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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vårt examensarbete handlar om elevers läs- och skrivutveckling i ett mångkulturellt 

perspektiv. Intresset för detta ämne väcktes när vi fick insyn i arbetet på en mångkulturell 

skola. Elever har olika förutsättningar och möjligheter för lärande och utveckling vilket leder 

till att lärare möter utmaningar när de ska lära eleverna att läsa och skriva. Vi blev 

intresserade av hur lärare i en mångkulturell skola kan arbeta med elevernas språkliga 

utveckling. Ämnet tror vi kommer att bli aktuellt i den framtida skolan eftersom Sveriges 

mångkulturella befolkning kommer att öka. Statistik från Skolverket visar att elever som har 

rätt till modersmåls- och svenska som andraspråksundervisning de senaste åren stadigt har 

ökat. Läsåret 2006/07 har ca 15 % av samtliga elever i den svenska grundskolan rätt till denna 

undervisning.
1
 Att inhämta kunskaper om hur elever med svenska som andraspråk tillägnar 

sig svenska språket och svenska skolans innehåll känns därför angeläget. Enligt Myndigheten 

för skolutveckling ökar antalet flerspråkiga familjer i Sverige vilket leder till att fler och fler 

vuxna och elever i svenska skolor talar olika språk. Läraren har en betydelsefull roll i vilka 

möjligheter som ges till flerspråkiga barn vid tillägnandet av kunskaper.
2
 För att elever med 

svenska som andraspråk ska få likvärdiga förutsättningar för läs- och skrivutveckling som 

elever med svenska som förstaspråk borde lärarens medvetenhet kring hur de olika faktorerna 

miljö, tid, undervisningsmetoder och skolans resurser påverkar denna utveckling vara av 

betydelse.  

   För att skildra elevers läs- och skrivutveckling i ett mångkulturellt perspektiv inleds arbetet 

med syfte och frågeställningar. I litteraturgenomgången beskrivs elevers läs- och 

skrivutveckling samtidigt som det ger en inblick i tidigare forskning. Litteraturdelen syftar 

även till att möjliggöra en koppling mellan teori och praktik.  De författare som arbetet 

refererar till är forskare om inget annat anges. Därefter följer ett metodavsnitt som beskriver 

hur vi har gått tillväga för att samla in data. Resultatet visas utifrån det insamlade 

datamaterialet. Avslutningsvis förs en diskussion där frågeställningarna besvaras genom att 

resultatet diskuteras utifrån litteraturen och våra egna tankar. 

                                                 
1
 Skolverket, 2007. 

2
 Myndigheten för skolutveckling, Växelvis på modersmål och svenska språk- och kunskapsutveckling för 

flerspråkiga barn och ungdomar, 2006, s. 3. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att fokusera på vilka faktorer som kan påverka elevers läs- 

och skrivutveckling. Genom fallstudier skildras den läs- och skrivutveckling som skett hos 

elever mellan år ett och år tre i grundskolans tidigare år. Fallstudierna syftar även till att visa 

likheter och skillnader i dessa barns läs- och skrivutveckling. Som en följd av syftet är 

frågeställningarna följande: 

 Vilka faktorer har betydelse vid elevers läs- och skrivutveckling? 

 Hur har våra fallstudiebarns läs- och skrivutveckling sett ut? 

 Vilka likheter och skillnader finns i läs- och skrivutvecklingen hos fallstudiebarnen?  

1.3 Centrala begrepp 
I detta stycke förklaras de begrepp som är centrala i uppsatsen. 

Modersmål – elevens första språk.
3
 

Mångkulturell – innehåller många kulturer
4
 exempelvis en skola.  

Svenska som andraspråk – det svenska språket är främmande för eleven men är det 

dominerande språket i samhället.
5
  

Svenska som andraspråksundervisning (SVA) – undervisning i svenska för elever med 

svenska som andraspråk.
6
 

Tvåspråkighet – eleven behärskar eller använder två språk i sin vardag. Begreppet används 

synonymt med flerspråkighet.
7
 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Motivation 

Gunn Imsen definierar motivation som:  

                                                 
3
 Skolverket, 2003, Flera språk – fler möjligheter, s. 12.  

4
 Nationalencyklopedin, 2007. 

5
 Skolverket, 2003, s. 11. 

6
 Skolverket, 2003, s. 11. 

7
 Nationalencyklopedin, 2007. 
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 ... det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller denna aktivitet vid liv 

och det som ger den mål och mening. Motivation är det centrala när det gäller att 

förstå mänskligt beteende.
8
  

Motivationen löper som en röd tråd genom elevernas läs- och skrivutveckling. Carsten Elbro 

anser att motivationen är en del som påverkar elevernas läsprocess. Uppgifter som är 

intressanta för eleverna motiverar dem.
9
 Ann-Katrin Svensson menar att motivation spelar en 

stor roll när elever ska ta till sig ett andraspråk. Den påverkar bland annat hur fort eleven tar 

till sig sitt nya språk.
10 

Lena Franzén framhåller att motivation och lust krävs för att eleven 

ska utveckla sin läsförståelse. Finns inte motivation och lust blir det svårt att engagera sig i 

texten.
11

  

2.2 Den tidiga läs- och skrivutvecklingen 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94 

står det om skolans uppdrag där ett av dem handlar om språklig förmåga: ”Genom rika 

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

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”12 Kursplanen i svenska 

framhåller att en elevs språkliga förmåga är av stor vikt för det arbete som sker i skolan och 

för elevens fortsatta liv och sysselsättning. Ett av skolans mest betydelsefulla uppdrag är 

därmed att ge elever goda potentialer för utvecklingen av sin språkliga förmåga.
13

 Karin 

Gustafsson och Elisabeth Mellgren menar att lärarens förmåga att lära ut läsning och 

skrivning genom att använda olika undervisningsstilar har betydelse för elevens läs- och 

skrivutveckling.
14

 Enligt pedagogerna Kristina Bohman Ramsin, Eva Edenberg Ejderhov, 

Kristina Lutterman & Susanne Wiener Ahlström ska barnens alla sinnen integreras när 

inlärning sker. Detta är av extra stor vikt för elever med inlärningsproblem. Bohman Ramsin 

m fl. anser att läraren ska: ”Gödsla barns positiva förmågor. Arbeta med sådant som barn är 

duktiga på för att stärka det de är svaga på.”
15

 

                                                 
8
Gunn Imsen, Elevens värld, 2000, s. 271 

9
Carsten Elbro, Läsning och läsundervisning, 2004, s. 28. 

10
Ann-Katrin Svensson, Barnet språket och miljön, 1998, s. 182 & 196. 

11
 Lena Franzén, Läsförståelse. Att göra inferenser – teori och träningsprogram 1997, s. 5. 

12
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94, 1998, s. 5. 

13
Kursplanen i Svenska, 2007. 

14
Karin Gustafsson & Elisabeth Mellgren, Barns skriftspråkande – att bli en skrivande och läsande person, 

2005, s. 20 
15

 Kristina Bohman Ramsin, Eva Edenberg Ejderhov, Kristina Lutterman & Susanne Wiener Ahlström, Mening 

med orden, 2001, s. 24 -25.  
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2.2.1 Den tidiga läsutvecklingen 

Vårt skriftspråk är uppbyggt enligt fonetiseringsprincipen vilket innebär att bokstäverna 

representerar olika ljud. När bokstäverna ska läras in måste eleven ha kunskap om vilket ljud 

som representerar vilken bokstav. Detta kallas, enligt Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, 

Elisabeth Mellgren & Lars-Erik Olsson, avkodning.
16

 Caroline Liberg menar att barn som har 

tillägnat sig en viss språklig medvetenhet enklare lär sig att läsa och skriva.
17

 Studier visar, 

enligt Keiko Koda, att elever som inte är fonologiskt medvetna ofta möter svårigheter i sin 

läsutveckling. För att underlätta i elevens läsprocess kan den fonologiska medvetenheten 

övas.
18

 Carin Jonsson menar att om eleverna ska få en lyckad läs- och skrivutveckling är det 

av betydelse att de äger en medvetenhet kring språket som objekt. Denna medvetenhet kan 

skapas redan i förskoleåldern genom olika pedagogiska och språkliga övningar.
19

 Elbro anser 

att läsning innebär att en elev ska ha läsförståelse för det han/hon läser det vill säga förstå 

textens innehåll. Elevernas läsprocess innehåller avkodning och förståelse. Elever som har 

svenska som andraspråk har ofta problem med förståelsen. För dem kan läsning och 

högläsning vara oförståelig medan avkodningen är väl utvecklad. Det får till följd att eleverna 

inte utvecklar en fungerande läsprocess eftersom både avkodning och förståelse krävs.
20

