tolkar, utifrån citatet ovan, att Disa har svårt att beskriva sin planering för 

andraspråkselever eftersom hon gör mycket omedvetet. Min tolkning bekräftas senare 

när Disa poängterar att ”en del saker gör man ju utan att man tänker på det”. Anna 

beskriver liknande tankar genom att poängtera sin erfarenhet med att ha arbetat länge 

som lärare som en tillgång för att hjälpa henne att anpassa undervisningen för 

andraspråkselever när situationen kräver det. Hon talar om att innehållet bör vara 

detsamma för samtliga elever, men att uppgifter ibland behöver anpassas för att passa 
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andraspråkselevernas utvecklingsnivå i det svenska språket. Samtidigt förklarar Anna 

att man på hennes skola använder olika begrepp tidigt till eleverna. Hon ger exempel på 

begrepp som miljö och karaktär och menar att orden i sig inte är svåra att lära in.  

Cilla förklarar att hon inte anpassar sin undervisning specifikt för 

andraspråkselever, utan menar att andraspråkseleven som undervisas känner sig trygg i 

att ställa frågor när hen inte förstår. Hon menar att klassrumsatmosfären är tillåtande 

och att eleverna vågar ställa frågor när det behövs. Även Cilla lutar sig mot sin 

erfarenhet av att ha arbetat som lärare under en längre tid och beskriver att förändringar 

i planeringen ofta sker utifrån elevernas behov. Både Cilla och Anna nämner att de 

ibland medvetet inte ställer samma krav på andraspråkselever som förstaspråkselever i 

vissa undervisningssituationer och förklarar att ”alla barn ska ju ta sig så långt de kan 

efter sin förmåga, så är det ju, och det är ju väldigt olika” (Anna). 

4.5 Placering av lärarna i de sex skrivdiskurserna 

För att få en överblick över hur de utvalda lärarna i studien resonerar om sin egen 

praktik och vad de anser är viktigast för andraspråkselever att få möta i sin 

skrivutveckling presenteras på nästa sida en tabell där jag markerat vilka diskurser 

lärarna rör sig i utifrån deras intervjusvar. Sedan följer en beskrivning av hur jag tolkat 

lärarnas svar och resonerat om placeringen av dem i de olika diskurserna.  
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Tabellen ovan visar att lärarna väljer att beskriva olika aspekter som viktiga för 

andraspråkselever att möta i sin skrivutveckling. Därför hamnar de i olika 

skrivdiskurser. Samtliga diskurser berör dock skrivande på olika sätt och är väsentliga 

för skrivutvecklingen. 

 Anna Britta Cilla Disa 

Färdighetsdiskurs 
Fokus på grammatik 

och språklig 

korrekthet. 

X  X  

Kreativitetsdiskurs 
Fokus på texten 

innehåll. Kreativitet 

går före korrekthet. 

 X   

Processdiskurs 
Processen är viktigare 

än slutprodukten 

(både kognitivt och 

praktiskt). 

X X X X 

Genrediskurs 
Fokus på skrivandets 

anpassning efter olika 

texttyper. Exempelvis 

faktatext, litterär text 

och så vidare. 

 X  X 

Social 

praktikdiskurs 
Fokus på anpassning 

av skrivandet i olika 

sociala sammanhang 

för syftet att 

kommunicera. 

 X   

Sociopolitisk 

diskurs 
Anpassning av 

skrivandet i ett socialt 

sammanhang, men 

med fokus på 

skrivandets makt till 

att påverka. 

