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I grunden är kommunikation fundamentalt i samverkan mellan människor – i den privata 
såväl som den professionella sfären. Det finns olika typer av kommunikationsalternativ och 
skriften är ett. I jämförelse med andra kommunikationsätt är skriften enligt Lundberg och 
Gibbons (2008 och 2013) komplex och svår att lära sig för flerspråkiga elever. Skolverkets 
sammanställning från de nationella proven i årskurs 3, visar att flerspråkiga elever får sämre 
resultat på skriftliga test än på läsförståelse test (Skolverket, 2015). Studiens bakgrund är 
inom skriftlig kommunikation och flerspråkighet och syftet med studien är att undersöka och 
beskriva hur fem lärare från tre olika skolor arbetar med skrivundervisningen för att 
främja flerspråkiga elevers skrivutveckling i årskurs 1-3.  

Frågeställningarna i studien lyder:  

Hur beskriver lärarna att de utformar sin undervisning för att gynna flerspråkiga elevers skriv-

utveckling? 

Vilka anpassningar görs för att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling? 

Uppsatsen undersöker kvalitativt hur lärare arbetar med flerspråkiga elever. Kvalitativ analys 

med semistrukturerade intervjuer är vald metod för att kunna svara på frågeställningarna. 

Insamlad data från fem lärare i tre olika skolor har analyserats och tolkats genom ett herme-

neutiskt förhållningssätt. Studiens resultat visar att informanterna använder olika bokstavs-

arbeten för att de flerspråkiga eleverna ska utveckla kunskaper av fonem och grafem. Resulta-

tet visar också att lärarna använder sig av olika hjälpmedel vid inlärningen av skriften, till ex-

empel bilder och datorer. I resultatet har cirkelmodellen framkommit som ett sätt att främja 

flerspråkiga elevers skrivutveckling. Lärarna väljer att anpassa sin undervisning utifrån ele-

vernas olika kunskapsnivåer. Lärare emellan samarbetar för att uppnå en gemensam strategi 

att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling och detta har exemplifierats i studiens resultat. 

Sökord: flerspråkiga elever, skrivutveckling, skrivundervisning, anpassningar, cirkelmo-

dellen. 



 

 

ABSTRACT 

Linda Mati 

Adapted writing instructions for multilinguals students 
A description of five teachers' instructions content 

 

Antal sidor: 34 

Being able to communicate is crucial in order to understand another human being and writ-

ing is one way to communicate. Writing is complex and difficult to learn especially for multi-

lingual pupils (Lundberg, 2008 & Gibbons, 2013). Even Skolverket´s compilation from the 

national tests in grades 3 shows that pupils get lower grades in writing as opposed to reading 

comprehension (Skolverket, 2015). In this way, I have been inspired to explore and describe 

how teachers work with multilingual students' writing skills. The purpose of this study is to 

look in to and describe how five teachers from three different schools work with writing in-

structions in order to promote multilingual pupils´ writing skills in grade 1-3:  

 How do the teachers describe how they form their teaching to support the writing of 

multilingual students? 

 What adaptations are made to support the multilinguals pupils´ writing development?  

The methodology for this study is a qualitative approach with semi-structured interviews. Da-

ta collected from five teachers have been analyzed and interpreted by the inspiration of her-

meneutics. The study´s results show that teachers use different letter work to enable the mul-

tilingual students to develop knowledge of phoneme and grapheme. The result also shows 

that teachers use different tools in the writing development, such as pictures and computers. 

A model that support the multilinguals students is the Curriculum Cycle. The teachers choose 

to adapt their teaching based on the pupils´ proficiency levels. The interaction has also been 

highlighted in the study's results, as this is shown to be extremely important in the data col-

lected. 

Keywords: Multilingual students, development of writing, writing skills instructions, adap-

tions, Curriculum Cycle 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Denna uppsats är ett resultat av en studie på 15 hp inom Grundlärareprogrammet med inrikt-

ning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Jönköping University i Jön-

köping. 
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soner som under studiens gång stöttat mig, såsom familj, vänner och opponenter.  
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1 Inledning  

Sverige är ett land där det finns en mångfald av olika individer med olika bakgrund, etnicitet 

och kultur. Det har skett en ökning av flerspråkiga elever i den svenska grundskolan. I en 

undersökning gjord av Skolverket konstateras det en ökning på 64 procent av nyinvandrade 

elever från hösten 2008 till hösten 2015 (Skolverket, 2016). I Skolverket definieras begreppet 

nyinvandrade elever. Det är elever som är födda utomlands och har bott i Sverige högst fyra 

år.  

Alla personal i den svenska skolan har i uppgift att se till att alla elever ska få en likvärdig ut-

bildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov, där undervisningen ska 

ta till vara på elevens tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper (Skolverket, 

2011c). Eleverna ska på bästa möjliga sätt få en undervisning som främjar deras läs- och 

skrivutveckling. Nationella proven i Sverige från årskurs 3 läsåret 2014/15 visar att elever 

med svenska som andraspråk har större svårigheter att skriva faktatexter i jämförelse med att 

skriva berättande texter. Elever med svenska som andraspråk har även svårigheter med 

rättstavningen och andvändandet av interpunktion. Jämfört med de nationella proven som 

prövar elever med svenska som andraspråks muntliga förmåga är provresultaten bättre än 

provresultaten från de skriftliga proven (Skolverket, 2015; Skolinspektionen, 2010). Dessa 

provresultat är viktigt att synliggöra därför att ett av kunskapskraven i svenska och svenska 

som andraspråk för årskurs 3 (2011c) är att eleverna ska kunna skriva enkla texter med läslig 

handstil och på dator, där interpunktionen och den röda tråden i en text ska finnas. Mot denna 

bakgrund vill jag undersöka hur lärare arbetar för att främja de flerspråkiga elevernas skrivut-

veckling, då jag som verksam lärare i framtiden kommer att möta flerspråkiga elever och ar-

beta med skrivutveckling.  

Studien är gjord genom en kvalitativ undersökning och semistrukturerade intervjuer har an-

vänts. Intervjuer har gjorts med fem verksamma lärare som arbetar i årskurserna 1-3. Studien 

inleds med syfte och frågeställning i kapitel två. Därefter presenteras bakgrunden i kapitel tre. 

I kapitel fyra beskrivs metoden för studien och därefter presenteras studiens resultat i kapitel 

fem. Slutligen förs en diskussion gällande studiens metod och resultat i kapitel sex.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur fem lärare från tre olika skolor arbetar 

med skrivundervisningen för att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling i årskurs 1-3.  

 

För att besvara studiens syfte kommer följande frågeställningar att användas: 

 Hur beskriver lärarna att de utformar sin undervisning för att gynna flerspråkiga ele-

vers skrivutveckling? 

 Vilka anpassningar görs för att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling?  
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3 Bakgrund 

I avsnitt 3.1 beskrivs några begrepp som återkommer kontinuerligt i studien. Sedan presente-

ras styrdokumenten i förhållande till skrivutvecklingen i avsnitt 3.2 och därefter beskrivs de 

teoretiska perspektiven i avsnitt 3.3. I avsnitt 3.4 presenteras skrivutvecklingen som en pro-

cess och vidare i avsnitt 3.5 beskrivs kodväxling och interferens. I avsnitt 3.6 presenteras fak-

torer som främjar de flerspråkiga elevernas skrivutveckling. Avslutningsvis i avsnitt 3.7 besk-

rivs svårigheter och hinder för flerspråkiga elevers skrivutveckling. 

3.1 Begreppsdefinitioner 

De begrepp som är återkommande i studien är flerspråkiga elever, skrivutveckling och cirkel-

modellen. Det är begrepp som kan tolkas på många olika sätt och därför vill jag tydliggöra för 

hur dessa begrepp kommer att användas i denna studie. 

3.1.1 Flerspråkighet 

I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska som andraspåk (Skolverket, 2011b) benämns 

elever med svenska som andraspråk som elever som kan mer än ett språk. Det finns fler be-

nämningar för elever som kan fler språk än bara ett språk och dessa benämningar är till exem-

pel andraspråkselever, flerspråkiga elever eller tvåspråkiga elever. Jag har valt att använda 

mig av benämningen flerspråkiga elever i denna studie. Flerspråkiga elever är elever som kan 

behärska mer än ett språk och det behöver inte endast vara två språk utan eleven kan behärska 

fler än två språk (Skolverket, 2011b; Hyltenstam, u.å; Musk&Wedin, 2010). Individen anses 

som flerspråkig om hen har fötts in i en familj som talar mer än ett språk, att individen har ett 

annat modersmål än svenska och behärskar ytterligare ett eller flera andra språk (Musk & 

Wedin, 2010). Flerspråkiga elevers språkkunskaper är oftast inte på samma nivåer. Den bi-

dragande delen till goda språkkunskaper är hur mycket eleven får kontakt med språken i om-

givningen. De elever som har med sig kunskaper om fler språk än ett har möjligheten till att 

använda sig av olika språk på ett skiftande sätt i olika sammanhang och de kan därför med-

verka i olika möten med andra flerspråkiga elever (Hyltenstam & Lindberg, 2013; Baker, 

2000). Goda kunskaper i olika språk medför en större kommunikationskrets samt en ökad 

kunskap i och om olika språk och kulturer (Baker, 2000). 

3.1.2 Skrivutveckling 

Samhället som vi lever i idag kräver att vi ska kunna göra oss förstådda, inte bara muntligt 

utan även skriftligt förstådd. Människor möter dagligen ett flertal olika texter. Att skriva kan 

ses som att människornas tankar sorteras och tydliggörs, att skrivandet är ett tanke- och kom-
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munikationsredskap. Redskapet används mycket i vardagen, till exempel vid skrivandet av 

brev, sms eller skolarbeten. Oavsett vilken ålder en individ har, kommer hen att behöva ut-

veckla och använda sig av skriftspråket. Det är därför av stor vikt att eleverna får utveckla sin 

skrivförmåga tidigt i skolan, så att de kan göra sig förstådda med skriftspråket och utveckla 

fördjupade kunskaper i skrivundervisningen (Lundberg, 2008; Taube, 2011). Läraren ska väg-

leda eleverna in i skriftspråkets värld för att skapa en förståelse för dess uppbyggnad. En vik-

tig väg till skriftspråket är att eleverna blir medvetna om meningarnas uppbyggnad, hur olika 

ord är uppbyggda och vad orden betyder. Vanligtvis är det lättare för en individ att lära sig 

läsa och prata än att lära sig skriva. Det beror på att skrivandet kräver mer från en människa 

och tar längre tid att lära. Oftast krävs det en hel del övning för att bli en duktig skribent. Till 

skillnad från talspråket, behöver skriftspråket planering och redigering och tar längre tid att 

lära än talspråket (Lundberg, 2008).   

För att kunna utveckla ett skriftspråk måste individen utveckla kunskaper om grafem (bokstä-

ver) och utveckla en förståelse för att ord är uppbyggda av fonem (språkljud) samt att språkets 

alla ord kan bildas av fonem i olika kombinationer. En del flerspråkiga elever har svårigheter 

med dessa olika fonem, vilket i sig bidrar till att de flerspråkiga eleverna får svårt att utveckla 

skriftspråket. Ytterligare ett steg in i skriftspråket är att utveckla kunskaper om skriftspråkets 

morfem. Den morfembaserade stavningen är inte alltid lätt, då många ord, förstavelser eller 

ändelser stavas annorlunda än vad de låter vid talat språk. Ett exempel på det är när vi uttalar 

ordet ”källan” men skriver ”källaren” (Lundberg, 2008). Genom att flerspråkiga elever får 

arbeta med morfemanalys i skrivingen kan eleverna få en ökad förståelse för det lästa och flyt 

i läsningen. Att lära sig att skriva ökar elevernas medvetenhet i språket, då det skrivna språket 

så småningom ska automatiseras genom att ord och meningar ska kunna skrivas utan någon 

direkt ansträngning (Lundberg, 2008).  

Skrivutvecklingen kan beskrivas enligt Lundberg (2008) i fem dimensioner som samverkar. 

Den första dimensionen innefattar stavning som handlar om att kunna forma bokstäver och att 

lära sig att följa svenskans ortografiska konventioner, vilket innefattar stavningsreglerna. Den 

andra dimensionen är meningsbyggnad och textform som handlar om att kunna formulera sig i 

satser, meningar, stycken och texter. Funktionell skrivning är den tredje dimensionen där ele-

verna måste lära sig att kunna formulera sig i text så att andra förstår, dvs. innehållsaspekten. 