 Karin 

Taube anser däremot att en vanlig orsak till att elever kan ha dålig läsförståelse är att de 

saknar förmågan att avkoda korrekt.
21

 Svensson beskriver en utvecklingsstege i läsning som 

har olika nivåer. Det första steget är pseudoläsning (låtsasläsning utifrån logotyper), det andra 

steget är logografisk läsning (läser ordet som en bild), det tredje steget är alfabetisk läsning 

(att kunna ljuda) och det sista och fjärde steget i utvecklingsstegen är ortografisk läsning 

(man läser snabbt och ser varje tecken i ordet).
22

 Denna utvecklingsstege kan vara jämförbar 

med Libergs begrepp grammatiskt och effektivt läsande som också symboliserar olika typer 

av läsning. Vid grammatisk läsning ljudar sig barnet fram bokstav för bokstav. När barnet inte 

längre behöver ljuda ihop varje ord utan får flyt i texten är det ett effektivt läsande.
23

  

                                                 
16

 Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren & Lars-Erik Olsson, Barn upptäcker skriftspråket, 

1999, s. 14-15. 
17

 Caroline Liberg, Hur barn lär sig läsa och skriva, 2006, s. 22. 
18

 Keiko Koda, Reading and Language Learning: Crosslinguistic Constraints on Second Language Reading 

Development, 2007, s. 4-5 & 14. 
19

 Carin Jonsson, Läsningens och skrivandets bilder, 2006, s. 39. 
20

Elbro, 2004, s. 18, 26-28.  
21

 Karin Taube, Läsinlärning och självförtroende, 1987, s.58. 
22

 Svensson, 1998, s. 114-115. 
23

 Liberg, 2006, s. 25-28. 
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2.2.2 Den tidiga skrivutvecklingen 

Bente Eriksen Hagtvet anser att det är av största vikt att barn från början får skriva om, för 

dem, roliga och intressanta saker.
24

 När eleverna börjar skolan är de oftast på olika nivåer i 

skrivutvecklingen. Lärarens uppgift blir då att möta varje elev på deras nivå. En naturlig 

utvecklingsgång i barns skrivutveckling kan, enligt Maj Björk & Caroline Liberg, vara att de 

lekskriver och försöker kopiera en vuxens skrivning. Barn börjar sedan använda sig av olika 

tecken för att komma ihåg någonting till exempel en människa och en fotboll. Nästa steg är att 

barnet hittar på ett eget system som liknar alfabetet. Slutligen lär sig barnet alfabetet och 

använder sig av bokstäverna vid skrivning. Björk & Liberg poängterar att barn måste få skriva 

oavsett om de kan alla bokstäver eller inte. Barn lär sig bokstäver genom att få arbeta med 

texter som är meningsfulla för dem. I början av sin skrivutveckling kan barn använda sig av 

så kallad upptäckarstavning. Det innebär att barnet använder sig av stora bokstäver, inte har 

mellanrum mellan orden och i stort sett endast använder sig av konsonanter. I 

upptäckarstavning skriver barnet ljudenligt.
25

 För att knäcka den alfabetiska koden inom 

skrivningen måste eleverna, enligt Dahlgren m.fl., begripa och kunna använda skriftspråkets 

olika delar samt förstå textens budskap.
26

 Ett passande mål att sätta är att elever i 

grundskolans tidigare år ska få ett flyt i sin skrivning vilket kan nås genom att dagligen arbeta 

med skrivmoment som skapar lust och glädje.
27

 

2.2.3 Läs- och skrivundervisningsmetoder 

Björk & Liberg framhåller att alla barn inte kan lära sig att läsa och skriva på samma sätt. Det 

måste finnas varierande tillvägagångssätt för att varje enskilt barn, med speciella 

förutsättningar och behov, ska kunna ta till sig läsning och skrivning. Björk & Liberg påpekar 

dessutom att barn ska lära sig att läsa och skriva i interaktion med andra då både talat och 

skrivet språk går ut på att kommunicera. Detta synsätt är influerat av det sociokulturella 

perspektivet och Vygotskijs tankar om barns lärande. Vygotskij framhåller att barn har 

potentiella utvecklingszoner som de klarar av med stöd av andra. Med detta menas att det 

finns en zon mellan det barn klarar av på egen hand och det de ännu inte klarar. Vygotskij 

menar att undervisningen ska ligga inom barnets utvecklingszoner för att främja lärandet på 

bästa sätt. Björk & Liberg citerar Vygotskij: ”Det som ett barn kan klara av tillsammans med 

                                                 
24

 Bente Eriksen Hagtvet, Språkstimulering D 1. Tal och skrift i förskoleåldern, 2004, s.11. 
25

 Maj Björk & Caroline Liberg, Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand, 2005, s. 101-103, 110 & 

113. 
26

 Dahlgren m.fl., 1999, s. 52. 
27

 Björk & Liberg, 2005, s. 115. 
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andra idag, kan det klara på egen hand imorgon.”
28

 Nedan kommer vi att presentera tre olika 

läs- och skrivundervisningsmetoder.  

2.2.3.1 Ljudningsmetoden 

Ett mål med att använda ljudningsmetoden som läsundervisningsmetod är, enligt Eva Längsjö 

& Ingegärd Nilsson, att eleverna ska se sambandet mellan det talade språkets ljud och 

bokstävernas ljud. När eleverna lär sig bokstäverna ska både namn och ljud läras in.
29

 Taube 

anser att tyngdpunkten med denna läsundervisningsmetod är att eleverna på ett tydligt och 

strukturerat tillvägagångssätt ska lära sig att avkoda. Nackdelen är dock att texterna kan 

upplevas som tråkiga då de inte sätts in i ett sammanhang.
30

 

2.2.3.2 Läsning på talets grund – LTG 

I denna läsundervisningsmetod används, enligt Längsjö & Nilsson, texter i undervisningen 

som klassen gemensamt har skapat och som de samtalar kring. I LTG utgår läsundervisningen 

från helheten (den gemensamma texten), för att övergå till delarna (orden och /eller ljuden) 

och sedan återgå till helheten.
31

 Ulrika Leimar menar att LTG -metoden är uppdelad i olika 

faser. Dessa faser är samtalsfasen (där eleverna samtalar med läraren och elever om vad de till 

exempel gjort på rasten), dikteringsfasen (läraren skriver på ett blädderblock det eleverna 

säger), laborationsfasen (där texten analyseras och läraren kan klippa isär meningen till 

många ord för att ändra meningen eller liknande), återläsningsfasen (där barnen får ett eget 

exemplar av texten att läsa) och efterbehandlingsfasen (de ord eleverna klarat av att läsa i 

texten ska skrivas på kort för att i framtiden kunna bilda nya meningar).
32

 Längsjö & Nilsson 

framhåller att syftet med användningen av elevernas texter i LTG-metoden är att det ska vara 

stimulerande och motiverande. Med denna metod går det att individualisera eftersom läraren 

kan lägga arbetet med texterna på olika svårighetsgrader utifrån vilken nivå varje enskild elev 

ligger på.
33

 

2.2.3.3 Storboksmetoden 

Storboksmetoden grundar sig på en text som läses med hjälp av en stor bok och små böcker 

som samtliga har samma innehåll. Björk & Liberg anser att arbetet med storböcker främst har 

                                                 
28

Björk & Liberg, 2005, s. 13.  
29

 Eva Längsjö & Ingegärd Nilsson, Att möta och erövra skriftspråket, 2005, s. 54. 
30

 Taube, 1987, s. 65-66. 
31

 Längsjö & Nilsson, 2005. s. 64-65.  
32

 Ulrika Leimar, Läsning på talets grund, 1974, s. 88, 90, 94, 98 & 102. 
33

 Längsjö & Nilsson, 2005, s. 65. 
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två mål. Första målet är att ge alla barn en stimulerande och rolig läsupplevelse. Det andra 

målet är att lära barnen läsa och vidareutveckla sin läs- och skrivförmåga. Tre faser 

återkommer under arbetet med storböcker. Den första fasen är upptäckarfasen, där klassen 

och läraren läser storboken tillsammans. I utforskarfasen analyserar barnen med hjälp av 

läraren texten i storboken. Den sista fasen, självständiga fasen innebär att eleverna läser 

självständigt i lillboken. Bilderna i böckerna är en hjälp för läraren när eleverna ska bygga 

upp en förförståelse för vad texten kommer att handla om.
 34

 