 X   
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Lärarna framhåller på olika sätt att processen i skrivandet är viktigare än hur 

slutprodukten blir. Detta innebär att alla lärare hamnar i processdiskursen. Anna nämner 

exempelvis hur hon uppmuntrar en andraspråkselev vid önskemål om att få skriva en 

saga:  

 
Ja, men skriv en saga! Klart du ska göra det! Sen är det inte säkert jag kan 

läsa den riktigt, men då går vi ju igenom den tillsammans. (Anna) 

 

Anna säger detta i ett sammanhang där hon menar att det är viktigt att andraspråkselever 

känner självförtroende till att skriva egna texter. Hon betonar också att det är viktigt att 

andraspråkselever får möjlighet att skriva något överhuvudtaget, vilket jag tolkar som 

att själva processen är viktigare än slutresultatet. Dock poängterar Anna även vikten av 

den tekniska biten i skrivandet genom att nämna att andraspråkselever tidigt bör möta 

och träna de svenska bokstäverna, använda mellanrum mellan orden och skriva 

meningar med punkt. Därför väljer jag att placera Anna i färdighetsdiskursen. Samtidigt 

nämner Anna att: 

 
Det allra viktigaste är ju att man i alla fall skriver på ett sätt så någon annan i 

alla fall kan läsa det. Det måste väl ändå vara det allra viktigaste med skrift, 

att om jag skriver någonting så vill ju jag ha en mottagare som kan läsa det. 

Skriver jag bara för mig själv spelar det ju ingen roll. (Anna) 

 

Utifrån intervjun tolkar jag att Anna i detta fall menar rent visuellt, att mottagaren ska 

kunna se vad som skrivits, som stärker min bild av att Anna befinner sig i färdighets- 

och processdiskursen.  

Cilla placeras i samma diskurser som Anna. Även hon framhåller att det är viktigt 

att andraspråkselever får möta det skrivtekniska i sin undervisning och definierar det 

som att andraspråkselever bör lära sig att skriva med mellanrum mellan orden och 

kunna forma bokstäver. Cilla betonar att en del andraspråkselever har ett annat alfabet 

med sig och skriver från höger, istället för som i svenskan, från vänster. Likt Anna 

instämmer Cilla under intervjun att det är viktigt att andraspråkselever får möjlighet att 

träna på att skriva. Cilla påpekar att detta är något som är centralt för samtliga elever i 

en klass. 

Disa talar till stor del om genreundervisning under intervjun genom att hänvisa till 

Gibbons och cirkelmodellen. Hon understryker att hennes tankesätt ofta speglas av 
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Gibbons tankar om hur denna typ av undervisning kan gynna andraspråkselever. Disa 

förklarar att i cirkelmodellen byggs en text succesivt fram och genom de olika stegen får 

andraspråkseleverna möjlighet att utveckla sitt skriftspråk. Min tolkning av Disas svar, 

utifrån bakgrundskunskapen om cirkelmodellen som lyfter fram processen som viktig, 

är att Disa rör sig både inom genre- och processdiskursen. Disa nämner visserligen även 

det grundläggande i skrivandet som att kunna forma bokstäver och uttala språkljud, men 

inte i den utsträckningen att jag kan placera henne inom färdighetsdiskursen.  

Britta utmärker sig genom att hon är ensam om att röra sig i tre av 

skrivdiskurserna och hon rör sig i samtliga diskurser utom färdighetsdiskursen. Under 

intervjutillfället förhåller hon sig dock till färdighetsdiskursen genom att vid ett flertal 

tillfällen förklara att ”komplexitet går före korrekthet”. Hon syftar då på 

andraspråkselevers skrivande och framförallt på stavning: 

 
Komplexitet får det gärna vara och då får det bli lite stavfel och lite annat, då 

gör man avkall på det här med korrekthet så att säga. (Britta) 

 

Hon talar även om andraspråkselevers interimspråk och att det bör tas i beaktning när 

man som lärare bestämmer sig för vilka moment i skrivandet som man ska lägga fokus 

på. Britta menar att om en elev är nyanländ till Sverige så läggs ingen större vikt vid att 

korrigera stavfel och förväxlingar av bokstäver medan i andra fall, där eleven 

exempelvis har ett mer utvecklat svenskt språk, kan det vara väsentligt.  

 Britta nämner, likt Disa, att undervisningen som genomförs på hennes skola är 

baserad på Gibbons tankar och utifrån cirkelmodellen. Hon uttrycker att detta är ett 

uppskattat arbetssätt som fungerar bra för att gynna andraspråkselevers språkutveckling. 