Eleverna ska då kunna formulera sig i olika textgenrer till exempel berättelser, dokumentation 

eller olika meddelanden. Den fjärde dimensionen för skrivutvecklingen är skapande skrivning 
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som innebär att skrivandet ska utvecklas till att bli ett personligt skapande. Texterna ska bli 

mer sofistikerade och fantasifulla. Intresse och motivation är den sista av de fem dimension-

erna som handlar om att eleverna måste utveckla intresse och få motivation för att kunna ut-

veckla skriftspråket (Lundberg, 2008).  

3.1.3. Cirkelmodellen  

Cirkelmodellen är en modell som syftar till att stärka elevernas lärande och språk och fram-

förallt att eleverna ska få kännedom om olika textgenrer. Modellen beskrivs i relation till gen-

repedagogiken, som handlar om att arbeta med olika texttyper och vad som kännetecknar text-

typerna. Denna modell skapades för att främja flerspråkiga elever. Cirkelmodellen tar sin ut-

gångspunkt i det sociokulturella perspektivet och bygger på att läraren utformar sin undervis-

ning i fyra olika faser. En formativ bedömning av eleverna kunskaper görs först för att läraren 

ska kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Läraren gör denna formativa be-

dömning för att de flerspråkiga eleverna först måste behärska en fas för att kunna gå vidare 

till nästa fas. Därför är faserna inte tidsbestämda utan läraren avgör om eleven ska gå vidare 

till nästa fas eller inte.  

I cirkelmodellens första fas ligger fokus på att bygga upp de flerspråkiga elevernas kunskaper 

om ett valt ämnesområde. I fas ett kan de flerspråkiga eleverna få arbeta gruppvis, då syftet 

med denna fas är att samla in information om det valda ämnesområdet. Flerspråkiga elever 

gynnas framförallt av att arbeta i grupp, då de får delge varandra kunskaper, samtidigt som de 

får möta och lära sig ämnesspecifika ord. Fas två i cirkelmodellen bygger på att studera mo-

delltexter tillsammans och ge eleverna förebilder inför att skriva en egen text i en senare fas. 

Dessutom för att ge de flerspråkiga eleverna en synligare bild på det valda ämnet. Förebilder 

kan till exempel vara texter hämtade från tidningar, skrivna av lärare eller tidigare elever. 

Eleverna ska vid denna fas bilda en uppfattning om strukturen, syftet och de språkliga känne-

tecken som utmärker den texttyp som klassen valt att arbeta med. När eleverna har samlat in 

information och fått studera modelltexter är de redo att gå vidare till fas tre, vilket är att skriva 

en gemensam text. Den gemensamma texten konstruerar läraren tillsammans med de flersprå-

kiga eleverna. Den fjärde och sista fasen handlar om att eleverna självständigt ska skriva en 

egen text inom det valda ämnesområdet och texttypen, samt bearbeta den egna skrivna texten.  

Denna modell kan användas och anpassas för alla elever med olika kunskapsnivåer. För fler-

språkiga elever ger denna modell en chans att utveckla kunskaper inom ett visst område och 
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Fas 1.  

Bygga upp kunskap 

om ämnesområdet. 

Fas 2. 

Studera texter inom 

genren för att få 

förebilder.  

 

 

 

Fas 3. 

Skriva en gemensam 

text. 

Fas 4. 

Skriva en individuell 

text.  

dessutom få chansen att skriva en berättande text. Under arbetet får de flerspråkiga eleverna 

chansen att arbeta i grupper och samarbeta. Dessutom får eleverna studera andra, färdiga tex-

ter för att bygga på elevernas egen kreativitet (Ehrnlund & Ekerstedt, 2015; Gibbons, 2013). 

Nedan följer Gibbons utformning av cirkelmodellen (Gibbons, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

3.2 Styrdokument 

Undervisningen i skolan ska syfta till att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper inom tal- 

och skriftspråket men även utveckla kunskaper inom den kulturella mångfalden som finns i 

landet, då skolan är en social och kulturell mötesplats. Utbildningen ska ta till vara på alla 

elevers olika behov och tillgodose dessa på bästa möjliga sätt för att eleverna ska få en möj-

lighet till att nå målen i skolan. Vuxna i skolan ska se till att eleverna skapar en livslång lust 

att lära samt främja alla elevers utveckling och lärande (Skollagen, 2010:8). En likvärdig ut-

bildning, stimulans och ledning är tre centrala begrepp som ska genomsyra elevernas hela ut-

bildning. Eleverna ska hela tiden stimuleras och ges ledning för vidare och kommande kun-

skaper och utbildning (Skollagen, 2010:8; Skolverket, 2011c). Ett av de övergripande målen i 

läroplanen är att skolan ska bära ansvaret att alla elever utvecklar goda kunskaper i det 

svenska språket, både i tal och i skrift. Läraren har som uppgift att eleverna utvecklar tillit till 

sin egen förmåga och ska stödja eleverna i deras språk- och kommunikationsutveckling. Detta 

ska göras genom att eleverna får pröva olika arbetsformer och arbetssätt (Skolverket, 2011c). 

Syftet med ämnena svenska och svenska som andraspråk är framförallt att eleverna ska ut-

veckla språket, både kunskaper i och om språket, då språket är ett redskap för att tänka, lära 

och kommunicera. Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper att kunna formulera sig 

och göra sig förstådda med hjälp av både tal- och skriftspråket. I vidare utbildningar och i ar-

betslivet kommer det att ställas krav på skrivandet och därför är det viktigt att eleverna under-
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visas i att skriva och bearbeta olika slags texter. Undervisningen ska därför syfta till att ele-

verna får möjligheten till att bekanta sig med olika skrivstrategier. Eleverna ska bland annat 

utveckla förmåga att skriva med läslig handstil och på datorn (Skolverket, 2011a).  

3.3 Teoretiskt perspektiv 

De teoretiska perspektiven som studien utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet och det 

interkulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet menar att vi lär oss genom det 

sociala samspelet med varandra och fokus ligger på att förstå människors känslor och bete-

ende, dessutom är stöttning en stor del av det sociokulturella perspektivet. Det interkulturella 

perspektivet innefattar kulturmöten mellan olika människor, och att ha ett öppet sinne för det 

nya som en individ kan möta. Genom kulturmöten ökar människans kunskap om andra indi-

vider.  

3.3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet är grundat utifrån Lev Vygotskijs arbeten om utveckling, lä-

rande och språk. Under många år arbetade Vygotskij med utveckling och lärande och hade ett 

djupt intresse för människans beteende både ur ett biologiskt och ur ett sociokulturellt per-

spektiv (Säljö, 2010).  

Mediering är ett av de grundläggande begreppen i det sociokulturella perspektivet. När vi 

människor förstår vår omvärld som vi lever i och agerar i den, använder vi oss av olika red-

skap och verktyg, vilket mediering står för. Enligt Vykotskij (Säljö, 2010) använder männi-

skan sig av två olika redskap: språkliga och materiella redskap. Det språkliga redskapet kan 

vara en symbol, tecken eller ett teckensystem. Dessa tecken eller symboler använder vi män-

niskor för att kommunicera och tänka. Det Vykotskij ville påpeka var att människan inte kan 

använda sig av språkliga redskap utan kulturella redskap. De kulturella redskapen använder 

människan när hen ser och förstår omvärlden. Människan tolkar omvärlden genom kulturella 

redskap och genom kulturella gemenskaper utvecklar vi de språkliga redskapen. Utöver 

språkliga redskap sker också mediering genom fysiska och materiella redskap. I olika slags 

yrken behöver vi använda oss inte endast av språkliga redskap utan även fysiska och materi-

ella redskap (Säljö, 2010). Som tidigare nämnts inriktade sig Vykotskij på tänkandets och 

språkets utveckling. Enligt Vykotskij är språket viktigt, då människan genom språket och 

kommunikationen kan uttrycka sig och göra sig förstådd (Säljö, 2010). 
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Vygotskij (2001) beskriver begreppet den proximala utvecklingszonen, samtidigt som han 

beskriver synen på lärande och utveckling som enligt honom är en ständigt pågående process. 

En enklare förklaring på den proximala utvecklingszonen är att när människan lär sig något så 

kan den hela tiden lära sig något nytt och bygga vidare på sina kunskaper. Vygotskij (2001) 

menar att människan hela tiden befinner sig i någon sorts utveckling. För att utvecklas behö-

ver vi ta emot olika kunskaper i samspel med andra individer. Det finns en begränsning på 

vad en individ klarar av på egen hand och för att komma vidare i utvecklingen behöver indi-

viden stöd från andra individer som har mer kunskaper, för att lösa problem som hen inte hade 

klarat av på egen hand. Den kunniga människan (läraren) ska vägleda barnet hur man använ-

der kulturella och språkliga redskap. Barnet är då beroende av läraren som har mer kunskaper 

om något. Detta är ett slags stöd, som också kan benämnas vid namnet scaffolding (stöttning) 

(Gibbons, 2006). Gibbons (2006) förklarar ordet stöttning att en människa ger ett tillfälligt 

behövligt stöd till någon annan. Stödet avtar efter ett tag då den lärande kan ta sig vidare på 

egen hand. Det sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen handlar i 

stort sett att vägleda och samspela med andra människor. Lärandet sker genom sociala sam-

spel med andra människor och vägledning från läraren (Vygotskij, 2001; Gibbons, 2006). 

Vygotksij (2001) påpekar att relationen mellan inlärning och utveckling är avgörande för att 

barnet ska kunna bygga vidare på sina kunskaper. Ett exempel är om barnet ska lära sig att 

skriva, då skriftspråket kräver villkorlighet och abstraktion hos barnet som barnet inte ännu 

utvecklat. Villkorlighet kräver att barnet behöver utveckla en stor medvetenhet om språket. 

Abstraktion handlar om att barnet måste kunna föreställa sig skriftspråket, då skriftspråket 

anses vara mer abstrakt till skillnad från talspråket som är mer konkret (Vygotskij, 2001). En-

ligt Vygotskij (2001) så behöver barnet skjuta upp inlärningen av skriftspråket tills de funkt-

ionerna har mognat, för att barnet ska kunna ta emot och utveckla kunskaper. Barnet måste 

vara mottaglig för olika moment i skolan. Inlärningen ska komma före utvecklingen för att 

kunna stimulera barnet som befinner sig i mognadsstadiet och i den närmaste utvecklingszo-

nen.   

3.3.2 Interkulturellt perspektiv 

Det interkulturella perspektivet handlar om att individer inhämtar kunskaper och redskap för 

att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle, där olika kulturer möts. Begreppet interkulturell 

står för händelser mellan individer, likt en interaktion i olika kulturmöten. Genom kulturmö-

ten med olika människor lär sig individen att bättre förstå andra människor, vilket fordras för 

att övervinna interkulturella barriärer (Lahdenperä, 2004; Lorentz, 2015). Det interkulturella 
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synsättet handlar framförallt om att utveckla en ömsesidig respekt och tolerans för andra 

människor, samt att synen på en jämlikhet och social rättvisa trots kulturell härkomst finns vid 

uppfostran och i utbildning. I ett land där mångkulturellitet ökar och skolorna blir allt mer 

mångkulturellt, bör ett interkulturellt förhållningssätt införas. Det interkulturella förhållnings-

sättet kan behövas för att skapa en bättre förståelse för mångkulturelliteten (Lahdenperä, 

2004; Lorentz, 2015; Eklund, 2003).  

Det interkulturella förhållningssättet står framförallt för lärande och kommunikation. Detta 

synsätt ska genomsyras i undervisningen och i skolutvecklingen med hjälp av forskningen om 

det interkulturella perspektivet. Förhållningssättet ska genomsyra hela undervisningen för att 

interkulturella möten sker ständigt i svenska skolan. Det behövs en insikt och förståelse för 

andra kulturer än ens egna. Vid dessa kulturmöten ökar kompetensen om andra individers kul-

turer och dessutom ökar den egna interkulturella kompetensen vid möten med andra (Lahden-

perä, 2010).   

Lärare som möter flerspråkiga elever dagligen som har olika kunskaper i språken, behöver 

utveckla kunskaper om de flerspråkiga elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Det in-

terkulturella synsättet står fast vid att flerspråkiga elever bör fördjupa sina kunskaper i första-

språket, samt utveckla förståelse för olika begrepp och kulturer. Med en undervisning som 

öppnar upp för olika kulturer och låter de flerspråkiga eleverna uttrycka sina tidigare kun-

skaper och erfarenheter, som samtidigt utvecklas i interaktion med andra, öppnar en väg för 

ett interkulturellt synsätt för eleverna (Elmeroth, 2010).  