2.3 Den fortsatta läs- och skrivutvecklingen 
Kursplanen i svenska poängterar att skolan i sin undervisning skall sträva mot att elever 

stärker sin språkliga förmåga och känner en trygghet i både tal och skrift. Eleverna ska kunna, 

vilja och våga yttra sig i olika kontexter. Kursplanen beskriver även att det skrivna ordet är 

viktigt då samhället begär att elever ska kunna utveckla sin förmåga att hantera, tillägna sig 

och värdera olika texter.
35

 De mål som en elev, enligt Skolverket, skall ha uppnått i slutet av 

det femte skolåret är bland annat att: 

…- Kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i 

böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom,  

- kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter, 

- kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och 

kommunikation… 

… - kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste 

reglerna för stavning samt kunna använda ordlista…36 

2.3.1 Den fortsatta läsutvecklingen 

För att eleven ska kunna vara aktiv i sin läsprocess är det, enligt Ingvar Lundberg & Katarina 

Herrlin, viktigt att eleven har en snabb och fungerande avkodning, kan använda sig av och 

urskilja vilken meningsbyggnad som texten innehåller samt känner till ordens betydelse.
37

 

Elbro anser att den fortsatta läsutvecklingen innebär att eleven ska gå från avkodning till 

läsförståelse. En text beskriver inte allt utan läsaren måste vara aktiv i läsningen för att förstå 

                                                 
34

 Björk & Liberg, 2005, s. 46-49. 
35

Kursplanen i svenska, 2007. 
36

Kursplanen i svenska, 2007.  
37

Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin, God läsutveckling. Kartläggning och övningar, 2005, s. 15. 
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sammanhanget i texten. Viktiga delar i läsförståelsen är att läsaren känner till textens 

sammanhang som bland annat kan visas genom illustrationer. Ytterligare en faktor som är av 

betydelse för läsförståelsen är att läsaren har en förförståelse kring texten för att lättare kunna 

förstå och komma ihåg textens innehåll.
38

 Franzén anser att läsaren måste tänka kring texten 

för att läsförståelsen ska fungera. Läsförståelse kan ses som att läsaren översätter en text fritt 

till sin egen förståelse. För att kunna göra en sådan översättning behöver eleverna ha 

erfarenheter som hjälper dem att känna igen olika situationer.
39

  

   Nedan kommer vi att beskriva scheman, förförståelse och inferenser. Scheman och 

förförståelse är båda redskap som på olika sätt hjälper eleverna att förstå texten de ska läsa. 

Har elever väl utvecklade scheman och förförståelse blir det enklare för dem att göra 

inferenser det vill säga läsa mellan raderna i texten.  

2.3.1.1 Scheman, förförståelse och inferenser 

Hans G. Furth liknar Piagets begrepp schema vid ett handlingsmönster som beskriver delarna 

i en händelse. En individ har olika scheman för olika händelser som kan användas parallellt.
40

 

Roger Säljö skriver vidare om Piagets schemateori att individen samlar intryck från 

omvärlden i sina scheman. Intryck från omvärlden kan både förändra och utöka schemana.
41

 

Enligt Koda kan scheman beskrivas som en strukturerad förståelse som har en specifik 

ordning för hur nya erfarenheter ska tolkas och organiseras. Det kan även beskrivas som en 

kontrollerad process mellan långtidsminnet och texten som eleven läser. När irrelevanta 

förslag från minnet föreslås som förklaring av texten kan eleven med hjälp av sin förståelse 

sålla bort de irrelevanta förklaringarna.  Elevers problem med läsförståelse kan förklaras med 

hjälp av att de inte har tillräcklig förståelse för att sortera bort den irrelevanta informationen 

och därför blir läsförståelsen av texten inte korrekt.
42

 Franzén hävdar att en läsare har olika 

scheman för olika företeelser. Individer har olika livserfarenheter och därmed olika scheman 

för samma område. Outvecklade scheman hos barn försvårar för dem att göra inferenser. 

Ibland saknas förståelse och schema helt för ett område. Oftast finns en grundförståelse även 

om inte schemat för området är helt utvecklat. Barn kan exempelvis veta vad en flygplats är 

men de vet inte hur det fungerar i detalj och hur det ser ut på en flygplats. Franzén hävdar 

också att barn med större omvärldskunskaper har lättare för att göra inferenser i de texter de 

                                                 
38

Elbro, 2004, s. 43, 45. 
39

Franzén, 1997, s. 5.  
40

Hans G: Furth, Piaget för lärare, 1981, s. 147-148. 
41

 Roger Säljö, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv, 2000, s. 60. 
42

Koda, 2007, s. 9-10. 
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läser.
43

 Furth menar att Piaget likställer scheman och kunskap. Ett schema förklarar dock inte 

kunskap utan det analyserar kunskap.
44

  

   Birgitta Allard, Margret Rudqvist & Bo Sundblad anser att förförståelse är ett villkor för att 

på ett omedvetet eller medvetet plan förstå texten. Förförståelse är ett redskap som används i 

språkliga kontexter. Denna förförståelse bestämmer hur en individ lyssnar och läser en text. 

Förförståelse utvecklas genom elevens erfarenheter.
45

 Elbro menar att om lärare hjälper elever 

att använda sig av sina tidigare erfarenheter tidigt i läsundervisningen har det en avgörande 

betydelse för hur väl eleverna kan ta till sig innehållet i en text.
46

 Björk & Liberg anser att den 

vuxnes samtal med barnet kring en text är betydelsefullt då det övar barnets förmåga att skapa 

förförståelse för vad som kommer att ske i texten. Genom dessa samtal blir det enklare för 

barnet att reflektera över en text och att använda sig av sina egna erfarenheter för att dra 

slutsatser kring texten.
47

  

   Läsarens scheman blir aktiverade under läsningen då läsförståelse, enligt Franzén, till stor 

del handlar om att göra inferenser det vill säga att läsa mellan raderna. Tidigare 

livserfarenheter och ett stort ordförråd är två faktorer som ökar läsförståelsen. En van läsare 

gör inferenser omedvetet under större delen av läsningen. Inferenserna påverkas ofta av 

läsarens förväntningar av texten. En passiv läsare läser fort i relation till sin läsförståelse och 

reflekterar inte över det han/hon läst. Detta sätt att läsa drabbar läsförståelsen och läsarens 

egna erfarenheter kopplas inte till texten.
48

   

2.3.2 Den fortsatta skrivutvecklingen 

Kursplanen i svenska poängterar att eleverna ska skriva mycket eftersom det ökar deras 

kunskap om grammatik och olika mönster i språket. Genom eget skrivande ska eleverna vinna 

insikt i hur skriftspråket ska tillämpas i olika kontexter.
49

 Det är, enligt Björk & Liberg, 

viktigt att elever i grundskolans tidigare år får flyt i sin skrivning eftersom detta flyt utgör 

basen för elevers fortsatta skrivutveckling. När eleverna fått flyt i sin skrivning är nästa 

moment i utvecklingen att kunna skriva ner sina tankar så tydligt som möjligt så att läsaren 

ska kunna förstå innehållet. Till sist strävar läraren efter att eleverna skriver så korrekt som 
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möjligt. Det är självklart viktigt att lärare är insatta i elevers skrivutveckling men det bör 

poängteras att det är av stor vikt att eleven själv är medveten om sin egen utveckling inom 

skrivandet. När eleverna utvecklar en metakognitiv förmåga, det vill säga att de lär sig att 

reflektera över sin egen skrivutveckling, är det ytterligare ett steg mot en fortsatt 

utvecklingsprocess inom skriftspråket. För att skapa en god skrivutveckling måste eleverna få 

tillfälle att skriva i och om ett sammanhang som känns betydelsefullt. Lärare kan låta elever 

skriva till varandra eftersom en elev oftast lägger ner mer tid på en text om det finns en tydlig 

mottagare. Detta är ett sätt att ge eleverna insikt i att det skrivna språket är ett sätt att 

kommunicera. Eleverna ska förstå att de verkligen kan skriva för att på så sätt känna 

förtroende för sin egen förmåga.
50

 Användning av datorn vid läs- och skrivmoment kan, enligt 

Arne Trageton, vara en fördel för elever som har svårt att forma bokstäver. En annan fördel 

kan vara att det utvecklar ett kreativt skrivande då datorn som redskap kan vara 

motiverande.
51

 I ett sociokulturellt perspektiv är just användandet av fysiska verktyg en faktor 

som i samspel med två andra faktorer, (intellektuella verktyg och interaktion med andra), kan 

leda till lärande.
52

 

2.3.3 Sammanfattning 

Skolverket har genom Lpo-94 och kursplan i svenska satt upp mål som ska uppnås i elevers 

läs- och skrivutveckling. I elevers läs- och skrivutveckling finns flera steg som eleverna med 

hjälp av olika läs- och skrivundervisningsmetoder kan nå. En av de viktigaste aspekterna i 

inlärningen är att den sker i meningsfulla sammanhang för eleven.  