Hon ger under intervjun flera exempel på temaarbeten som genomförts i hennes klass 

utifrån detta arbetssätt. 

 Något av det viktigaste för andraspråkselever att möta i sin skrivutveckling är att 

få en känsla av trygghet i att kommunicera skriftligt menar Britta. Hon talar då både i ett 

socialt och sociopolitiskt perspektiv:  

 
De känner sig trygga i att jag kan uttrycka mig. Jag kan skriva ett brev till 

någon. Jag kan skriva till tidningen, en insändare. (Britta) 

 

I citatet ovan lyfts skriftspråket både som ett kommunikationsmedel människor emellan, 

men också som en påverkansfaktor. Britta förklarar även att hon har långsiktiga mål i 
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sin undervisning för att andraspråkseleverna ska klara av att verka i samhället. Detta gör 

att hon rör sig inom social praktikdiskurs och sociopolitisk diskurs. 

5 Diskussion 
Resultatet visar att de fyra lärarnas syn på vad som är viktigast för andraspråkselever att 

möta i skrivundervisningen i ämnet svenska skiljer sig åt. Samtliga lärare hade dock 

svårt att endast nämna en aspekt som viktigast och hamnar därför i ett flertal diskurser. 

Detta är troligtvis vanligt förekommande, eftersom lärares praktik inte är antingen svart 

eller vit. Det finns många påverkansfaktorer för hur lärares praktik kan se ut. Håkansson 

och Sundberg (2012) tar upp exempel som personliga värderingar och attityder. Lärares 

undervisning styrs också av läroplanens (Lgr 11) mål, kunskapskrav och riktlinjer. Detta 

är dock inget som berördes nämnvärt under intervjuerna med de fyra lärarna. Det är i sig 

anmärkningsvärt då Lgr 11 ska genomsyra all undervisning. En förklaring kan vara att 

jag inte hade någon specifik fråga om just läroplanen under intervjutillfället eller att 

lärarna ser Lgr 11 som en självklarhet och att deras undervisning därför alltid styrs av 

den.  

I resultatet framkommer det att lärarna rör sig i samtliga av Ivaničs (2004) sex 

skrivdiskurser. Detta tyder på att skrivdiskurserna är relevanta för andraspråkselevers 

skrivutveckling och finns representerade av lärare i skolans tidiga år. Den dominerande 

diskursen, processdiskursen, kan ses som vanligast att lärare rör sig i samt som viktigast 

för andraspråkselever att möta i deras skrivutveckling utifrån resultatet av studien. 

Intressant att nämna är att en av lärarna rör sig i den sociopolitiska diskursen. Det visar 

att det finns ett långsiktigt tänkande som startar redan i grundskolans tidiga år. I Wedins 

(2011) studie framkom det att andraspråkselever inte har ett lika avancerat skriv- och 

talspråk som elever med svenska som förstaspråk (2011). För att kunna använda 

skrivandet till att påverka i samhället, som den sociopolitiska diskursen syftar till, krävs 

ett mer avancerat språk och därför är det viktigt att lärare är medvetna om detta för att 

kunna ge andraspråkselever samma förutsättningar. För att ge andraspråkselever dessa 

förutsättningar krävs det ett medvetet språkutvecklande arbetssätt i undervisningen 

(Wedin 2011), vilket två av lärarna i studien tycks använda sig av i form av Gibbons 