3.4 Skrivutveckling som en process 

Människor som kan läsa, utvecklas också oftast till att bli skribenter. Barn som börjar skriva 

bokstäver eller rita anses vara nybörjare. De första orden skriver barnen oftast på förskolan, 

där ett fonetiskt medvetande börjar utvecklas. Efter den fonologiska medvetenheten utvecklar 

barnen kunskaper om ett begränsat antal bokstäver, oftast igenkännande bokstäver av barnen 

som finns i enkla ord. Samtidigt utvecklar barnen en piktografisk medvetenhet, där barnen i 

olika aktiviteter framför sina tankar och idéer i en konstruktion som bildar olika föremål och 

begrepp. Den piktografiskt skriften skiljer sig på detta sätt mot alfabetisk skrift, som är tran-

skribering av olika ljud. Det svenska alfabetiska skriftspråket utvecklas genom att barnen 

skapar en medvetenhet om förhållandet mellan grafem och fonem. Efter det utvecklas barnen 

till att kunna skriva ord, längre meningar och berättelser (Hvit Lindstrand, 2015;  Sturm, Cali, 
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Nelson, Staskowski, 2012; Martins & Silva, 2006). Skrivandet kan ses som en process, där 

eleverna ständigt utvecklas till att bli bättre skribenter. För en positiv utveckling gäller det att 

eleverna måste se sig själva som skrivare för att få ett skriftspråkligt självförtroende, vilket i 

sin tur kan höja förväntningar och öka möjligheter till att utvecklas vidare i skrivutvecklingen 

(Lagrell, 2006).  

När eleverna utvecklar ett register av språk, finns det två olika typer av språkregister som 

skiljs åt. Det ena är vardagsspråkets register och det andra är skolspråkets register. Dessa två 

olika språk innehåller lärandet av olika ord. För flerspråkiga elever är det enklare att lära sig 

vardagsspråket än skolspråket. Skillnaden är att flerspråkiga elever lär sig vardagsspråket på 

ungefär ett till två år. Skolspråket är mer ämnesspecifikt och kan bestå av svårare ord, och det 

tar ungefär fem till sju år för en flerspråkig elev att lära sig så att hen hamnar på samma nivå 

som en elev som har svenska som modersmål. Dock har flerspråkiga elever oftast goda kun-

skaper i sitt modersmål eller i andra språk vilket är till fördel och kan underlätta när de ska 

utveckla andraspråket. Kunskaper i flerspråkiga elevers modersmål och erfarenheter bör tas 

till vara på i undervisningen på olika sätt (Gibbons, 2006). Framförallt för att ta reda på vad 

eleverna har för tidigare kunskaper, inlärningsstrategier, erfarenheter och intressen. Ett sätt att 

synliggöra elevernas skrivutveckling och deras lärandeprocesser är genom dokumentationen 

av elevernas arbeten. Dokumentationen kan bestå av elevernas tidigare skrivna texter för att 

se elevernas utveckling. (Lagrell, 2006). 

3.5 Kodväxling och interferens 

Kodväxling är en vanlig företeelse när flerspråkiga individer kommunicerar. Kodväxling är 

när individer använder sig av olika språk i en konversation, vilket kan ske medvetet eller 

omedvetet. Oftast sker medveten kodväxling då individen använder sig av ord eller fraser av 

ett annat språk och placerar in det i meningar i modersmålet. För att kunna kodväxla måste 

individen ha kunskaper i båda språken. Ett exempel på kodväxling som beskrivs i Arnberg 

(2004) är när engelsk-svensktalande individer medvetet använder sig av engelska ord när de 

talar svenska, ”jag ska tickla (kittla) dig!” Detta kan bero på att individen vill eller finner nöjet 

med att kodväxla trots att de kan det svenska ordet för tickla. Det är oftast det dominerande 

språket som influerar det mindre dominerande språket vid kodväxling. Tidigare nämnt kan 

kodväxling ske omedvetet och dessutom ofrivilligt av flerspråkiga individer. En sådan kod-

växling kallas för interferens eller negativ transfer (Arnberg, 2004; Baker, 2000).  
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Interferens sker då den flerspråkiga individen omedvetet använder ett ord eller en fras från ett 

annat språk som inte tillhör det språk som används för stunden. Interferens är vanligt då en 

individ ska börja lära sig ett andraspråk, vilket i det fallet kan vara att individen använder sig 

av ord och fraser av modersmålet vid samtal på andraspråket. Interferens kan ske på olika 

språknivåer, uttal, ord och idiomatiska uttryck samt på satsnivå. Vid uttal kan till exempel en 

individ som har ett tyskt ursprung använda sig av den ”tyska accenten” när de talar ett annat 

språk. Vid interferens då idiomatiskt uttryck används översätts olika uttryck på ett språk rakt 

av på det andra språket, ett exempel på det är när en individ ska översätta ”hur mycket är 

klockan?” på engelska och översätter det ”how much is the clock” istället för det korrekta 

”What time is it?”. På satsnivån flyttas ordföljdsmönster från det ena språket till det andra. Då 

kan det se ut så här om individen ska översätta från det svenska ”måste ta ner den” till det 

engelska ”must take down that” istället för den korrekta engelska översättningen ”must take 

that down” (Arnberg, 2004).  

3.6 Faktorer som främjar flerspråkiga elevers skrivutveckling 

Det finns många och olika faktorer som påverkar flerspråkiga elevers skrivutveckling. Nedan 

presenteras valda faktorer som har funnits återkommande i forskningen. Dessa faktorer har en 

betydelse för flerspråkiga elevers skrivutveckling. Första faktorn är lärares förhållningssätt till 

flerspråkiga elevers skrivutveckling. Den andra faktorn som presenteras i detta avsnitt är det 

kollegiala lärandet och den sista faktorn som nämns är det sociala samspelet och lärares sam-

verkan.  

3.6.1 Lärarens förhållningsätt 

Läraren har en viktig roll i klassrummet för att de flerspråkiga eleverna ska få möjlighet till att 

utveckla sin skrivförmåga. Flerspråkiga elever möter ibland svårigheter med språket men de 

kan även möta svårigheter vid nya kulturmöten. Det kan vara stora kulturella skillnader när 

flerspråkiga elever möter den svenska kulturen eftersom de flerspråkiga eleverna oftast har 

växt upp i en annan kultur som skiljer sig ifrån den svenska kulturen (Blomqvist & Wood, 

2006). En medvetenhet och en nyfikenhet hos läraren gällande elevernas kulturella bakgrun-

der och erfarenheter är därför betydelsefull (Blomqvist & Wood, 2006; Cummins, 2000). 

Gibbons (2006; 2010) beskriver stöttning på två olika nivåer, makronivå som också kan för-

klaras som planerad stöttning och mikronivå som kan förklaras som den interaktiva stöttning-

en. Stöttning på makronivå, ska läraren planera sin undervisning utifrån flerspråkiga elevers 

tidigare kunskaper och språkbehärskning. Läraren bör vara tydlig med målet med undervis-
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ningen för de flerspråkiga eleverna och arbetsformerna ska även vara varierade. Vid stöttning 

på makronivå ska läraren erbjuda ett kontextrikt inflöde, där innehållet av ämnet ska presente-

ras på olika sätt för eleverna genom text, filmer eller bilder. Vidare ska ett innehållsrikt samtal 

föras med de flerspråkiga eleverna, där elevernas tankar och funderingar ska framträda. För 

att stöttningen ska främja flerspråkiga elevers kunskapsutveckling ska även stöttning på 

mikronivå ske. Genom den interaktiva stöttningen ska läraren lyssna till elevernas tankar och 

funderingar för att använda det till vidare undervisning. Det är också viktigt att läraren stannar 

upp och sammanfattar elevernas tankar och samtidigt vägleda eleverna mot det innehåll som 

läraren har valt att arbeta med. Dessutom ska läraren ge feedback på olika sätt till eleverna av 

deras tankar och funderingar.     

Läraren ska även möta eleverna på deras kunskapsnivå och förklara begrepp och ord som ele-

verna inte förstår. Det kan vara ord och begrepp som är ganska självklara i den svenska skolan 

men som flerspråkiga elever tidigare inte har mött. Texter som utgår ifrån den svenska kul-

turen och miljön kan vara extra svåra att förstå för flerspråkiga elever. För att läraren ska ut-

veckla kunskaper om de flerspråkiga eleverna, är en viktig faktor att de samverkar med vård-

nadshavare och integrerar en del av elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper i undervis-

ningen (Blomqvist & Wood, 2006). Förutom att möta flerspråkiga elever på deras kunskaps-

nivåer, ska läraren också våga utmana dessa elever så att elevernas skrivutveckling går framåt 

(Tjernberg, 2011).  

Eleverna behöver olika redskap för sin skrivutveckling som exempelvis ordbehandlingspro-

gram på datorn. Det handlar om att ta reda på vad den enskilda eleven behöver för just sin ut-

veckling. Vissa elever tycker att det är enklare att skriva på datorn medan andra elever inte 

tycker det (Lagrell, 2006). Läraren bör dessutom uppmuntra eleverna att skriva om saker som 

intresserar dem, vilket kan stimulera elever som inte har ett stort intresse av att skriva. Enligt 

Lagrell (2006) skriver eleverna längre och mer varierande texter om de får välja och skriva 

utifrån sina egna intressen.  

3.6.2 Kollegialt lärande 

I Tjernbergs studie (2011) framhålls det att ett kollegialt lärande är betydelsefullt för att det 

ska ske goda utvecklingar hos flerspråkiga elever. I studien betonas att det är av stor vikt att 

lärare reflekterar över sin egen undervisning och sin egen lärarroll samt delger varandra kun-

skaper och erfarenheter för att främja flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Det kollegiala 
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lärandet är även värdefullt för att lärarna ska ha en gemensam värdegrund som alla utgår från. 

De vuxna i verksamheten bör stå för en gemensam värdegrund i dagens mångkulturella sko-

lor, där många olika kulturer möts, för att visa på vad skolorna står för när det gäller värde-

grunden (Haraldsson Sträng, 2016).  Ett reflekterande samtal kollegor emellan om varför man 

undervisar på ett visst sätt och delger varandra arbetsmetoder och arbetssätt bör ske i olika 

verksamheter i skolan. Vidare bör det finnas forskare i skolområdet som lärarna ska kunna 

diskutera med. Forskare i det här fallet kan till exempel vara specialpedagoger. Arbetslaget 

tillsammans med forskaren blir en stark grupp som kan utveckla undervisningen så att de fler-

språkiga eleverna får möjlighet att på bästa sätt utvecklas. Förutom att ha tillgång till fler 

kompetenser krävs det att verksamheten ger tid till reflektioner och diskussioner lärare emel-

lan. Skolan ska hela tiden sikta mot att utvecklas och bli bättre och i samband med det ska det 

finnas möjlighet till professionell fortbildning av lärare om så önskas (Tjernberg, 2011).  

3.6.3 Interaktionen i klassrummet 

Samspel och kommunikationen med andra människor är en viktig del av skrivutvecklingen. 

För att underlätta i framtida skolår bör de flerspråkiga eleverna tidigt befinna sig i en under-

visning som utgår från samspelet och kommunikationen med andra individer (Lundberg, 

2008). Framförallt är interaktionen mellan lärare och elev en avgörande faktor för att eleven 

ska kunna lyckas i skolan. Läraren bör skapa en god relation med eleverna för att eleverna ska 

kunna inhämta kunskaper. Med en god relation, bör läraren studera de flerspråkiga elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Lärarens strategier och arbetsformer är inte effektiva för-

rän en god relation har skapats mellan läraren och eleven som präglas av respekt och bekräf-

telse, vilka är två grundläggande förhållanden för att motivera flerspråkiga elever att bli aktiva 

och engagerade i sina egna studier. Genom ett interkulturellt förhållningssätt kan lärarens 

kunskaper om sina flerspråkiga elever användas i undervisningen, för att uppmuntra och föra 

elevernas utveckling framåt. En uppmuntrande och stimulerande undervisning är av stort vikt 

för att eleverna ska kunna utvecklas och öka elevernas självkänsla och identitet. (Haraldsson 

Sträng, 2016; Cummins, 2000).  