2.4 Barn med svenska som andraspråk 

Ulf Fredriksson & Karin Taube lyfter fram att Sverige inte längre är lika språkligt och 

kulturellt homogent som det en gång varit. I dagens skola är det flera barn som har en 

flerspråkig språkutveckling.
53

 Enligt Monica Axelsson, Carin Rosander & Mariana Sellgren 

hade år 2006 14% av alla elever i Sverige tvåspråkig bakgrund. Dessa elever låg på olika 

kunskapsnivåer i det svenska språket. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet i 

skolans undervisning som sker på svenska krävs att eleven behärskar det svenska språket.
54
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2.4.1 Tvåspråkighet 

Att vara tvåspråkig betyder att en individ, enligt Svensson, kan nyttja två språk varje dag eller 

kan använda två språk. Tvåspråkiga människor använder oftast sina språk i olika 

sammanhang. En individ kan bli tvåspråkig på olika sätt. Med simultan tvåspråkighet menas 

att eleven lär sig två språk samtidigt. Tar däremot eleven till sig det andra språket efter att 

modersmålet lärts in kallas det successiv tvåspråkighet. Ofta är elever med svenska som 

andraspråk successivt tvåspråkiga. Tvåspråkighet är en fördel för de flesta människor. Vidare 

framhåller Svensson att det finns olika nivåer inom tvåspråkigheten. Passiv tvåspråkighet 

innebär att eleven förstår det andra språket men inte kan uttrycka sig på det. Är en elev aktivt 

tvåspråkig förstår de och kan till viss del uttrycka sig på det andra språket. Att vara absolut 

tvåspråkig betyder att båda språken behärskas. Föräldrarnas attityder till barnets olika språk 

påverkar också. För att ett barn ska bli tvåspråkigt måste tillfällen att tala minoritetsspråket 

ges. Föräldrarna måste vara delaktiga i barnets utveckling inom det svaga språket och 

uppmuntra en fortsatt utveckling.
55

 Monica Axelsson definierar andraspråk som ett språk där 

inlärningen sker i en miljö där människorna runt omkring redan talar det språk som inläraren 

lär sig.
56

 Axelsson m.fl. nämner olika nivåer av språkbehärskning, - samtalsrelaterad- och 

kunskapsrelaterad språkbehärskning. Den förstnämnda innebär att kunna använda språket i 

vardagliga situationer, att kunna kommunicera ansikte mot ansikte. Den kunskapsrelaterade 

språkbehärskningen betyder att språket används på en abstrakt nivå. Detta språk används 

bland annat i skolan.
57

 Det är viktigt att vara medveten om att ett barn som lär sig ett 

andraspråk inte bara tar till sig språket utan även normer, värden och kulturer som uttrycks i 

språket.
58

 Axelsson m.fl. menar att många elever med svenska som andraspråk möter en 

språkkultur i skolan som de inte varit i kontakt med tidigare. Lärare måste vara medvetna om 

detta och inte ta förgivet att alla elever ska förstå skolans diskurs, det vill säga det särskilda 

språk som bara används i skolsammanhang.
59

 Fredriksson & Taube anser att skolstarten för 

många elever med svenska som andraspråk är första mötet med en miljö där svenskan är 

huvudspråk.
60
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   Forskning visar, enligt Fredriksson & Taube, att barn med nordiska språk, engelska eller 

tyska som modersmål generellt sett klarar sig bättre i läs- och skrivutveckling än elever med 

exempelvis turkiska, romani eller somaliska som modersmål. Skillnaden i inlärningen kan 

påverkas av hur lika modersmålets språk och kultur är det svenska språket och den svenska 

kulturen.
61

  

2.4.2 Ordförråd 

Basen i modersmålet har barnet, enligt Carin Rosander, tillägnat sig vid fem års ålder. Det 

innebär att barnet har ett ordförråd på ca 8 000-10 000 ord och kan språkets ljudsystem och 

grammatiska uppbyggnad som exempelvis ordföljd och böjningsmönster. Under skolgången 

och resten av livet utvecklas språket utifrån basen. Ett barn med svenska som andraspråk har 

en bas i både svenska och i sitt modersmål. Det är en fördel för barnet ur inlärningssynpunkt 

om basen i svenska är färdigutvecklad när skolan börjar. För vissa barn är dock basen inte 

färdigutvecklad i varken svenskan eller i modersmålet vilket kan försvåra läs- och 

skrivutvecklingen.
62

 Det basordförråd som barn har med sig in i skolan är färgat av den miljö 

och kultur som barnet mött i början av livet. Utbyggnaden av basen inleds, enligt Tua 

Abrahamsson & Pirkko Bergman, när läs- och skrivutvecklingen påbörjas hos barnet. Eleven 

ser då relationen mellan ljud och stavning. I och med att en elev börjar läsa byggs ordförrådet 

ut. Under grundskoletiden ökar en elevs ordförråd med ca 3 000 ord per år.
63

  

   Storleken på elevers ordförråd påverkar, enligt Koda, förståelsen av en text. Sambandet 

mellan ordförråd och läsförståelse kan tolkas på olika sätt. En tolkning menar att ordförråd 

möjliggör läsförståelse men enligt den andra tolkningen finns det ett beroende mellan 

ordförråd och läsförståelse eftersom de gemensamt når utveckling. Utvecklar eleven till 

exempel ett större ordförråd har läsförmågan bistått med hjälp.
64

  

   För att en individ ska kunna använda ett språk korrekt anser Bohman Ramsin m.fl. att flera 

delar i språkanvändningen som ska fungera. De olika delarna är: talplanering (veta vilken 

ordning orden ska sägas i), grammatik (kunna använda språket korrekt), att kunna uttala orden 
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korrekt, att kunna förknippa olika ord med olika känslor samt att förstå vilken känsla olika 

kategorier av ord förmedlar som exempelvis svordomar och könsord.
65

  

2.4.3 Den svenska skolan och svenska som andraspråk 

Elever med svenska som andraspråk presterar, enligt Kenneth Hyltenstam, sämre i skolan än 

elever med svenska som förstaspråk. Detta innebär att skolan inte alltid lyckas med att ge 

elever med utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund en likvärdig utbildning. Att 

elever med svenska som andraspråk presterar sämre i skolan kan bero på deras attityd och 

motivation inför skolgången men även lärares och klasskamraters attityd till dessa elever har 

betydelse. Språket har en avgörande roll för hur dessa elever lyckas i skolan. De elever som 

har ett annat förstaspråk än svenska behöver stöd och hjälp för att både deras första- och 

andraspråk ska stärkas och bli bättre. På grund av detta har Skolverket etablerat två nya 

ämnen i utbildningen. Dessa är svenska som andraspråk och modersmål. Ämnet svenska som 

andraspråk har till syfte att hjälpa elever att tillägna sig de delar inom det svenska språket som 

deras klasskamrater redan behärskar. Saknas delar av det svenska språket försvårar det 

kunskapsinhämtningen i svenskämnet.
66

 Skolverket lyfter med hjälp av Lpo-94 fram att alla 

elever har rätt till modersmålundervisning om de tillsammans med en vårdnadshavare 

använder sig av modersmålet. Det är kommunernas skyldighet att ordna denna 

undervisning.
67

 Fredriksson & Taube anser att det är viktigt att poängtera att alla elever med 

svenska som andraspråk inte har samma förutsättningar och kunskaper för att lära sig svenska. 

En faktor som påverkar förutsättningarna är föräldrarnas modersmål. Ytterligare faktorer som 

påverkar är den tid barnet har varit i Sverige och från vilket land barnet ursprungligen 

kommer ifrån.
68

 

2.5 Faktorer som har betydelse för elevers läs- och skrivutveckling 
I avsnittet som följer kommer vi att presentera olika faktorer som kan ha betydelse för elevers 

läs- och skrivutveckling.    