(2013) cirkelmodell. För att kunna påverka i samhället krävs det även att en anpassning 

av skrivandet kan göras för olika sammanhang och detta ger just genreundervisning 

möjlighet till att utveckla.  
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En av lärarna påpekar att det är lätt att lärare hamnar i skrivundervisning där 

korrekthet är det viktigaste för samtliga elever att utveckla och att vad som är rätt och 

fel påpekas. Korrekthet är inte oviktigt, men kanske bör lärare ibland stanna upp och 

fundera över om det är det viktigaste i alla situationer. Ibland hämmas glädjen, lusten 

och modet att utvecklas av rädslan av att inte skriva korrekt. För andraspråkselever är 

det av yttersta vikt att glädje och lust till att lära andraspråket finns kvar, eftersom 

språket är en viktig del av människans identitetsskapande. Därför är det också viktigt 

för andraspråkselever att få möjlighet att fortsätta utveckla sitt förstaspråk. En av lärarna 

talar just om modersmålets betydelse för identitetsskapande och ytterligare två lärare 

talar om modersmålet som en viktig aspekt för att utveckla ett andraspråk. Detta är 

något som även forskning framhåller som viktigt (Salameh 2012; Hyltenstam 2007; 

Torpsten 2008). Dock visar resultatet att berörda andraspråkselever inte har samma 

förutsättningar att få modersmålsundervisning och att samarbetet mellan 

modersmålslärare och klasslärare inte fungerar som önskat på två av skolorna. 

Begreppen skolspråk och vardagsspråk nämns också som något som kan försvåra 

andraspråkselevers utveckling i andraspråket. Även detta resonemang beskrivs i 

forskning (Cummins 1981). Det framhålls också att skolspråket kan bli för dominerade i 

andraspråket så att basord i vardagsspråket försummas (Wedin 2011; Salameh 2012). I 

studien påpekar en av lärarna att skolbegrepp som exempelvis karaktär och miljö lärs ut 

tidigt till eleverna. Enligt min tolkning kan detta vara en riskfaktor för 

andraspråkselevers utveckling i andraspråket om de inte är redo att lära och förstå dessa 

begrepp och deras innebörd ännu. För att kunna förstå innebörden av ett begrepp krävs 

det att andraspråkseleven har tillräckliga kunskaper i andraspråket för att kunna ha 

något att relatera begreppet till. Som nämnts talar Wedin (2011) om att 

andraspråkselevers bristande kunskaper i svenska kan orsakas av ett allt för avancerat 

undervisningsspråk.  

Samtliga lärare talar om kamrathjälp som en viktig del i andraspråkselevers 

skrivutveckling. Forskning tar upp att omgivningen är en viktig del i 

andraspråksutvecklingen (Salameh 2012) och därför drar jag slutsatsen att kamrathjälp 

kan gynna språkutvecklingen. Dock menar jag att en elev inte talar det skolspråk som en 

lärare gör och inte heller använder det språket medvetet. Därför är det viktigt att lärare 

inte glömmer att kamrathjälpen inte kan ersätta en lärares medvetna undervisning.  

Resultatet visar en variation av anpassning i undervisningen för andraspråkselever 

i ämnet svenska. En av lärarna menar att hon inte anpassar undervisningen specifikt, 
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men under intervjun framkommer det att hon gör detta genom bland annat SVA-

undervisning och användning av språkutvecklande arbetssätt. I resultatet framkom 

också att individualisering för alla elever är ett riktmärke som samtliga lärare följer och 

därför förmodar jag att undervisningen anpassas efter varje elev i viss mån. Två lärare 

påpekar att anpassningen av undervisningen ofta sker i klassrummet och inte innan en 

lektion. En av lärarna menar även att andraspråkseleven själv säger till när denne inte 

förstår och att läraren därefter anpassar undervisningen i den utsträckning som krävs. 

Detta resultat tyder på att lärare anpassar sin undervisning mer eller mindre medvetet till 

andraspråkselever. Jag vill dock lyfta att en medveten anpassning av undervisningen där 

språkutveckling står i fokus krävs för att gynna andraspråkselevers skrivande (jfr 

Gibbons 2013). Lärare bör vara försiktiga med att lägga över ansvaret på 

andraspråkseleverna genom att förvänta sig att de ska säga till när de inte förstår. 

Lärarens yttersta ansvar är att ge alla elever lämpliga redskap så att de kan ta till sig 

kunskap och därför krävs det att läraren ger samtliga elever samma förutsättningar till 

detta.  