En undervisningsform som dominerar i skolorna idag är individanpassad undervisning. Denna 

undervisning behövs redan i tidig ålder och en sådan undervisning ska underlätta för alla ele-

ver då eleverna oftast ligger på olika kunskapsnivåer (Blomqvist & Wood, 2006) Ett indivi-

danpassat arbete är som sagt ganska vanligt i skolorna idag, dock menar Lagrell (2006) att 

lärare bör variera undervisningen så att den inte blir alltför individanpassad. Anledningen till 
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detta är att eleverna inte alltid bör arbeta enskilt i sin egen takt, vilket görs vid en individan-

passad undervisning. Ett för stort utrymme ska inte lämnas åt det individuella arbetet eftersom 

det kan leda till att gruppens betydelse glöms bort. Samspelet med andra individer är viktigt 

och gruppens samverkan och lärande har en stor mening för elevernas kunskapsutveckling 

(Lagrell, 2006).  

Dialoger mellan eleverna är styrande för skrivutvecklingen hos de flerspråkiga eleverna, då 

dialogen medför att eleverna får ta del av varandras tankar samtidigt som de lär av varandra 

och tillsammans. Dialoger om elevernas texter öppnar upp tankar hos andra elever. Här har 

läraren en viktig roll i att leda och stötta eleverna i dialogerna. Lagrell (2006) talar för att det 

finns fler språk som eleverna bör arbeta med samtidigt med skrivundervisningen. Bildspråket, 

musiken, känseln, fantasin och leken är exempel på sådant som bör integreras i skrivundervis-

ningen. En undervisning som kombinerar skriftspråket med ovan nämnda språk underlättar 

för de flerspråkiga elevernas skrivutveckling. Det blir mer verkligt för eleverna om de till ex-

empel får känna på en blomma som de ska skriva om eller om eleverna får se en film om ha-

jen som de ska skriva en faktatext om. Det visuella kan motivera fler flerspråkiga elever till 

att skriva. Eleverna ska få möjlighet att vara delaktiga i sitt eget lärande samt vara medvetna 

om sin egen skrivutveckling. Läraren ska på så sätt vara tydlig och ge eleverna chansen att 

vara delaktiga i sitt eget lärande. Detta kan göras genom öppna dialoger, där eleverna kan 

komma till tals. Därför bör verksamheten organiseras så att det finns tid för olika dialoger i 

klassrummet. Dialoger synliggör också för läraren om eleverna har utvecklat kunskaper i det 

svenska språket. Eleverna får här även chansen att bearbeta något som de har skrivit genom 

att ha öppna dialoger med läraren och sina klasskamrater (Lagrell, 2006).   

3.7 Svårigheter och hinder i skrivutvecklingen 

Nedan presenteras svårigheter och hinder som kan bidra till att de flerspråkiga eleverna får 

svårigheter med att utveckla ett skriftspråk.  

3.7.1 Kulturella och sociala faktorer 

Lundberg (2008) skriver om att det kan saknas motivation och inflytande för flerspråkiga ele-

ver, från kulturella och sociala faktorer både i hemmiljön och i skolan. Han beskriver att mo-

tivation är något som behövs för att eleverna ska kunna utveckla skriftspråket, då skrivandet 

kräver en stor del av elevernas koncentration, uthållighet och envishet. De vuxna i elevernas 

omgivning behöver vara goda förebilder och stimulera elevernas lust till att lära sig att skriva. 
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De flerspråkiga eleverna stimuleras genom kommunikation och elever som är uppvuxna i sti-

mulansfattiga miljöer löper större risk att utveckla skrivsvårigheter. Som tidigare nämn är en 

avgörande faktor för att eleverna ska kunna utveckla skriftspråket är lärarens roll i klassrum-

met och relationen mellan eleven och läraren. För att det ska uppstå en trygghet i klassrummet 

behöver läraren lära känna sina elever. Gruppens interaktion kan också förebygga elevers 

skrivsvårigheter och hinder för skrivandet. En medveten lärare som känner sina elever bör 

forma sin undervisning så att alla elever har en möjlighet till att lyckas. I en studie nämner 

Wirdenäs (2013) några punkter som kan vara bidragande del till hinder i skrivutvecklingen. 

Uppgifterna som tilldelas eleverna ska inte vara för komplexa, de ska möta eleverna vid deras 

kunskapsnivå. Eleverna behöver förstå uppgiften för att kunna nå målen, därför behöver lära-

ren vara tydlig och stödja de flerspråkiga eleverna i undervisningen. Som grund till olika upp-

gifter bör endast ett mål per uppgift finnas för att underlätta för elevernas koncentration och 

lärande. En annan punkt som Wirdenäs (2013) nämner är att läraren bör vara noga med sina 

språkliga val i undervisningen. Det som kan få negativa konsekvenser för elevernas skrivut-

veckling är att läraren använder sig av för mycket vardagsspråkliga ord (Wirdenäs, 2013).  

3.7.2 Skrivandets hantverk 

Det är av stor vikt att de flerspråkiga eleverna lär sig skrivandets hantverk, stavning och me-

ningsbyggnad. För en god skrivutveckling bör hantverket automatiseras. Det handlar om att 

inte behöva tänka på ords stavning, tänka på meningsbyggnaden och interpunktioner när indi-

viden skriver. En annan förutsättning för god skrivutveckling är ett rikt ordförråd. Flersprå-

kiga elever med ett begränsat ordförråd ökar risken att lyckas mindre bra med skrivutveckl-

ingen. Ett begränsat ordförråd kan ha att göra med att eleven lever med bristfällig språklig 

stimulans. Flerspråkiga elever som har en osäkerhet i språket, kan även ha svårigheter med 

den syntaktiska förmågan. Då klarar eleverna att skriva enkla meningar som innehåller sub-

jekt, predikat och objekt men får svårigheter när till exempel bisatser eller prepositioner ska 

finnas med i meningen (Lundberg, 2008). Många ord i det svenska språket stavas som det lå-

ter, men inte alla ord, då det kan förekomma reduktioner. Detta kan förvirra eleverna och 

medföra svårigheter i skrivprocessen. Skriften är mer noggrann och tydlig än talspråket, då 

skriftspråket ska stavas rätt och skrivas ner i rätt form. Det går inte alltid att skriva som man 

talar (Lundberg, 2008).  
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4 Metod 

I metodavsnittet kommer valet av undersökningsmetod och urvalet redogöras för. Dessutom 

kommer de etiska överväganden för studien att presenteras. Vidare förklaras studiens tillförlit-

lighet och giltighet samt om hur insamlad data i studien har bearbetats och analyserats.   

4.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

Studien tar sin utgångspunkt i kvalitativ forskningsstrategi. Valet av kvalitativ undersök-

ningsmetod beror på att jag har velat samla in data genom intervjuer för att svara på studiens 

syfte och frågeställningar. Till skillnad från kvantitativ forskningsmetod som i stort sett hand-

lar om att synliggöra kvantifiering av insamlad data lägger kvalitativ forskningsmetod vikten 

på att tolka och skapa en fördjupad förståelse för insamlad data. För att kunna svara på studi-

ens syfte och frågeställningar har semistrukturerade intervjuer används. Denna metod bygger 

på att det sker en öppen dialog utifrån en uppsättning av frågor där ändringar kan göras under 

intervjun. Under ett sådant samtal kan en detaljerad beskrivning av informanternas arbete 

fångas upp, vilket är ett kännetecken för kvalitativ undersökning. Forskning av kvalitativt in-

slag är ett sätt att försöka förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och inter-

vjuerna bygger ofta på professionella samtal, där intervjuaren, i detta fall jag, tar reda på in-

formanternas erfarenheter och kunskaper. Det som sägs i intervjun ska sedan tolkas och ana-

lyseras av intervjuaren (Bryman, 2008; Brinkman & Kvale, 2009).   

4.2 Urval 

Studiens syfte är att undersöka och beskriva hur fem lärare från tre olika skolor formar sin 

skrivundervisning för att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling i årskurs 1-3. Jag gjorde 

ett riktat urval av skolor, då andelen av flerspråkiga elever varierar på de olika skolorna. Än-

damålet var att få varierande och brett svar från informanterna, dock sker inget jämförande 

resultat av skolorna. Syftet är att beskriva hur olika lärare arbetar, vilket kan variera beroende 

på antalet flerspråkiga elever i klassen. Ett antal kriterier för att underlätta urvalsprocessen 

formulerades. Det första kriteriet omfattade valet av att undersöka lärare som arbetar med ele-

ver som går i årskurser 1-3, framförallt för att studiens syfte är att undersöka lärares arbete i 

årskurser 1-3. Det andra kriteriet som fastslogs för urvalsprocessen var att studien skulle 

grunda sig på intervjuer med fem lärare från tre skolor. Anledningen till att jag valde fem lä-

rare var för att jag ska få ett brett och varierande resultat som möjligt. Studiens resultat har 

grundats sig på lärare som är relevanta för mina forskningsfrågor, vilket framförallt är att lä-
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rare har goda erfarenheter eller arbetat med flerspråkiga elever. Intervjuer har gjorts med fyra 

klasslärare och en lärare som arbetar i en av de valda skolorna med nyanlända elever. 

4.3 Etiska överväganden 

Denna studie har tagit hänsyn till de krav som Vetenskapsrådet (2012) ställer vid en under-

sökning. Vetenskapsrådet (2012) talar för individskydd, där varje individ inte ska känna sig 

kränkt, förödmjukad eller fysiskt skadad, vilket forskare måste ta hänsyn till. Individskydds-

kravet ska förebygga konflikter mellan forskare och undersökningsdeltagare. Individskydds-

kravet delas in i fyra underkrav som ska tas till hänseende av forskare.  

Det första kravet är informationskravet – Alla deltagare i studien har tydligt informerats om 

studiens syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien.  

Det andra kravet är samtyckeskravet – Samtliga informanter har själva valt om de vill vara 

med i undersökningen, utan något tvång samt på vilka villkor de vill medverka. Dessutom har 

deltagarna fått utan några konsekvenser välja att avbryta deltagandet om så önskats.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet – Alla personuppgifter och insamlad data har be-

handlats med stor konfidentiell, för att bevara personernas anonymitet. Deltagarna har blivit 

informerade om att studien är anonym och inga namn kommer att presenteras i studien.  

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet – Insamlad data har endast använts för studiens 

syfte och frågeställningar. Jag har ingen avsikt att använda det insamlade materialet till något 

annat än studien.  

4.4 Tillförlitlighet och validitet 

För att en studie ska vara ansenlig nog krävs det att den har en tillförlitlighet och validitet. 

Tillförlitlighet står för hur trovärdig studien är och validitet handlar om att forskaren har fram-

fört det som studien syftar till (Trost, 2010). Genom att studien är baserad på semistrukture-

rade intervjuer av kvalitativt inslag där jag som forskare har valt att tolka och förstå informan-

ternas beskrivning och kunskaper, kan jag inte säga att studiens resultat hade sett likadan ut 

om studien hade gjorts av en annan individ. Dock har studien en tillförlitlighet då de valda 

informanterna arbetar i ute i verksamheten, vilket jag kan säkerställa. Med detta vill jag säga 

att informanterna är utbildade lärare som arbetar med flerspråkiga elever och skrivutveckling. 

Jag kan inte konstatera att allt det informanterna säger är sanning men i och med att lärarna 

inte fick intervjufrågorna innan intervjun har de inte kunnat förbereda sig på svar till frågorna. 
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Genom bearbetning och analys av insamlad data, då användningen av hermeneutiken (4.6) 

gjorts har insamlad data analyserats och tolkats. För att öka studiens validitet har jag under 

arbetets gång kontinuerligt kontrollerat att jag hela tiden håller mig till forskningsområdet. 

Utformingen av intervjufrågorna fick jag kontrollera ständigt så att de var relevanta för studi-

ens syfte och frågeställningar. Under samtalet med informanterna fick jag ständigt se till att 

samtalet berörde flerspråkiga elevers skrivutveckling. Något som var möjligt vid semistruktu-

rerade intervjuer, genom att informanterna svarade på frågorna som jag ställde. För att vidare 

öka validiteten har intervjufrågor bifogats. Nedan i avsnitt 4.5 presenteras tydligt genomfö-

randet av datainsamlingen, för att ytterligare öka studiens tillförlitlighet. 