2.5.1 Miljöer 

Säljö skriver att människans kunskapsutveckling påverkas av de kulturella och samhällsenliga 

villkor som råder där hon lever. Det som är gemensamt för allt lärande är att människan 
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utvecklas genom social interaktion, det vill säga i samspel med andra människor.
69

 Imsen 

refererar till Bronfenbrenner som talar om att barn tillhör olika miljöer. Exempel på några 

miljöer som ett barn kan vara aktiv i parallellt är hemmet, skolan, vänner och 

fritidsaktiviteter. När ett barn möter en ny miljö sker en socialiseringsprocess.
70

 Säljö anser att 

det är skillnad på primär och sekundär socialisation. Primär socialisation sker i samvaro med 

en liten grupp exempelvis familjen. Individen lär sig grunderna för att fungera i familjen och 

samhället. Sekundär socialisation äger till exempel rum i skolan.
71

 Imsen påpekar dessutom 

att den primära och sekundära socialisationen kan ske både på ett formellt och informellt sätt. 

Den formella socialisationen sker av till exempel familj, skola och fritids. De har ett ansvar 

över att fostra barnen till fungerande samhällsmedborgare. Den informella socialiseringen 

sker i samband med till exempel kompisar och massmedia som inte har fått i uppdrag av 

samhället att fostra barn men som ändå påverkar dem. Imsen menar vidare att 

personegenskaper och miljöegenskaper både påverkar och är beroende av varandra.
72

        

2.5.2 Tid 

Gunnel Colnerud hävdar att hur läraren fördelar sin tid mellan eleverna i klassrummet har 

med rättvisa att göra. Eleverna lär sig vad rättvisa är och hur de upplever att läraren 

disponerar sin tid påverkar elevernas uppfattning om rättvisa. I en studie som Colnerud 

genomfört visade det sig att majoriteten av lärarna upplever att det är svårt att fördela sin tid 

rättvist i klassrummet. Lärarna menade att de gav mest tid till de elever som var i störst behov 

av hjälp. Det som dock bekymrade dem och som de inte hade något försvar till var varför de 

elever som sköter sig och är duktiga nästan inte får någon uppmärksamhet alls.
73

 Inga-Lill 

Vernersson anser att nedskärningarna i skolan på 1990-talet har lett till större klasser vilket 

fått till följd att lärarna får mindre tid till varje elev och att även elever i behov av stöd 

drabbas. Vernersson fortsätter sitt resonemang med att då lärarens tid inte räcker till är det de 

elever som ligger i den så kallade gråzonen (de elever som inte har diagnoser men ändå 

kanske skulle behöva hjälp) som är mest drabbade av lärarens tidsbrist.
74

 Vidare framhåller 

Colnerud att rättvisetiken kan ställas emot omsorgsetiken, att eleverna har rätt till lärarens tid 

efter deras behov av omsorg. Colnerud har i sin text skrivit fram att Aristoteles menar att 
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rättvisa kan definieras som att: ”alla lika blir behandlade lika och olika blir behandlade 

olika.”
75 

Det framkom i studien, enligt Colnerud, att för eleverna är det viktigt att läraren 

anses vara neutral, läraren ska alltså inte ha några favoriter ibland eleverna.
76

 

2.5.3 Skolans resurser 

Vernersson hävdar att skolans ekonomiska resurser och de resurser som personalen står för är 

viktiga. Saknar skolan delar av dessa resurser kan det drabba de elever som är i behov av stöd 

eftersom skolor ibland väljer att inte se att dessa resurser behövs. Mätbara resurser är 

exempelvis ekonomi, antal elever per lärare, skolans tillgång till lämpliga lokaler, behöriga 

lärare och pedagoger. Icke mätbara resurser är exempelvis vilka kunskaper och erfarenheter 

samt vilken social kompetens lärare och pedagoger har.
77

 

2.5.3.1. Specialundervisning 

Vernersson betonar att en elev som inte uppnår skolans mål har rätt att få hjälp. Skolans 

tillgång till resurser påverkar i vilken form hjälpen ges till eleven. Hon hävdar vidare att det är 

lärarens uppgift att värdera vilka elever i klassen som är i behov av specialundervisning och 

rektorns ansvar att fördela skolans resurser därefter. Då resurserna minskat i den svenska 

skolan under 1990-talet har det enligt Vernersson påverkat de elever som är i behov av 

specialundervisning. I en utvärdering genomförd av Skolverket anser flertalet skolor att de 

elever som är berättigade till stöd faktiskt inte kan få det. Specialundervisning kan ses som 

både en mätbar och en icke mätbar resurs. Detta eftersom tillgången till antal 

specialpedagogtimmar är en mätbar resurs som styrs av skolans behov och ekonomi. Den icke 

mätbara resursen är i detta fall specialpedagogens kunskap, erfarenhet och sociala kompetens 

inom sitt yrke som spelar en avgörande roll men som är svår att mäta.
78

    

2.5.3.2. Svenska som andraspråk 

Enligt Skolverket har de elever med svenska som andraspråk rätt till undervisning i svenska 

som andraspråk (SVA-undervisning). Syftet är att eleverna ska få stöd i sin utveckling i det 

svenska språket så att det kan användas både som verktyg för att kunna kommunicera i 

vardagen men också som ett redskap för att kunna ta till sig skolans innehåll. I både 
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grundskola och gymnasieskola ska en elev med svenska som andraspråk få rätt och möjlighet 

att läsa detta ämne.
79

 Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg anser att forskare och skolan 

måste ha ett tätt samarbete för att kunna ge de flerspråkiga eleverna de bästa möjligheterna för 

att klara skolan. SVA-undervisning är en viktig del för elever med svenska som andraspråk 

när de ska tillägna sig skolans innehåll. En del elever kan uppleva att det är nedvärderande att 

läsa svenska som andraspråk istället för att läsa modersmål svenska i skolan.
80

 

   Trots att Skolverket menar att alla elever med svenska som andraspråk ska ha tillgång till 

SVA-undervisning är det i dagens läge, enligt Hyltenstam & Lindberg, inte självklart vem 

som får det. Många av de elever som är flerspråkiga i dagens skola är födda i Sverige, frågan 

är då om svenska är deras andraspråk. De elever som är i behov av SVA-undervisning har 

olika kunskaper i det svenska språket. Det är lärarens uppgift att anpassa undervisningen till 

varje elevs förutsättningar och behov. Läraren bör ha en hög kompetens, stor flexibilitet samt 

flera olika metoder för språkinlärning i bagaget.  Då det inte finns några direkta kriterier för 

vem som är berättigad till SVA-undervisning är det svårt att avgöra vem som ska få detta. Det 

krävs hög kompetens hos både läraren och skolledningen samt relevant diagnos- och 

bedömningsmaterial för att kunna fatta dessa beslut.
81

 Monica Axelsson framhåller att om alla 

elever ska ha rätt till en likvärdig skola som styrdokumenten anger bör alla elever gå i en 

skola där lärarna låter eleverna utvecklas utifrån deras egna förutsättningar. En elev med 

svenska som andraspråk bör få undervisning på rätt åldersnivå oberoende av sina kunskaper i 

svenska språket. Att få diskutera det nya språket på sitt modersmål förbättrar inlärningen av 

andraspråket. Bortser skolan ifrån elevens modersmål kan det leda till att eleven upplever 

skolan som ett måste och det i sin tur leder till att elevens inlärning hämmas.
82

 

2.5.3.3. Läromedel 

Dagens läroplan har, enligt Skolverket, gett läraren ett professionellt ansvar att tolka och 

uppfylla läroplanens mål på egen hand. Innan dagens läroplan togs i bruk har läromedel varit 

ett sätt för staten att skapa en enhetlig skola över landet och för att lärarna skulle uppnå de 

uppsatta målen. År 1991 avskaffades Statens Institut för Läromedel och därmed hade staten 

inte längre kontroll över läromedlen. I en undersökning som genomfördes av Skolverket år 

                                                 
79

Skolverket, 2005. 
80

Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg, Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, 

2004, s. 14 & 17. 
81

Hyltenstam & Lindberg, 2004, s. 15-16 & 21. 
82

Monica Axelsson, Skolframgång och tvåspråkig utbildning, 2004, s. 503, 505 & 510-512. 