5.1 Förslag till vidare forskning 

För att utveckla min studie ytterligare skulle det vara intressant att göra om studien med 

observation som kompletterande metod för att undersöka om lärarnas praktik ser ut som 

de beskriver den. I min studie uppmärksammas även att samarbetet mellan klasslärare, 

svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare ser olika ut på olika skolor. Detta 

skulle vara intressant att undersöka närmare eftersom SVA-läraren i min studie uttalar 

specifikt att detta upplevs som ett problem i skolverksamheten. En ytterligare 

infallsvinkel skulle kunna vara att göra en studie om andraspråkselevers skrivutveckling 

ur ett elevperspektiv med fokus på hur andraspråkselever upplever sin 

skrivundervisning i den svenska skolan. 

 
  

 
  24 



 

Referenser 
Abrahamsson, Niclas (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. 
Axelsson, Monica (2010). Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. I: Bjar, 

Louise och Liberg, Caroline (2010). Barn utvecklar sitt språk, kap. 6 s. 125-149. 
Lund: Studentlitteratur. 

Cummins, Jim (1981). Age on arrival and immigrant second language learning in 
Canada: A reassessment. I: Applied Linguistics, 11:2, s. 132-149. 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Gibbons, Pauline (2013). Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & 
Fallgren.  

Heath, Shirley Brice (1996). Ways with words: languages, life, and work in 
communities and classrooms. Cambridge: Cambridge University.  

Hyltenstam, Kenneth (2007). Modersmål och svenska som andraspråk. I: Att läsa och 
skriva – forskning och beprövad erfarenhet. Kap. 3 s. 45-71. Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling. 

Håkansson, Jan och Sundberg, Daniel (2012). Utmärkt undervisning. 
Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Ivanič, Roz (2004). Discourses of Writing and Learning to Write. I: Language and 
Education 18 (3). S. 220-246.  

Johansson, Bo och Svedner, Per Olov (2010). Examensarbete i lärarutbildningen. 
Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Johansson, Britt och Sandell Ring, Anniqa (2012). Låt språket bära: genrepedagogik i 
praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren.  

Kvale, Steinar (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
Längsjö, Eva och Nilsson, Ingegärd (2005). Att möta och erövra skriftspråket. Lund: 

Studentlitteratur. 
Norrby, Catrin (2014). Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: 

Studentlitteratur. 
Patel, Runa och Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  
Phillips, D.C och Soltis, Jonas F. (2010). Perspektiv på lärande. Falun: Nordstedts.  
Salameh, Eva-Kristina (2012). Flerspråkighet i skolan – språklig utveckling och 

undervisning. Stockholm: Natur & Kultur. 
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzes. 
Strömqvist, Sven (2010). Barns tidiga språkutveckling. Ingår i: Bjar, Louise och Liberg, 

Caroline (2010). Barn utvecklar sitt språk, kap. 3 s. 57-71. Lund: Studentlitteratur. 
Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB. 
Torpsten, Ann-Christin (2008). Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som 

andraspråk och svensk skola. Doktorsavhandling, Växjö Universitet, Institutionen 
för pedagogik. 

Vetenskapsrådet (2004). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab. 

Vygotskij, Lev S (2005). Tänkande och språk. Översättning från ryska av Öberg 
Lindsten, Kajsa. Uddevalla: Daidalos AB. 

Wedin, Åsa (2011). Utveckling av tal och skriftspråk hos andraspråkselever i skolans 
tidigare år. I: Didaktisk Tidskrift 1101-768620:2, s. 95-118. Örebro universitet. 

 
  25 



 

Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2010). Diskursanalys som teori och 
metod. Lund: Studentlitteratur.

 
  26 



  
 

Bilaga A Samtyckesbrev 
Hej! 
 