4.5 Genomförande 

För att inleda den kvalitativa undersökningen började jag med att ringa till rektorer på olika 

skolor. Anledningen till detta var för att få ett godkännande till att kontakta lärare på skolor 

som kom att vara med på studien. Vid ett godkännande tog jag i kontakt med fem olika lärare, 

då jag hade varit i kontakt med tre rektorer på tre olika skolor som gav ett godkännande av att 

kontakta lärare på skolan. Vid samtalet med dessa fem lärare, bestämdes tid och plats för in-

tervjuerna, så att det passade både läraren och mig. Under samtalet nämnde jag även att inter-

vjun skulle komma att spelas in, vilket samtliga lärare godkände. När alla fem lärare var bo-

kade, genomförde jag konstruktionen av intervjufrågorna. Ett tiotal intervjufrågor skapades 

för att utgöra underlag till semistrukturerade intervjuer och vidare skapa ett underlag för resul-

tatet. Vid mötet med mina informanter spelades intervjun in med min mobiltelefon. I slutet av 

intervjuerna frågade jag om informanterna ville tillägga något i intervjun angående flersprå-

kiga elevers skrivutveckling. Därefter tog jag ytterligare kontaktuppgifter av mina informanter 

för vidare frågor om så skulle behövas till studien. 

4.6 Bearbetning och analys av material 

För att tolkningen av data ska bli så komplett som möjligt valde jag att använda mig av ljud-

inspelning under intervjuerna. Detta kom att hjälpa mig, när jag sedan tolkade och samman-

ställde resultatet. Efter att jag gjort färdigt alla mina fem intervjuer, var det transkribering som 

stod på tur. Transkriberingen genomfördes med en intervju i taget. När transkriberingen var 

färdig gjordes en innehållsanalys av det bearbetade materialet. Alla intervjuer lästes om flera 

gånger för att minnas och få en tydligare bild av vad informanterna har sagt samt för att hitta 

olikheter och likheter i materialet. Därefter sorterades material bort som inte var relevant för 

studien. Nästa steg var att sortera materialet genom att färgkoda och placera det färgkodade 
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materialet i kategorierna hur lärarna arbetade i klassrummet; anpassningar; samverkan.  Va-

let av dessa kategorier grundas i att de var återkommande aspekter som framkom vid transkri-

beringen och läsningen av materialet. Kategoriseringen kom att bli ett närmare steg till ett 

nedskrivet resultat (Bryman, 2008).  

4.6.1 Hermeneutik 

Under läsningen av intervjuerna gjordes även tolkning av data. En metod som har jag har an-

vänt och inspirerats av vid tolkning av data är hermeneutiken. Hermeneutiken (Ödman, 2007) 

är en tolkningslära, där människan tolkar och förstår världen och företeelser på olika sätt. Som 

forskare har man i avsikt att tolka och förstå upplevelser av olika företeelser, vilket kan vara 

texter, mänskliga handlingar och händelser. Framförallt för att sedan förmedla denna tolkning 

och förståelse vidare. Alla människor har sitt sätt att tolka, det vill säga att alla människor tol-

kar och uppfattar olika. Jag använder mig av hermeneutiken i denna studie för att förmedla 

den tolkning och förståelsen av mina fem informanters beskrivningar och kunskaper om och 

av flerspråkiga elevers skrivutveckling. Genom min förståelse för informanternas beskriv-

ningar och flera omläsningar av transkriberingen kan jag tolka hur lärarna arbetar och vilka 

anpassningar som görs och varför de väljer att jobba på det sättet med flerspråkiga elever. 

Därefter använder jag den information jag har samlat in genom tolkningen för att redovisa 

resultatet.  

Ödman (2007) beskriver att förförståelsen är viktig när en tolkning med hermeneutiken görs. 

Hermeneutiken handlar också om att människan har förförståelse för vissa företeelser, vilket 

underlättar en del av tolkningsarbetet. Jag har därför fördjupat mina kunskaper om skrivut-

veckling för flerspråkiga elever för att tolkningen och förståelsen för informanternas utsagor 

ska hjälpas. Denna fördjupning skedde vid inläsningen av vald forskning till bakgrunden. Det 

gav mig en fördjupning i flerspråkighet, skrivundervisning och skrivutveckling. Denna för-

djupning gav mig en förförståelse, vilket underlättade vid intervjuerna, då en bra dialog kunde 

föras med informanterna. Hermeneutiken är som tidigare nämnt ett sätt att tolka, vilket har 

vidare gett mig en klarhet för att sammanställa och skriva ner studiens resultat. Med hjälp av 

citat taget från informanterna har jag sammanställt ett resultat (Ödman, 2007).  
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5 Resultat 

Syftet med studien har varit undersöka och beskriva hur fem lärare från tre olika skolor arbe-

tar med skrivundervisningen för att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling i årskurs 1-3. 

De forskningsfrågor som resultatet besvarar är hur lärarna beskriver att de utformar sin under-

visning för att gynna flerspråkiga elevers skrivutveckling och vilka anpassningar som görs för 

att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling. I resultatets första avsnitt 5.1 sker en kort be-

skrivning av informanterna. Vidare i avsnitt 5.2 presenteras informanternas olika arbetssätt för 

att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling och i avsnitt 5.3 sammanvävs elevernas svårig-

heter med de anpassningar som informanterna delgett samt hur samverkan ser ut i de olika 

skolorna. I det sista avsnittet 5.4 sammanställs en sammanfattning av resultatet.    

5.1 Informanterna 

Jag valde ut fem lärare för att skapa underlaget till denna studie. Här kommer jag kort besk-

riva mina informanter. Informanterna benämns som L1, L2, L3, L4 och L5 i resultatet.  

Lärare 1 är grundskollärare i årskurs 1-7 i ämnena svenska och SO. Läraren har arbetat som 

lärare i 18 år och arbetar nu i årskurs 3. Informanten arbetar i en mångkulturell skola, där 50 

procent av alla elever är flerspråkiga.  

Lärare 2 är utbildad fritidspedagog, men har arbetat som lärare i 18 år. Informantens arbete 

består framförallt att arbeta med nyanlända elever i årskurs 1-5, och hen beskriver sin arbets-

plats som en mångkulturell skola. L2 har dessutom många års erfarenheter av att arbeta med 

flerspråkiga elever.  

Lärare 3 arbetar just nu i årskurs 1, där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Informanten 

har varit lärare i 19 år och är utbildad grundskollärare. 

Lärare 4 har arbetat som lärare i 14 år och är utbildad till lärare för årskurs 1-7 i ämnena ma-

tematik och NO. Just nu arbetar L4 i årskurs 1, där det är första gången hen är klassförstån-

dare. Tidigare har läraren arbetat som resurs och på mellanstadiet. I denna klass är de fler-

språkiga eleverna en minoritet, då skolan inte är lika mångkulturell som ovan nämnda skolor.  

Lärare 5 har arbetat som lärare i 24 år, bland annat som resurs och klasslärare. Klasslärare har 

hen arbetat som i 18 år. Nu arbetar informanten i årskurs 3 och hälften av klassen är flersprå-

kiga.  
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5.2 Arbetssätt 

Nedan presenteras de olika sätt lärarna arbetar med för att stödja flerspråkiga elevers skrivut-

veckling. Dessa aspekter är bokstavsarbetet, skrivandet på ett varierande sätt, cirkelmodellen 

och språkets struktur. 

5.2.1 Bokstavsarbete 

Av intervjuerna kan det urskiljas att L1, L3, L4 och L5 tror på att nyckeln till skrivandet är att 

utveckla kunskaper om olika fonem och grafem. Det anses vara viktigt att behålla pennan och 

lära eleverna att forma alla bokstäver. Enligt informanterna stärker inlärningen av grafem med 

pennan de flerspråkiga elevernas motorik och grunden för skriften. L5 som arbetar i årskurs 3 

beskriver arbetssättet så här: 

”Jag har alltid arbetat med att forma bokstäver och ju längre jag arbetat som lärare 

märker jag att det är nyckeln till inlärningen.”. –L5 

Likaså nämner L3 att alla elever som börjar ettan lär sig att forma bokstäver. Hen poängterar 

också att vare sig eleven är flerspråkiga eller inte ska alla utveckla kunskaper om grafem och 

fonem, hur till exempel ett T ska formas och bokstavens språkljud. L1 förespråkar att eleverna 

ska få börja skriva i tidig ålder, redan i förskoleklass, även fast de inte har en förståelse för 

vad en mening är och skrivandets olika basregler. Hen menar att det bidrar till att eleverna får 

igång hantverket och dessutom får eleverna igång utvecklingen av att forma och möta olika 

bokstäver och ord. Med ett tidigt skrivande får eleverna med sig strukturen redan från början 

när de skriver. Ett tidigt skrivande är dock inte alltid enkelt för de flerspråkiga eleverna. Där-

för börjar L1 med att skriva tillsammans med sina elever för att sedan låta eleverna skriva på 

egen hand, när de blir allt säkrare på sitt skrivande. Resultatet visar att det finns ett tradition-

ellt arbete gällande skrivutvecklingen, där eleverna lär sig att först forma bokstäver och sedan 

lär de sig korta ord som vidare utvecklas till längre ord och meningar.  

Som ovan nämnt är arbetet med bokstäverna av stor vikt och ett arbetssätt som lyfts fram i 

intervjuerna är arbetet med bokstavshäften. I bokstavshäftena går de igenom varje bokstav för 

sig och arbetar med olika uppgifter som syftar till att lära eleverna en bokstav i taget. Då fo-

kus ligger på att forma bokstäver och lära eleverna de grundläggande reglerna för skrivandet 

samt bygga upp ett bra ordförråd genom att läsa olika texter, skrivs det inte lika mycket i års-

kurs 1 som i årskurs 3. L4 som arbetar i årskurs 1, beskriver det så här:  
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”Vi skriver i bokstavshäftena varje vecka. Jag skriver inte jätte mycket berättelser, 

vi har skrivit en liten berättelse någon gång bara. Men varje vecka skrivs i alla fall 

något”. –L4 

5.2.2 Skrivandet på ett varierande sätt 

Resultatet visar att alla informanter använder sig av olika verktyg än pennan för att de fler-

språkiga eleverna ska utveckla sitt skrivande. Verktygen, vilket kan vara att eleverna använ-

der till exempel datorer eller bilder, används för att underlätta arbetet för de flerspråkiga ele-

vernas skrivande. 

 L3 arbetar ofta med datorer för att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling. Skälet till att 

använda datorer i den tidiga skrivutvecklingen menar L3 att det inte blir lika ansträngande för 

de flerspråkiga eleverna att skriva på datorn som att skriva med pennan. Enligt informanten 

tar det längre tid och mer energi från eleverna att forma bokstäver för hand. L3 menar även att 

det tar bort kreativiteten, att tänka på punkt och stor bokstav när de skriver för hand. Ytterli-

gare ett skäl att låta eleverna skriva på datorn är att det blir avdramatiserat när eleverna ska gå 

tillbaka på datorn och ändra om eleverna skrivit fel. Suddandet på papper blir för tydligt och 

konkret när eleverna har skrivit fel. I jämförelse med L3 säger L5 att hen är övertygad om att 

eleverna lär sig genom att fysiskt göra något och är därför lite skeptiskt till att använda datorer 

vid skrivinlärningen förflerspråkiga elever.  

De flerspråkiga eleverna arbetar dessutom ofta med bilder, där ord kopplas till bilder för att 

eleverna ska få en uppfattning om vad ordet betyder. Flerspråkiga elever som tidigare inte 

stött på en del ord i svenskan, kan med hjälp av bilder skapa en djupare förståelse och lättare 

lära in vissa ord. Eleverna får även skriva meningar eller långa berättelser till bilder.  Syftet 

med att skriva till bilder är att det underlättar för många elever att påbörja skrivandets kreati-

vitet. Ett arbetssätt som beskrivs av L1 är att alla elever får samma bild, men hur mycket indi-

viden skriver är upp till den själv och hur långt eleven har kommit i skrivutvecklingen. L1 

menar att alla elever ska få skriva utifrån sina egna förutsättningar. Huvudsaken är att elever-

na skriver, vare sig de skriver enstaka ord eller många meningar till bilderna. 

Ett ytterligare arbetssätt där eleverna får möjlighet att använda bilder till skrivandet är när 

elever i årskurs 1 fick en skrivuppgift om att skriva en text till en bild på en katt. Då fick ele-

verna skriva på sitt eget sätt och i årskurs 2 och 3 fick de en likadan bild på en katt. Detta me-

nar L1 att de flerspråkiga eleverna får möjlighet att se sin egen utveckling, då denna arbetsuppgift föl-

jer från årskurs 1 till årskurs 3.  
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”Där får eleverna själva se sin utveckling. De kan titta på hur deras handstil har 

förändrats, det kanske också har blivit längre text och bättre innehåll”. –L1 

Olika texter som eleverna får skriva kan vara dikter, berättelser och faktatexter. Faktatexter är 

de texter som framkommer som vanligast från resultatet. Eleverna arbetar till exempel om ett 

djur och för att kunna skriva en egen faktatext om djuret använder de sig först av att ta ut vik-

tiga stödord och sedan skriva en tankekarta för att till sist skriva en egen fakta text om det 

valda djuret. Detta är något som kan förekomma i grupper om två och två nämner L1.  