22 

 

2006 framkom att skolans ekonomi, lärarens pedagogiska kompetens samt elevernas behov är 

de tre faktorer som har mest inflytande på vilket läromedel som används i undervisningen. I 

dagens skola användas flera ogranskade källor i undervisningen som exempelvis internet och 

massmedia. Det är lärarens uppgift att vara källkritisk samt lära sina elever att vara 

källkritiska till dessa källor.
83

  

   Vilken roll läromedel har i skolan beror, enligt Skolverket, till störst del på läraren.  Enligt 

en undersökning om läromedel genomförd av Skolverket visade det sig att mindre än 2 % av 

lärarna aldrig använde sig av läromedel medan nästan 20 % använde sig av läromedel varje 

lektion. Hur ett läromedel används varierar från lärare till lärare. Samma läromedel kan 

exempelvis användas till traditionell klassrumsundervisning, som underlag för 

gruppdiskussioner och som läxunderlag. I Skolverkets rapport framkommer lärarens 

pedagogiska grundsyn som avgörande för vilket sätt läromedlen används på.
84

  

2.5.4 Sammanfattning 

Faktorer som kan vara av betydelse vid elevers läs- och skrivutveckling är miljö, tid och 

skolans resurser i form av SVA- och specialundervisning samt läromedel. Miljön ska bland 

annat skapa möjligheter för social interaktion mellan eleverna, lärarens tid ska upplevas som 

att den fördelas rättvist mellan eleverna vilket visat sig kan vara svårt att uppnå. Skolans 

resurser påverkar vilka elever som får tillgång till SVA- och specialundervisning. Det finns 

dock inga tydliga direktiv om vem som är berättigad till SVA-undervisning. Skolverket har 

inte längre samma inflytande över läromedel utan det beror mycket på läraren om och vilka 

läromedel som används. 

3. Metod 
Under detta avsnitt beskrivs fallstudien som metod där observation och intervju ingår samt 

performansanalys där språkliga uttryck analyseras. När vi beskriver metoderna närmare tas 

information som är relevant för och använd i vår studie upp. Studien är kvalitativ. Enligt Alan 

Bryman syftar en kvalitativ studie till att fokusera på de sociala verkligheter som människor 
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kan påverka och bli påverkade av.
85

 Avslutningsvis presenteras etiska överväganden och 

studiens genomförande.  

3.1 Fallstudie 

Sharan B Merriam definierar en fallstudie som en analys av en viss företeelse hos till exempel 

en grupp, ett program eller hos en person. I en fallstudie kan forskaren studera hur olika 

förhållanden och sociala interaktioner påverkar en specifik individ. En fallstudie ska innehålla 

så många faktorer som möjligt för att samspelet mellan dem tydligt ska kunna skildras och 

ofta pågå under en längre tid. När en fallstudie genomförs innebär det för det mesta att 

individer måste studeras i deras naturliga miljö. Merriam framhåller vidare att 

fallstudiemetoden kan vara fördelaktig att använda i den pedagogiska verksamheten då det 

kan skapa förståelse för ett fenomen som i sin tur leder till förbättring inom pedagogiken. 

Fallstudiemetoden kan dock vara svår att tillämpa då det tar mycket tid och den kan bli alltför 

lång och detaljrik.
86

 Jarl Backman anser att en fallstudie är beskrivande, klarläggande eller 

utforskande.
87

 

3.2 Observationer 
Enligt Bryman är fördelen med observation att forskaren själv ser vad som händer i den miljö 

som observeras. Forskaren behöver inte dra slutsatser och anta vad som sker i en viss miljö 

genom att tolka en enkät eller intervju. Genom observation strävar forskaren efter att begripa 

hur individerna påverkas av den miljö som de befinner sig i. En viktig faktor vid 

observationer är att forskaren skriver fältanteckningar. En fältanteckning kan till exempel 

bestå av en beskrivning av en viss händelse, forskarens intryck och reflektioner.
88

 Katrine 

Fangen anser att en fördel med deltagande observationer är att forskaren får en helhetsbild av 

deltagarna i studien.
89

 Runa Patel & Bo Davidson menar att en ostrukturerad observation är 

till för att forskaren ska få in så mycket information som möjligt som kan vara till stöd i 

forskningsfrågorna.
90
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3.3 Intervjuer 
Enligt Merriam sätter intervjun ord på det som inte kan observeras i en fallstudie. I en delvis 

strukturerad intervju finns förbestämda frågor som ska besvaras, hur frågorna ställs och i 

vilken ordning är mindre viktigt. I intervjun finns utrymme för respondentens egna 

funderingar och forskaren har möjlighet att spinna vidare på dem.
91

 Bryman menar att de 

förutbestämda frågorna eller teman som ska behandlas i en delvis strukturerad intervju finns i 

en så kallad intervjuguide som forskaren har till sin hjälp. Delvis strukturerade intervjuer är 

till sin natur en flexibel intervjuteknik. Denna metod strävar efter att få så utförliga svar som 

möjligt av respondenten och som visar dennes perspektiv och åsikter.
92

 Patel & Davidson 

framhåller att det är en fördel om både forskare och respondent är involverade i samtalet som 

sker under en intervju.
93

 Jan Trost anser att syftet med en kvalitativ intervju är att komma åt 

respondentens tankar och känslor. Intervjuaren vill få en bild av respondentens 

föreställningsvärld.
94

  

3.3.1 Att intervjua barn 

Under vår studie har vi intervjuat barn. Trost menar att den största skillnaden med att 

intervjua barn mot att intervjua vuxna är att barn har kortare koncentrationsförmåga. 

Intervjuaren bör då dela upp intervjun i flera små intervjuer för att ge barnet en chans att hålla 

koncentrationen under hela intervjun. Barn behöver mer motivation under intervjuns gång än 

vuxna. Vuxna berättar gärna om sig själva medan barn har svårare att tala om sina egna 

erfarenheter. Intervjuaren kan ha med konkreta föremål till intervjun och använda sig av dem. 

Barn kan ha svårt att tänka både framåt och bakåt i tiden.
95

 Elisabet Doverborg & Ingrid 

Pramling Samuelsson anser att intervjuarens relation till barnet har en avgörande roll för hur 

resultatet av intervjun blir. En starkare relation till barnet ger oftast mer uttömmande svar i 

intervjun. Det är viktigt att ge barnen tid för eftertanke. Tystnaden signalerar inte alltid att det 

inte finns något att säga utan ibland måste barn tänka efter och sortera sin tankar innan de kan 

formulera sig. Under en barnintervju bör ledande frågor och ja- och nej-frågor undvikas 

eftersom de kan skapa osäkerhet hos barnet samt att uttömmande svar inte ges.
96
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3.4 Performansanalys 
Performansanalys är en lingvistisk metod som används för att studera inlärarspråk. 

”Performansanalys ger en helhetsbild av barnets aktuella språkliga kompetens.”
97

 En 

performansanalys bryter ner språket i delar för att ge en bild av vad en elev med svenska som 

andraspråk behärskar i svenskan. Det ger även en indikation om vad som kan vara elevens 

nästa steg i språkutvecklingen.
98

 Rosander menar att en elevs andraspråksutveckling inte bara 

kan mätas i test som visar vad eleven inte kan. Läraren kan med hjälp av performansanalyser 

utvärdera sin egen pedagogiska insats och planera sin undervisning utifrån det.
99 

En 

bedömning av texter skrivna av elever med svenska som andraspråk ska enligt Axelsson m.fl. 

utgå ifrån följande fem punkter: kommunikativ kvalitet, innehållslig kvalitet, språklig kvalitet, 

kommunikationsstrategier samt vara ett underlag för utvecklingssamtal.
100 

Efter analysen kan 

forskaren bearbeta resultatet och få inblick i var eleven befinner sig i sin 

andraspråksutveckling. Med hjälp av analysen indikeras vad som bör vara nästa steg i elevens 

språkutveckling.
101

 En elev som följs upp med hjälp av performansanalys från år ett till år tre i 

grundskolan kan, kan enligt Rosander, visa förbättringar i form av korrekt ordföljd, större 

ordförråd, kognitiv utveckling och användandet av språket i flera situationer.
102

 

Performansanalysen är ett redskap som lärare kan ta hjälp av för att bedöma och planera 

elevers språkutveckling.  

   I detta arbete har vi valt att presentera två utvecklingsscheman, dels läsutvecklingsschema 

och dels individuell utvecklingsplan. Där fylls elevernas utveckling i steg för steg. 

3.5 Läsutvecklingsschema – LUS  
Allard m.fl. framhåller att hur ett barn blir läskunnigt är svårt att säga. Det finns dock vissa 

steg i ett barns läsutveckling som de flesta barn passerar i samma ordning. Dessa steg har 

resulterat i ett läsutvecklingsschema vanligen omtalat med förkortningen LUS.
103

 LUS är 

ingen metod för läsinlärning utan en hjälp för läraren att kunna följa elevens läsutveckling.
104

 

Nedan kommer vi att beskriva de steg som är aktuella i våra fallstudier.  