Jag heter Felicia Vingevik och går min sista termin på grundlärarutbildningen F-3 vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete i ämnet 
svenska. Mitt syfte är att undersöka hur lärare planerar sin undervisning i ämnet svenska 
för att gynna språkutvecklingen hos andraspråkselever i grundskolans tidigare år. Jag 
har läst in mig i forskning och litteratur inom det valda området, men jag skulle gärna 
vilja ta del av dina erfarenheter och kunskaper. Detta vill jag göra genom att intervjua 
dig under ett tillfälle. Intervjun kommer att pågå i cirka 15-30 minuter. 
 
Jag kommer i mitt arbete att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. Detta innebär 
att ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta det. Intervjun kommer att 
ljudinspelas, men materialet kommer endast användas i forskningssyfte och sedan 
raderas. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer därför att vara 
anonym i mitt arbete. 
 
Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare, Sofia Ask, för mer information. 
 
Tack för din kommande medverkan! 
 
Felicia Vingevik xxxxx@student.lnu.se  
Sofia Ask sofia.ask@lnu.se 
 
 
Jag har tagit del av informationen och jag vill gärna delta i en intervju. 
 
Namn: __________________________________ 
 
Ort och datum: ____________________________ 
  

I 
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Bilaga B Intervjufrågor 
 
Uppmjukningsfrågor 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilken utbildning har du gått och hur ser din behörighet ut? 
Vilken årskurs arbetar du i just nu? 
Hur många elever med svenska som andraspråk undervisar du just nu? 
 
 
Undersökningsfrågor 
 
Beskriv dina erfarenheter kring att arbeta med elever som har svenska som andraspråk i 
ämnet svenska med fokus på skrivande. 
 
 
 
Beskriv hur du tänker när du planerar din svenskundervisning gällande språkutveckling 
i skrift för andraspråkselever. (huvudfråga) 
 
Vad anser du viktigt att få med i din undervisning för att främja andraspråkselevers 
skrivande? 
 
 
 
Vad anser du som allra viktigast att ge dina andraspråkselever möjlighet att utveckla 
gällande deras skriftutveckling? (huvudfråga) 
 
Vad skulle du säga är viktigt för andraspråkselever att möta i sin språkutveckling med 
fokus på skrivande? 
 
 
 
Kan du beskriva en undervisningssituation där fokus är på andraspråkselevernas 
skriftutveckling? 
 
 
 

 
  II 


	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar

	2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
	2.1 Teoretiska utgångspunkter
	2.2 Definition av begrepp
	2.3 Tidigare forskning
	2.3.1 Barns språkutveckling i sitt första- och andraspråk
	För att man som lärare ska kunna anpassa undervisningen efter andraspråkselevers språkutvecklingsnivå kan det vara av vikt att ta hänsyn till elevernas interimspråk. Abrahamsson (2012) menar att begreppet kan användas i två sammanhang: vid beskrivning...

	2.3.2 Barns skriftspråksutveckling
	2.3.3 Språkutvecklande arbetssätt


	3 Metod och material
	3.1 Metod- och materialval
	3.2 Urval
	3.2.1 Presentation av lärarna

	3.3 Genomförande
	3.4 Databearbetning
	3.5 Analysmetod
	3.5.1 Ivaničs skrivdiskurser

	3.6 Etiska aspekter
	3.7 Metod- och materialkritik
	3.7.1 Tillförlitlighet


	4 Resultat
	4.1 Trygghet och skrivglädje
	4.2 Modersmålets betydelse
	4.2.1 Svenska som andraspråksundervisning

	4.3 Kamrathjälp
	4.4 Olika grad av anpassning
	4.5 Placering av lärarna i de sex skrivdiskurserna

	5 Diskussion
	En av lärarna påpekar att det är lätt att lärare hamnar i skrivundervisning där korrekthet är det viktigaste för samtliga elever att utveckla och att vad som är rätt och fel påpekas. Korrekthet är inte oviktigt, men kanske bör lärare ibland stanna upp...
	5.1 Förslag till vidare forskning

	Referenser
	Bilaga A Samtyckesbrev
	Bilaga B Intervjufrågor