5.2.3 Cirkelmodellen 

L1 berättar att hen arbetar med cirkelmodellen där eleverna får arbeta med olika texter med 

både bild och film inkluderat. 

”Vi börjar med att gå igenom ett stoff tillsammans i klassen. I ettan skrev vi till ex-

empel om ugglan, då vi arbetade med bokstaven U. Vi pratade då om ugglor, vi 

läste faktatexter och vi kollade på faktafilm om ugglan. Sedan arbetade vi med frå-

gor om ugglan. Frågor arbetade jag mycket med från början”. –L1 

Vidare berättar L1 om cirkelmodellen att eleverna skulle svara på frågor genom att använda 

orden som fanns i frågan. Det handlar för eleven att vara smart, genom att ta de orden som de 

redan hade i frågan, för att använda de orden till svaret. Det hjälper de flerspråkiga eleverna 

att hitta så många hjälpmedel som möjligt, så att de inte behöver krångla till det genom att 

hitta på nya ord. Med hjälp av svaren till frågorna, bildades en text om ugglan. 

”Jag säger till barnen att vi ska vara luriga för då får jag med mig eleverna, för att 

de tycker det blir busigt och roligt. En fråga kunde vara ”Vad heter ugglan?”. Då 

tar vi orden ugglan heter från frågan och skriver i svaret. Så det enda vi behöver 

komma på är vad ugglan ska heta. Ugglan heter Ben och där har eleverna fått en 

bra mening och svar till frågan.” –L1 

Det informanten beskriver i citatet gjorde klassen först tillsammans och läraren skrev på tav-

lan. Efter att ha arbetat så tillsammans några gånger fick eleverna börja arbeta självständigt.  

5.2.4 Språkets struktur 

Informanterna L2 och L1 poängterar betydelsen av skrivandets regler. Det är viktigt att ele-

verna tidigt lär sig att en mening alltid börjar med stor bokstav och slutar med en punkt.  

”Redan från årskurs 1 när eleverna är mogna för att skriva försöker jag poängtera 

att en mening börjar alltid med stor bokstav och slutar med punkt”. –L2 
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När eleverna dessutom börjar skriva berättelser eller längre texter är det viktigt att dem tänker 

på den röda tråden, att det finns ett flyt i texten med en bra inledning, handling och avslut. Lä-

rarna som arbetar i årskurs 3 arbetar också mycket med att eleverna ska lära sig att en berät-

telse ska innehålla en inledning, handling och avslut. Det gäller i synnerhet om att eleverna 

behöver veta att en text som de ska skriva ska ha ett tydligt innehåll med en bra struktur  

L1 talar om att hens klass fick redan i årskurs 1 skriva veckobok. Varje vecka skrev de något 

om vad de hade gjort i veckan. Det är något som har följt eleverna ända upp i årskurs 3. Detta 

var ett sätt för läraren att sätta igång eleverna att skriva, då eleverna blev motiverade att skriva 

veckobok, där de fick skriva ganska så fritt. I början skrev läraren och eleverna tillsammans 

men allteftersom fick eleverna skriva själva. Veckoboken har blivit en viktig del av skriut-

vecklingen, då eleverna själva kan se en utveckling i deras skrivande från årskurs 1 till årskurs 

3.  

5.3 Anpassningar i förhållande till de flerspråkiga elevernas svårigheter. 

5.3.1 Svårigheter som kan uppstå hos flerspråkiga elever 

Genom tolkad data framgår det att flerspråkiga elever ofta har svårt med ordföljden och att 

koppla rätt fonem till grafem, svårigheter med att höra vissa ljud i ett ord. L3 och L5 talar om 

att det är ett vanligt problem som de möter hos flerspråkiga elever. Att lära de flerspråkiga 

eleverna om rätt ordföljd är något L3 och L5 arbetar mycket med. De beskriver att flersprå-

kiga elever har svårt med ordföljd, då de oftast talar och skriver på sitt modersmål. Moders-

målet som de flerspråkiga eleverna har oftast inte samma ordföljd som det svenska språket. 

Därför kan det uppstå svårigheter vid arbetet med ordföljder för flerspråkiga elever. L3 be-

skriver att arbetet med rätt ordföljd inte alltid är lätt att komma åt som lärare. Hen berättar att 

det är något som en lärare måste arbeta med hela tiden, både vi tal- och skriftspråket. L3 tyck-

er det är viktigt att inte rätta eleven de pratar, för att det kan få motsatt effekt, att eleven slutar 

prata för att eleven inte vågar. Dock ser arbetet inte likadant ut vid skrivandet. Då talar L3 om 

för mig att hen elevernas texter alltid kan förbättras på något sätt och hjälper eleverna mot rätt 

ordföljd. Mycket också för att eleven själv ska se i vilken ordning orden ska komma i en me-

ning. 

”Man kan se från de nationella proven att eleverna har fel ordföljd till ex-

empel och det kan ha att göra med att eleverna talar ett annat språk hemma 

och när eleverna skriver så kan det bli fel ordföljd.” –L3 
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Ovanstående citat beskriver L3 problemet med elevernas ordföljd. En orsak till detta förklarar 

L3 att det kan bero på ett begränsat ordförråd i det svenska språket. Eleverna har då inte till-

räckligt med ordkunskap för att kunna variera ord och meningar. L1 menar att det märks när 

eleverna ska skriva texter. Många elever väljer att skriva ”sen hände det så”, ”sen gjorde vi 

så”, sen gick vi till”, att eleverna alltid skriver ordet sen. Det finns inte tillräckligt med ord i 

elevens ordförråd och en konsekvens av det är att eleverna ofta använder sig av samma ord 

när de ska skriva. L1 förklarar att hen är tydligt för sina elever att de måste variera orden så 

att det finns ett flyt i texten.  L3 beskriver ett sätt som hen arbetar mycket med för att före-

bygga elevernas svårigheter med ordföljd. Eleverna kan använda sig av ordkort som ska bilda 

en korrekt mening. Det blir eleveras uppgift att sätta ordkorten på rätt följd för att bilda me-

ningen. Detta arbete talar L3 om att de kan göra tillsammans i hela klassen för att ha en öppen 

dialog om arbetet med ordföljd eller att enskilda elever arbetar med ordkorten.  

En annan svårighet som är vanligt för flerspråkiga elever är att de har svårt att koppla fonem 

till rätt grafem. De har svårt att höra vissa ljud i det svenska språket, för att det kanske låter 

annorlunda i deras modersmål. L3 förklarar att hen tycker det är viktigt att läraren tydligt vi-

sar skillnader på olika fonem med hjälp av olika hjälpmedel. L3 beskriver det så här. 

”Jag ber eleverna att titta på min mun när jag till exempel ska göra skillnad på fo-

nemen /u/ och /y/, vilket jag gör väldigt tydligt. Är det dyka eller duka? För säger 

man fel kan det bli en helt annan betydelse.” –L3 

L3 menar att om hen gör det tydligt med munnen och låter eleverna lyssna och titta noga. In-

formanten talar också om för mig att hen kan se en utveckling hos sina elever, att de nu själva 

reflekterar över rätt fonem och frågar läraren om de behöver hjälp. L3 märker tydligt att ele-

verna börjar bli mer medvetna om ljuden, att de kan koppla fonem och grafem. L4 talar om att 

hen har elever som fortfarande behöver bokstavera orden som de ska skriva, med hjälp av lä-

raren. L4 menar att det är väldigt olika hos varje individ och att det är av stor vikt att man lär 

känna eleverna för att främja deras utveckling. 

En annan svårighet som kan vara vanligt för flerspråkiga elever är att de ofta känner sig 

osäkra. Osäkerheten kommer från att eleven inte kan det svenska språket och känner inte sig 

säker på att använda språket. L2 som arbetar med nyanlända elever talar om hur viktigt det är 

att eleverna känner sig trygga i miljön. Med trygghet skapas en miljö där eleverna kan känna 

att det inte är farligt att göra fel.  
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”Trygghet anser jag gynna eleverna så att de lättare kan till sig kunskap. Det har 

jag upplevt och det arbetar jag en hel del med i min undervisning”. –L2 

Elever som känner sig osäkra med språket, behöver en trygghet, då de oftast har en stark vilja 

att lära sig. Därför behöver eleverna få trygghet innan kunskap kan inhämtas. Tryggheten 

byggs upp samtidigt som eleverna tar in kunskap, genom stöttning av läraren samt en positiv 

inställning från läraren med en stimulansrik undervisning. L2 poängterar att eleverna blir 

glada när de lär sig och börjar förstå, till exempel när det handlar om att ljuda ihop bokstäver 

och skriva ner olika ord.  

5.3.2 Individanpassningar 

”Varje individ är unik så att du som lärare får tänka till mer än en gång att hitta det 

arbetssätt som passar just den enskilda individen”. –L2 

L2 menar att varje individ är unik och för att anpassa undervisningen för individen behöver du 

som lärare lära känna dina elever för att kunna anpassa undervisningen. Vidare fortsätter L2 

att hen testar olika arbetssätt för att försöka hitta den rätta metoden för den enskilda eleven. 

Det är inte alltid man kan göra på samma sätt för alla elever utan det handlar om att möta ele-

ven vid hens kunskapsnivå och få undervisningen som gynnar eleven att fungera långsiktigt. 

Vid en individanpassad undervisning behöver eleverna ständigt stöttning från läraren.  

L4 presenterar ett arbete som hen kallar för Praxis.  Detta arbete består av ett alfabet, där 

varje bokstav representeras av ett ljud. Praxis går ut på att om eleven ser till exempel boksta-

ven <n> så är tanken att de ska tänka på en bild som är passande till ljudet <n>. I detta fall är 

det en bild på en bil, då ljudet av en bil representerar bokstaven <n>. Enligt L4 blir det lättare 

för eleverna att veta hur en bokstav ska låta, när de kan koppla det till ett ljud som de känner 

igen. Oftast använder sig förskoleklassen av Praxis, men L4 använder detta arbete för en elev 

i hennes klass, då eleven fortfarande behöver arbeta med olika språkljud. 

”Praxis har påverkat denna elev väldigt positivt, för hen har anammat detta och be-

höver inte längre bilderna till bokstäverna utan ljuden sitter nu.” –L4 

Informanten nämner också att den här eleven får praxis som läxa istället för läsläxan för att 

hen ligger på den nivån där eleven inte kan ha samma läsläxa som de andra eleverna i klassen. 

5.3.3 Olika krav för att öka skrivlusten 

När eleverna har svårt med språket väljer L2, L3 och L4 att ställa mindre krav på flerspråkiga 

elever som har svårt med språket. Argumentet för detta är att lärarna lägger vikten på att ele-



 

27 

 

verna skriver något än att det alltid ska vara rättstavat eller inte. Däremot arbetar lärarna olika 

när det gäller kraven på de flerspråkiga elevernas texter. L2 beskriver det så här:  

”De vanliga vardagsorden som vi ofta använder tycker jag eleverna ska kunna och 

de ska vara rättstavade, men ord som inte är vanliga och inte används ofta i det 

svenska språket behöver inte vara rättstavade”. –L2 

L5 beskriver istället att när eleverna skriver fritt, ligger fokus på att få ett bra innehåll istället 

för rättstavning. Den fria skrivningen kan handla om att eleverna får välja något som de ska 

skriva om och då ska eleverna fokusera på ett bra innehåll, med en bra inledning, mitten och 

avslut, då behöver inte alla ord vara rättstavade. När L5 låter sina elever arbeta med språklära 

är hen noga med att eleverna ska stava rätt till ord, i jämförelse vid den fria skrivningen. Or-

saken till detta är för att informanten menar att eleverna behöver befästa det rättstavade ordet 

och inte det felstavade ordet.   