                                                 
97

Axelsson m.fl., 2005, s. 132 
98

Axelsson m.fl., 2005, s. 132 & Abrahamsson & Bergman, 2005, s. 35 
99

Rosander, 2006, s. 173-174 
100

 Se bilaga 1 
101

Axelsson m.fl., 2005, s. 133-134. 
102

Carin Rosander, Exempel på performansanalys skolår 1-3, 2005, s. 80-81. 
103

 Se bilaga 2 
104

Allard m.fl., 2005, s. 53. 



26 

 

   Steg tre går ut på att eleverna blir medvetna om att det skrivna ordet går att läsa. Steg fyra 

innebär att eleverna använder sig av sin förförståelse och ordbilder när det läser. Steg fem 

kan, enligt Allard m.fl., beskrivas som att eleverna fortfarande utgår ifrån sina kända 

ordbilder när de läser. Ordbilderna används som grund för att läsa nya ord. Steg sju innefattar 

att eleverna har goda kunskaper om hur bokstäverna låter och kan ljuda ihop ord. Eleverna 

kan rätta sig själva när de läser fel. På steg 12 lägger eleverna mycket energi på avkodningen, 

läsandet stannar till ibland eftersom eleven måste tänka efter. Eleven behöver läsa mycket och 

för dem intressanta böcker för att komma vidare i sin läsutveckling. Steg 13 innebär att 

eleverna läser en text i stort sett flytande men kan fastna på vissa ord. För att utvecklas och 

kunna nå nästa steg krävs det att eleverna läser mycket och på så sätt automatiserar läsningen 

så att energin kan läggas på läsförståelsen istället för avkodningen. När en elev ligger på steg 

14 i LUS kan eleven sökläsa en text efter specifik information. Steg 18 är ett steg som varar 

länge i elevernas läsutveckling. Den första delen av steget innebär att eleverna blir 

bokslukare. Så småningom börjar de läsa ungdomsböcker som finns i hela serier, till exempel 

Sune skriven av Anders Jacobsson & Sören Olsson. Den sista delen av steg 18 är att eleven 

läser vuxenböcker.
105

 

3.6 Individuell utvecklingsplan - IUP 

Från och med januari 2006 har alla grundskolor i uppdrag enligt grundskoleförordningen att 

föra individuella utvecklingsplaner, IUP. Målet med IUP:n är att den ska vara en hjälp för att 

se vilka insatser som behövs för att eleven ska uppnå de uppsatta målen. Eftersom IUP:n är en 

allmän handling får inga sekretessbelagda uppgifter kring eleven tas upp där. För att IUP:n 

ska nå upp till sitt syfte att vara en hjälp i elevens utveckling ska den fyllas i kontinuerligt av 

läraren. Elevens IUP kan också vara ett stöd inför utvecklingssamtal.
106

 Nedan kommer de 

steg som är aktuella i IUP:n för ämnet svenska hos våra fallstudiebarn att beskrivas.
107

 Steg 

sju innebär att eleven kan se samband mellan ljud och bokstav, läsa enklare ord och bilder, 

läsa enklare ljudenlig text och förstå innehållet. Vidare kan eleven alfabetet och forma 

bokstäverna rätt samt kopiera en text och följa skrivlinjen. Steg åtta innefattar att eleven kan 

läsa med flyt och förståelse samt kan läsa enklare skönlitterära böcker och faktatexter. Eleven 

kan alfabetiskt ordning, skriva ljudenliga ord och frekventa ljudstridiga ord med små 
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bokstäver samt skriva enklare meningar. Det nionde steget innebär att eleven kan läsa och 

förstå enklare barnböcker samt kan läsa högt för en grupp. Eleven känner till alfabetisk 

ordning, har en läsbar handstil och kan skriva skrivstil. När eleven nått steg tio i IUP:n för 

svenska kan han eller hon läsa med god förståelse samt ta till sig innehållet i faktaböcker. 

Berättelserna som eleven skriver är längre än förut.
108

  

3.7 Etiska överväganden 
Innan en undersökning genomförs måste, enligt Bryman, vissa etiska ställningstagande tas. 

Det rör frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet. I svensk forskning gäller 

följande principer: Informationskravet som forskaren har gentemot sina respondenter innebär 

att forskaren ska klargöra syftet för dem som är involverade, de ska veta att de deltar frivilligt 

och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Enligt samtyckeskravet är det 

respondenterna som avgör om de vill medverka i undersökningen eller ej. Är respondenten 

minderårig krävs målsmans godkännande för deltagande. Forskaren ska enligt 

konfidentialitetskravet behandla alla personuppgifter med största diskrektion för att skydda 

informationen från utomstående. Det sista kravet är nyttjandekravet, det innebär att materialet 

som samlats in under studiens gång endast används i samband med studien.
109

 Idar Magne 

Holme & Bernt Krohn Solvang menar att forskare måste vara medvetna om att: ”Respekt för 

medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt för all form av samhällsforskning”
110

 

Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen poängterar att det är svårt att värna om individens 

integritet under kvalitativ forskning eftersom det är mindre urval, specifikt utvalda miljöer 

och mer noggranna skildringar. Den kvalitativa forskningen kan bli försvagad samt ge mindre 

material att dra slutsatser ifrån eftersom vissa källor måste utlämnas för att den enskilda 

individens integritet ska skyddas.
111

 Innan och under studiens genomförande tog vi hänsyn till 

dessa etiska överväganden.      

3.8 Val av informanter 

När vi valde fallstudiebarn utgick vi ifrån att de skulle ha en läs- och skrivutveckling som kan 

jämföras med majoritetens. Tre flickor och tre pojkar ingår i fallstudierna. Fyra av dessa 

elever har svenska som andraspråk och de resterande två eleverna har svenska som 
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förstaspråk. Fallstudiebarnen gick på samma skola i år ett. Två av eleverna har under dessa år 

bytt till två olika skolor. Därför utförs studien på tre skolor. Två av skolorna tillhör samma 

bostadsområde medan den tredje skolan ligger i ett annat mångkulturellt bostadsområde. I 

våra fallstudier är eleverna avidentifierade. Då eleverna är minderåriga har vi tagit kontakt 

med elevernas målsmän och fått deras godkännande att studera barnens läs- och 

skrivutveckling. Vid insamling av elevmaterial har vi fått elevernas godkännande. De sex 

pedagogerna som medverkat är lärare och specialpedagoger som undervisar någon eller flera 

av fallstudiebarnen. Pedagogerna i studien är också avidentifierade. Samtliga respondenter har 

gett sitt godkännande för att bli inspelade på band under intervjuerna. 

3.9 Genomförande 

Merriam anser att deltagande observationer och intervjuer bör komplettera varandra i en 

fallstudie. En intervju sker på en avskild plats medan observationerna sker i den miljö som 

studeras där forskaren har chans att se de beteenden som förekommer i miljön.
112

 

Fallstudierna har genomförts när eleverna gick i år ett och i år tre. Materialet till fallstudierna 

samlades in genom deltagande observationer, kvalitativa och delvis strukturerade intervjuer 

med fallstudiebarn, lärare och specialpedagoger samt performansanalyser av elevtexter. 

Intervjuerna utgick ifrån intervjuguiderna
113

 som är utformade beroende på vem som 

intervjuades. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer som är delvis strukturerade 

därför att vi vill vara flexibla inför respondenternas svar för att få så uttömmande svar som 

möjligt. Intervjuerna genomfördes på skolorna i ett ostört rum och varade ungefär 20 minuter 

per respondent. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. Observationerna ägde 

rum ute på skolorna där även material för genomförande av performansanalyser samlades in. 

3.9.1 Beskrivning av skolor  

Observationerna och intervjuerna är genomförda på skolor i en medelstor svensk stad. 

Skolorna ligger i mångkulturella områden vilket avspeglar sig på att många av eleverna har en 

utländsk bakgrund. Skolorna riktar sig mot grundskolans tidigare år. Arbetslösheten i det ena 

bostadsområdet är relativt hög i jämförelse med övriga områden i kommunen.  

   Under höstterminen i år tre provade lärarna på den ena skolan, där fyra av de sex 

fallstudiebarnen går, ett nytt gruppkoncept eftersom arbetsmiljön i de båda klasserna var 
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ohållbar. Eleverna flyttades om.  Det blev två grupper, en studiemotiverad som nu kan arbeta i 

lugn och ro och en som består av mindre studiemotiverade elever. De elever som deltar i 

studien går i den studiemotiverade gruppen. 