5.3.4 Svenska som andraspråk 

L1, L2 och L3 talar om att de flerspråkiga eleverna som har störst svårigheter med det 

svenska språket får några timmar i veckan med en svenska som andraspråkslärare (SVA-

lärare). Informanterna poängterar hur viktigt det är att ha tillgång till en SVA-lärare både i 

och utanför klassrummet. De elever som visar mindre svårigheter med det svenska språket 

men ändå har behov av en SVA-lärare, får oftast några SVA-timmar i klassrummet. Då är 

SVA-läraren med eleven i klassrummet som extra stöd. Ett annat sätt att arbeta med svenska 

som andraspråk är att klassläraren har svenska som andraspåk istället för svenska i undervis-

ningen. Detta är något L2 arbetar med. Informanten beskriver att hen alltid har en anpassad 

undervisning, då de elever hen arbetar med är där för att utvecklas vidare på det som den en-

skilda eleven är mindre bra på. Informanten menar att hen arbetar med svenska som andra-

språk för alla sina elever i klassrummet. Att undervisa i svenska som andraspråk i klassrum-

met kan till exempel att läraren är extra tydlig vid genomgångar och instruktioner samt an-

passa texterna och arbeta mycket tillsammans i helklass men även i mindre grupper. Det är av 

stor vikt att inte glömma de flerspråkiga eleverna som kanske egentligen är i behov av SVA, 

men som inte är tillräckligt långt bak i utvecklingen för att få SVA-timmar. Enligt L2 behöver 

klassläraren uppmärksamma dessa elever för att främja även deras skrivutveckling.  
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5.3.5 Samverkan och samspelet 

L3 och L2 talar om att det är viktigt att det finns en bra samverkan mellan lärare, men även 

med föräldrarna i deras verksamhet. Dessutom är samspelet med eleverna otroligt viktigt. L3 

beskriver kort om hur det ser ut på hens skola.  

”Vi har en stor samverkan i arbetslaget för vi är tre ettor och vi slår ihop våra kloka 

huvuden och försöker hitta lösningar på saker tillsammans. Vi har ganska många 

pedagogiska diskussioner, vilket behövs.” –L3 

L3 fortsätter att hen har kollegor som har fler års erfarenhet som hen kan ta hjälp av vid upp-

stådda problem. Informanten ger en tydlig inblick att det är viktigt att delge idéer till kollegor, 

för att hela tiden utveckla sin undervisning, för att eleverna på bästa möjliga sätt utvecklas. 

Flertalet av intervjupersonerna tar vid behov hjälp av SVA-lärare, som tidigare nämnt, och de 

har en kontinuerlig kontakt med varandra för att stämma av hur det går med den enskilda ele-

vens utveckling. I två av tre skolor finns det tillgång till en speciallärare i skolan som samver-

kar med alla lärare. Vid behov finns det möjlighet för eleverna att få gå till en speciallärare. 

L1, L2, L4 och L5 talar om att det finns en specialpedagog i skolan vid behov. L4 och L5 har 

tillgång till en talpedagog om eleven är i behov av den hjälpen. I sitt stora hela är det betydel-

sefullt att ha en trygg grupp där personalen på skolan kan ta hjälp av varandra. 

”Om vi sätter eleven i centrum som vi ska göra så ska alla de vuxna i skolan som 

berörs av eleven hjälpa eleven att nå vidare i sin utveckling på bästa möjliga sätt. 

Det är bra men kan bli bättre. Så är det på alla skolor, även om arbetet fungerar bra 

så kan det bli ännu bättre, man kan alltid utvecklas.” –L2 

Samspelet mellan eleverna beskrivs också vara betydelsefullt för de flerspråkiga elevernas 

kunskapsutveckling. L2 talar om att många gånger tar hen hjälp av andra elever i klassen när 

det en elev har mött ett hinder vid arbetet av någon uppgift. L2 beskriver en händelse i hens 

klassrum, där en elev skulle skriva en berättelse men inte varierande orden i berättelsen utan 

endast skrev ”jag” i början av meningarna. Läraren vet om att den här eleven kan uttrycka sig 

på andra sätt. Först gav läraren eleven en egen chans att tänka om hen kunde skriva på ett an-

nat sätt, men eleven kom inte på andra ord. Läraren och eleven tog istället hjälp av de andra 

eleverna i klassrummet.  

”De gav honom några exempel på några ord för variation och så att det inte blir en-

formigt.” L2 
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Gruppuppgifter, där eleverna sitter i olika stora grupper, gör att det sker en interaktion mellan 

eleverna. Bland annat genom att kunna ge och ta feedback från varandra. 

5.4 Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka och beskriva hur ett urval av lärare från olika skolor 

arbetar för att stödja flerspråkiga elevers skrivutveckling i årskurs 1-3 samt vilka anpassningar 

som görs för att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling. Resultatet visar att de flersprå-

kiga eleverna måste lära sig att forma bokstäver och tidigt arbeta med bokstäverna på olika 

sätt. Vidare visar resultatet att alla informanter arbetar på ett varierande sätt och använder sig 

av olika hjälpmedel vid skrivningen för att underlätta och motivera de flerspråkiga eleverna. 

Olika hjälpmedel som lärarna använder i undervisningen kan vara bilder eller datorer. En in-

formant berättar att hen har en undervisning som utgår ifrån cirkelmodellen. Modellen möj-

liggör för de flerspråkiga eleverna att få en förförståelse för ämnesinnehållet för att sedan 

bygga på kunskaper om ämnet. Vid arbetet av faktatexter och berättelser använder sig infor-

manten ofta av cirkelmodellen. Samtliga informanter poängterar att språkets struktur är viktig 

och att reglerna bör inhämtas i tidig ålder. Den röda tråden är viktig vid skrivandet av berät-

telser samt att en berättelse ska innehålla en bra inledning, handling och avslut. Dessutom är 

det viktigt att eleverna tidigt vet om en del av skrivandets grundregler, vilket är att använda 

stor bokstav vid början av en mening och punkt i slutet av en mening. Resultatet presenterar 

de vanligaste svårigheterna för flerspråkiga elever i den här undersökningen och hur lärarna 

arbetar för att förebygga dessa svårigheter. De vanligaste svårigheterna som förekom var att 

eleverna skriver meningar med fel ordföljd och att de flerspråkiga eleverna har svårigheter att 

koppla fonem till rätt grafem. Vidare visar resultatet att lärarna arbetar med en individanpas-

sad undervisning, där läraren lär känna sina elever för att undervisningen ska vara mest gynn-

sam. Ett flertal av informanterna anpassar kraven utefter elevernas kunskaper. Det ställs olika 

krav på de flerspråkiga elevernas texter vid olika arbetstillfällen. Informanterna är överens om 

att man måste vara mycket tydlig och noggrann när det handlar om flerspråkiga elevers skriv-

utveckling samt skapa en trygghet i klassen. Resultatet visar också att det är vanligt att fler-

språkiga elever vid behov har tillgång till en SVA-lärare antingen utanför eller i klassrummet. 

Avslutningsvis visar resultatet att det finns en bra samverkan kollegor emellan i de samtliga 

skolorna och att samverkan med andra kompetenser i skolan är av stor vikt. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag metoden, där jag har valt att presentera för- och nackdelar med 

den metod som jag valt i denna studie. Sedan diskuteras resultatet i förhållande till tidigare 

forskning och styrdokument. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning i detta 

ämnesområde.   

6.1 Metoddiskussion 

Ambitionen med denna studie har varit att undersöka och beskriva hur lärare arbetar med fler-

språkiga elevers skrivutveckling och vilka anpassningar som görs för flerspråkiga elever i 

undervisningen. Därmed var det viktigt för mig att göra intervjuer med lärare för att komma 

lärarnas tankar och arbete så nära som möjligt. Intervjufrågorna valdes i form av semistruktu-

rerade intervjuer för att vara förberedd på intervjun med ett antal nedskriva intervjufrågor, 

samtidigt som jag ville ha friheten att ställa följdfrågor eller andra frågor vid intervjuerna 

(Bryman, 2008; Brinkman & Kvale, 2009). Semistrukturerade intervjuer tillförde att infor-

manterna kunde tala fritt om det relevanta. Informanternas tankar och tankesätt förmedlades, 

vilket är det som har framförts i studiens resultat. Genom att säkerställa att informanterna är 

utbildade lärare som arbetar i verksamheten med flerspråkiga elever är studiens resultat till-

förlitlig. Dessutom säkerställde jag under intervjuerna att informanterna alltid höll sig till äm-

net, genom att använda mig av intervjufrågorna. Dock finns det en önskan om att ha gjort en 

pilotstudie för att vara ännu mer förberedd och möjligtvis haft bättre intervjufrågor än dem 

som utformades utan en pilotstudie. Av de förutsättningar som fanns skulle inte en pilotstudie 

hinna ta plats.  

Valet av antalet av informanter till studien var fem lärare, vilket studiens resultat grundar sig 

i. Vid ett val av fler antal informanter kunde studiens resultat möjligtvis sett annorlunda ut. 

Hade fler intervjuer gjorts med fler informanter skulle mer data insamlas och ett bredare re-

sultat hade getts. De fem informanterna som intervjuades gav dock tillräckligt med informat-

ion så att ett innehållsrikt resultat skapades och informationen var till bra användning för att 

kunna svara till syftet och frågeställningarna. Vid valet av fler intervjuer hade jag behövt en 

större tidsram att utgå ifrån, vilket inte var möjligt, då det behövs läggas ner mycket tid till 

intervjuerna och transkribering av intervjuerna. Det är viktigt att tänka på vilken tidsram man 

har till sitt förfogande och likaså vilka förutsättningar som finns och därefter anpassa sig efter 

det för ett bra resultat (Bryman, 2008).  
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Ett fördjupat resultat hade dessutom framkommit om jag valt att observera lärare i undervis-

ningen. Studien hade fått ett tydligare resultat gällande hur lärare arbetar med flerspråkiga 

elevers skrivutveckling och vilka anpassningar som görs i undervisningen. Observationer 

hade dessutom ökat studiens tillförlitlighet. Jag kan inte heller påstå att resultatet hade sett 

likadant ut om en annan individ hade utfört samma studie. Tolkningen av informationen kan 

se olika ut beroende på vem som tolkar data. Det är av stort vikt att läsaren tänker att detta är 

ett resultat tolkat av mig som valt att göra denna undersökning vid läsning av denna studie. 

Genom att bearbeta insamlad data kunde jag med hjälp av det hermeneutiska tolkningssättet 

framställa studiens resultat med en nyanserad bild av hur informanterna formar deras skrivun-

dervisning för att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling. Tolkandet genom hermeneuti-

ken av insamlad data och förförståelsen av det valda ämnet har bidragit till att resultatet har 

kunnat formas. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka och beskriva hur fem lärare från olika skolor arbe-

tar med skrivundervisningen för att främja flerspråkiga elevers skrivutveckling i årskurs 1-3. 

Första frågeställningen som studiens resultat besvarar är hur lärare utformar sin undervisning 

för att gynna flerspråkiga elevers skrivutveckling, vilket diskuteras vidare i avsnitt 6.2.1. 

Andra frågeställningen som studiens resultat besvarar är vilka anpassningar som görs för att 

främja flerspråkiga elevers skrivutveckling. Denna frågeställning diskuteras i avsnitt 6.2.2. 

Nedan kommer även resultatet att diskuteras tillsammans med tidigare forskning och styrdo-

kumenten. 

6.2.1 Arbetssätt 

En stor del av undervisningen ska syfta till att främja elevernas skrivförmåga samtidigt som 

eleverna ska skapa ett intresse för skrivandet. De ska kunna formulera sig i form av skrift i det 

svenska språket och även möta olika slags texter i skolan (Skolverket, 2011c). Studiens resul-

tat visar att informanterna arbetar på olika sätt för att främja elevers skrivutveckling. En med-

vetenhet om att kunna arbeta på olika sätt för att stödja flerspråkiga elevers skrivutveckling 

finns bland informanterna. Fyra av fem informanter talar om att de arbetar med bokstavsar-

bete som grund för att utveckla ett skriftspråk. Ovanstående arbetssätt anses enligt informan-

terna vara främjande för att lära flerspråkiga elever sambandet mellan fonem och grafem. 

Lundberg (2008) menar att de flerspråkiga eleverna behöver utveckla kunskaper om grafem 

och fonem, hur ord är uppbyggda och att språkets alla ord består av fonem i olika kombinat-
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ioner. Detta bör de flerspråkiga eleverna arbeta med i tidig ålder för att lättare befästa och för-

stå det svenska språket. Av de fem informanter är det framförallt en som poängterar vikten av 

att låta eleverna börja skriva i tidig ålder. I och med att skrivandet i skolvärlden blir allt mer 

komplext ju högre upp i årskurserna eleverna kommer så förespråkar Musk och Wedin (2010) 

att elever bör få börja med skrivandet i tidig ålder. Ovanstående anser Musk och Wedin 

(2010) vara en främjande faktor för en elevs goda skrivutveckling.  

Det framkom likaså i resultatet att alla informanter använder sig av andra verktyg än pennan i 

undervisningen. Ett tydligt verktyg som informanterna arbetar med för att främja de flersprå-

kiga elevernas skrivutveckling är bilder. Resultatet visar att användandet av bilder i undervis-

ningen ökar kreativiteten och de flerspråkiga eleverna förstår tydligare vad hen arbetar med. 

Lagrell (2006) nämner att elevernas skrivutveckling underlättas om eleverna får ta hjälp av 

olika redskap som till exempel bilder. En kombination av bilder och text stödjer de flersprå-

kiga elevernas skrivutveckling genom att eleverna får mer tydlighet. Av egna erfarenheter, då 

jag varit på verksamhetsförlagd utbildning har jag upptäckt att det visuella underlättar och 

gynnar de flerspråkiga elevernas skrivutveckling och får igång eleverna att börja skriva. Dess-

sutom framkom det olika synpunkter vad gäller användandet av datorer i undervisningen. En 

informant talade för användning av datorer i undervisningen medan en annan informant talade 

emot. Enligt skolverket (2011a) ska eleverna bekanta sig och utveckla förmåga att använda 

sig av datorer. Skolverket (2011a) menar på att vid äldre ålder kommer det att ställas högre 

krav på skrivandet, vid arbetslivet och vidare utbildningar. Därför bör de flerspråkiga eleverna 

möta och bearbeta olika slags texter i undervisningen. Ett sätt att eleverna ska få chansen att 

bearbeta olika slags texter är att arbeta med olika skrivstrategier. Det framkommer svagt i re-

sultatet att informanterna arbetar med olika slags texter. Det är endast en informant som talar 

om att de flerspråkiga eleverna får skriva dikter, berättelser och faktatexter.  

Vidare betonar Gibbons (2013) genrepedagogiken som ett sätt att arbeta för att främja fler-

språkiga elevers skrivutveckling och arbetet med olika texttyper. En modell som utgår ifrån 

genrepedagogiken är cirkelmodellen. Denna specifika arbetsmodell ska särskilt vara gynnsam 

för flerspråkiga elever vad gäller skrivutvecklingen. Cirkelmodellen innefattar ett arbete där 

eleverna arbetar i dialoger med varandra och med läraren för att slutligen arbeta enskilt. 

Denna modell tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där de flerspråkiga ele-

verna får stöttning av läraren genom socialt samspel för att vidare kunna klara sig på egen 

hand. Med utgångpunkt i ovanstående visar det sig i studiens resultat att endast en av fem in-
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formanter nämner denna modell som en arbetsmetod i sitt klassrum. Det informanten beskri-

ver gällande sitt arbetssätt med cirkelmodellen är att de först alltid arbetar tillsammans i hel-

grupp och sedan får eleverna arbeta enskilt. I och med att alla informanter i studiens har fler-

språkiga elever i sitt klassrum bör användandet av cirkelmodellen integreras mer i undervis-

ningen. Som tidigare nämnts är cirkelmodellen enligt Gibbons (2013) gynnsamt för de elever 

som är flerspråkiga. Som lärare kan det även underlätta att utgå från en modell och anpassa 

modellen och undervisningen efter sina elever (Gibbons, 2013; Lundberg, 2008). 

6.2.2 Anpassningar i förhållande till de flerspråkiga elevernas svårigheter 

Enligt studiens resultat har många flerspråkiga elever svårigheter med att skriva i rätt ordföljd 

och en orsak till detta kan bero på att de flerspråkiga eleverna talar ett annat språk än det 

svenska språket hemma. Det blir då inte alltid lätt för eleverna att skilja på de olika språken, 

vilket kan orsaka att de flerspråkiga eleverna talar och skriver i fel ordföljd i det svenska 

språket.  Detta kan enligt Arnberg (2004) beskrivas som kodväxling. Omedveten kodväxling 

som kallas för interferens innebär att de flerspråkiga eleverna omedvetet använder sig av ord 

och fraser från ett annat språk. Arnberg (2004) menar att interferens är vanligt när individen 

ska lära sig ett nytt språk. En viktig poängtering från informanterna är att man direkt diskute-

rar detta med eleverna så att inlärningen av det svenska språkets ordföljd inte blir fel från bör-

jan. Alla elever kommer till skolan med olika förutsättningar och behov. De har olika erfaren-

heter och bakgrunder, några elever kanske kommer med goda kunskaper i hens modersmål 

medan andra elever kanske kommer till skolan med inga kunskaper i hens modersmål. Det 

handlar mycket om att läraren ska kunna möta eleven utifrån vart eleven ligger kunskaps-

mässigt. Det kan vara så att eleven inte tidigare har gått i den svenska skolan och behöver ut-

veckla en trygghet och förståelse för den, vilket också är lärarens uppdrag (Skolverket, 2011c, 

Lagrell, 2006).  

Några begrepp som ständigt återkommer bland informanterna i studiens resultat är trygghet 

och tydlighet. En av informanterna poängterar att eleverna måste känna trygghet till skolan 

och undervisningen för att kunna inhämta kunskaper. Tryggheten ska ges av vuxna på skolan 

och framförallt är det av stor vikt att läraren lär känna de flerspråkiga eleverna för att utveckla 

förståelse för elevens tidigare kunskaper och erfarenheter. Det interkulturella perspektivet, 

som studien tar sin teoretiska utgångspunkt i, står för att människan lär sig genom olika kul-

turmöten med andra individer, för att förstå den omvärld hen lever i. Detta görs genom inter-

aktion och samspel med andra människor. Att vara lärare och ha ett interkulturellt förhåll-
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ningsätt är viktigt vid arbetet med flerspråkiga elever. Detta då ovannämnda elever ofta kom-

mer från en annan kultur och just möten med individer från andra kulturer sker i många fall i 

skolan för de flerspråkiga eleverna. Särskilt skriftspråket är betydelsefullt vid dessa kulturmö-

ten, detta då skriftspråket precis som talspråket är nödvändigt för att kunna kommunicera i 

dessa sociala sammanhang (Musk & Wedin, 2010; Lahdenperä, 2004; Lorentz, 2007).  

Därutöver är varje individ unik och har olika behov, vilket ska tas till hänsyn i skolan och 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011c). 

Den anpassning som genomsyras i resultatet är att de flerspråkiga elever som inte ligger bra 

till gällande språkutvecklingen får några enstaka timmar hos SVA-läraren. Eleven får då extra 

hjälp med läs- och skrivundervisningen. De elever som har utvecklat en någorlunda god läs- 

och skrivförmåga får vissa anpassningar men är fortfarande kvar i klassrummet. De anpass-

ningarna är att läraren ger de flerspråkiga eleverna lättare arbeten i undervisningen eller att de 

inte har lika mycket krav på sig som hos de elever som ligger bra till i kunskapsutvecklingen. 

Det handlar om att lära känna eleven och möta eleven vid hens kunskapsnivå. Vilket också 

forskning pekar på, att det är viktigt att lära känna eleven utifrån elevens tidigare erfarenheter, 

bakgrundskunskaper och även att kunna ta reda på vad den enskilda eleven behöver för sin 

utveckling. På så sätt kan läraren planera sin undervisning för att underlätta för eleven och på 

bästa möjliga sätt motivera eleven till vidare kunskapsutveckling. Dessutom bör lärare stän-

digt utmana eleverna så att dem hela tiden ökar sin kunskapsnivå (Blomqvist & Wood, 2006; 

Tjernberg, 2011; Lagrell, 2006).  

6.2.3 Samverkan och sampelet 

Genom resultatet kunde jag utläsa att det kollegiala lärandet är viktigt i skolorna. Det sker 

kontinuerligt en dialog lärare emellan för att bland annat delge varandra kunskaper, förbättra 

undervisningen och diskussioner om vissa elever som behöver extra stöd. Framförallt för att 

läraren ska kunna utveckla och förbättra sin egen undervisning för att på bästa möjliga sätt 

hjälpa eleverna. Tjernberg (2011) betonar att det är viktigt att lärare reflekterar över sin 

undervisning och sin egen lärarroll. Definitivt reflektera individuellt, men dessutom med sina 

kollegor. Som lärare behöver man ständigt diskutera och delge varandra kunskaper och in-

formation. Samverkan lärare emellan bidrar till en öppen plats och en utveckling för att bli 

bättre. Vidare är det viktigt att det finns en öppen dialog i klassrummet mellan eleverna och 

läraren, vilket skapar en trygghet och en lärande miljö. Läraren har en viktig roll att leda och 

framföra saker i klassrummet, samtidigt som eleverna ska få yttra sig för att påverka och vara 
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delaktiga i sitt eget lärande (Lagrell, 2006). Resultatet visar att interaktionen och samspelet är 

något som behövs för att kunna få en trygg grupp. Alla som arbetar på skolan ska bidra till att 

skolan ska vara en social gemenskap där eleverna ska känna trygghet och vilja och lust att lära 

(Skolverket, 2011c).  

6.3 Fortsatt forskning 

Studien visar på några olika arbetssätt som lärarna använder sig av i undervisningen för att 

främja flerspråkiga elevers skrivutveckling samt vilka anpassningar som sker i undervisning-

en. Dessutom visar resultatet några svårigheter som uppstår hos elever. En ytterligare faktor 

kring elevers skrivutveckling är interaktionen. Vidare forsking som är intressant gällande fler-

språkiga elevers skrivutveckling är att gå på djupet med vilka faktorer som påverkar elevernas 

utveckling i en vidare och bredare empirisk studie. Genom att få fram vilka faktorer som på-

verkar elevernas skrivutveckling, finns det en möjlighet att bygga vidare på åtgärder som be-

hövs i olika skolor i Sverige. Dessutom är ett intressant forskningsområde att studera hur 

dessa faktorer påverkar elevernas lärande med till exempel elevobservationer, för att bättre få 

fram hur skrivundervisningen ser ut för de flerspråkiga eleverna.  
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8 Bilaga 

Intervjufrågor – examensarbete II 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur lärare arbetar för att stödja fler-

språkiga elevers skrivutveckling. Frågeställningarna som arbetet ska utgå ifrån är:  

1. På vilket sätt arbetar lärarna för att stödja flerspråkiga elevers skrivutveckling? 

2. Vilka arbetsmetoder använder sig lärarna av i sin undervisning? 

 

Till en början kommer jag att använda mig av frågor som beskriver intervjupersonerna 

och deras yrkesprofession. Dessa frågor kommer kort besvaras av intervjupersonerna. 

Vidare följer djupare och mer diskuterbara frågor.  

1. För vilken årskurs arbetar du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Studien utgår från att undersöka arbetet med flerspråkiga elever. Vad skulle du 

säga att du har för erfarenheter av flerspråkiga elever under dina arbetsår? (Vet 

intervjupersonerna vad 'flerspråkighet' betyder? Om inte, ge ett exempel.) 

4. Hur mångkulturell skulle du säga att denna skola är?  

 

Frågor som är mer inriktade på flerspråkiga elevers skrivutveckling. 

5. Hur definierar du skrivutveckling?  

6. Hur arbetar du med flerspråkiga elevers skrivutveckling i din undervisning? Ge 

ett exempel.  

7. Har du alltid arbetat så här? 

a. Om JA – fråga vidare. 

b. Om NEJ – vad fick dig att ändra din undervisning? 

8. Vilka arbetsmetoder använder du dig av för att stödja flerspråkiga elevers skriv-

utveckling? Ge ett exempel.  

9. Hur skulle du säga att dessa arbetsmetoder påverkar och/eller stödjer dessa ele-

ver?  

10. Märker du tydlig utveckling gällande elevers skrivutveckling? Ge ett exempel.  

11. Har du ett arbete som förebygger elevers skrivsvårigheter? 

a. Om JA – hur skulle du förklara detta arbetssätt? 

b. Om NEJ – Fråga vidare. 

12. Samverkar du med andra lärare? SVA-lärare, specialpedagog? Beskriv i så fall 

hur. 

 

Vill ni tillägga något i intervjun? 

Är det okej att jag ställer följdfrågor om jag har någon ytterligare fråga som jag behöver 

komplettera med? I så fall kan jag nå dig på mejlen eller telefon? 