3.9.2 Bearbetning av data 

Merriam anser att bearbetningen av data pågår som en parallell process under fallstudiens 

genomförande. Forskaren analyserar data allt eftersom den samlas in. En kvalitativ studie ger 

forskaren möjlighet att hålla studien öppen. Nya områden som är relevanta för forskningen 

kan tas upp i ett senare skede i undersökningen. När forskaren bestämt att insamlandet av data 

är klart inleds intensivanalysen av datan och utifrån den tas information fram.
114

 Vid 

dataanalysen kan en forskare, enligt Bryman, med hjälp av det insamlade materialets mest 

framstående delar skapa olika teman eller s.k. koder som är väsentliga i studien.
115

 Under 

arbetet med våra fallstudier har vi haft ett tillvägagångssätt som liknar det som Merriam och 

Bryman beskriver ovan.  

3.10 Avgränsningar 

Annika Lantz menar att ett problem inte kan undersökas ur alla synvinklar utan att forskaren 

måste avgränsa sig.
116

 Vår studie fokuserar på faktorer som påverkar elevers läs- och 

skrivutveckling. På grund av begränsad tid och storlek på studien har vi valt att endast ta upp 

sex fallstudiebarn och inte fokusera på hemmets inverkan under elevernas skolgång. Vi har 

även valt att avgränsa oss gällande performansanalysen, då endast elevernas skrivna texter är 

behandlade och därmed inte den muntliga kommunikationen. 

4. Resultat 

4.1 Fallstudiebarn 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat som vi fått fram i vår studie om 

fallstudiebarnens läs- och skrivutveckling. Då vi har avidentifierat barnen har vi valt att kalla 

dem för andra namn för att underlätta för läsaren och oss själva vid hanteringen av materialet. 

Katja och Ali har vi inte gjort fallstudier på i år ett. Vi kommer dock med hjälp av våra och 

lärarnas minnesbilder, individuella utvecklingsplaner (IUP) och testresultat som genomförts 

på skolan försöka att visa dessa elevers tidiga läs- och skrivutveckling. 
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4.1.1 Kalle 

Kalle kommer ifrån en svensk familj som består av mamma, pappa och två äldre syskon. De 

har en hund som Kalle ser som sin lillebror. Familjen talar bara svenska hemma.  

   I år ett upplevde Kalle att det var kul att gå i skolan. Han hade ett välutvecklat ordförråd och 

kände till många begrepp från olika miljöer. Kalle var den enda eleven i klassen som läraren 

och specialpedagogen inte diskuterade när de bestämde vilka som skulle få 

specialundervisning. I början av år ett låg Kalle på steg fyra i LUS-schemat. Under ett samtal 

med Kalle i början av år ett framkom det att han inte såg någon mening med att kunna läsa, 

möjligtvis kunde det vara bra att kunna när han blev äldre. Kalle kunde läsa kortare ord och 

ljudade fram orden. I början av höstterminen i år ett kände Kalle igen 20 versaler och 17 

gemener. I mitten av vårterminen under samma skolår hade han lärt sig alla versaler och 

gemener. Kalle använde helst stora bokstäver när han skrev i början av år ett. Vi observerade 

att han inte hade mellanrum mellan orden och utelämnade många bokstäver. I mitten på 

höstterminen i år ett började Kalle att markera mellanrummen med prickar för att efter ännu 

en tid börja med mellanrum.  Under år ett lärde han sig att dela upp texten i meningar, ord och 

bokstäver samt använda sig av punkt. När Kalle skulle skriva ville han helst skriva av för att 

han ville att det skulle vara rätt. I slutet av år ett låg Kalle på steg sju i LUS-schemat. 

   Kalle tycker att det i år tre är ”sådär” att läsa, han anser att vissa saker är jobbiga såsom att 

läsa mindre text eller en text med svåra ord. Det kan vara ansträngande att läsa när man är 

”trött i hjärnan” anser Kalle. Han tycker dock att det kan vara kul att läsa om texten är rolig 

samt om han är pigg vid lästillfället. Vad han läser har betydelse för hans läsupplevelse. Han 

tycker att det är tråkigare att läsa texter i till exempel dagstidningar. Kalle upplever att han är 

bättre på att läsa tyst än högt. Han anser att han stakar sig vid högläsning vilket han tycker är 

lättare att korrigera vid tystläsning. Kalle läser inte böcker själv hemma, men hans föräldrar 

brukar läsa högt för honom. Han använder sig dock av både läsning och skrivning hemma när 

han spelar dataspel. Det är inga svårigheter för Kalle att läsa textremsan på TV:n. När han 

läser ser han ordet som en helhet och behöver inte ljuda varje bokstav. Är det ett ord han inte 

förstår så frågar han. Han korrigerar sig själv när han läser fel. Det är inga problem för honom 

att återberätta en text eller ha en vision om vad som kommer att hända i berättelsen.   

   Kalle upplever skrivningen som tråkig. Det är jobbigt för handen att forma bokstäverna. 

Han anser sig ha dålig fantasi vilket leder till att han tycker att det är jobbigt att skriva sagor 

eftersom han inte kommer på vad han ska skriva om. Det är även jobbigt med skrivingen då 
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Kalle tycker att han måste sudda mycket av det som han skrivit och skriva om. Suddandet 

beror på att han ibland inte formar bokstäverna rätt vilket får till följd att det inte går att läsa 

vad han skrivit. Kalle har inga problem med att formulera meningar. Han upplever att 

skrivningen blir mycket roligare om han får använda sig av datorn. Han får inte ont i handen 

då. Måste Kalle skriva för hand upplever han att skrivningen blir lättare om han får skriva av 

men då ska det inte vara för mycket text. Kalle vet vad en mening, ett ord och en bokstav är.  

   En performansanalys av Kalles text i år tre
117

 visar att han kan anpassa texten till läsaren. 

Den röda tråden samt strukturen går lätt att urskilja i sagan. Han återanknyter till personerna i 

texten genom att använda personliga pronomen.  

 

(Exempel från Kalles text i år tre, mening sju)                                                                                                                                                                      

Associationer har han delvis skrivit fram i texten. Texten följer sagans 

kommunikationsmönster, den inleds med ”det var en gång.” och sedan följer inledning, ett 

problem uppstår, problemet löses och sedan avslutas sagan. Textens starka sidor är den röda 

tråden och strukturen. Sagan skulle kunna utvecklas genom att bli fylligare med hjälp av 

adjektiv, få färre stavfel samt kanske en mjukare handstil.   

   Kalles lärare anser att hans läs- och skrivutveckling från år ett till år tre har varit helt 

fantastisk. Kalle var från början inte ett dugg intresserad av varken läsning eller skrivning. 

Idag är han en av de bättre läsarna i klassen. Han är eftertänksam och förstår det han läser. 

Kalle tycker att det är jobbigt att skriva för hand så därför har han fått skriva en del på datorn. 

I efterhand önskar läraren att hon hade låtit honom använda datorn mera. Men det bör 

poängteras att det är viktigt att kunna forma bokstäver och skriva för hand. Läraren anser att 

skrivningen går bättre och bättre för Kalle. Kalles lärare tycker inte att Kalle direkt är i behov 

av specialundervisning, men han behöver mycket lugn och ro och därför hade det kunnat vara 
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skönt för honom att få gå iväg ensam eller med någon till specialläraren. Specialpedagogen 

anser att Kalles läs- och skrivutveckling har gått som den ska och att han inte är i behov av 

specialundervisning. Han ligger på steg tio i IUP:n för svenska. 

4.1.2 Sara 

Sara bor med mamma, pappa, storebror och storasyster. Sara är född och uppvuxen i Sverige. 

Hemma talar alla svenska trots att hennes pappa är från Norge. Pappan talar svenska med 

brytning. Sara kan tala lite norska men hon använder den bara när hon är på besök i Norge. 

Hon anser att hon kan läsa på norska men hon är inte så bra på det. 

   Genom våra observationer och samtal med Sara när hon gick i år ett framkom det att hon 

tyckte att det var roligt att gå i skolan. Enligt Sara var det bra att kunna läsa och skriva som 

vuxen. När Sara började år ett kunde hon 27 av 28 versaler och alla 28 gemener. Hon lärde sig 

snart den sista bokstaven. Hon kände igen ordbilderna (det vill säga att känna igen orden som 

en helhet): jag, sa, har, och, pippi. Sara kunde även ljuda ord som se, ro, sol men var osäker 

på ord som ät, mat och duk. Under terminens gång blev Sara mer och mer medveten om 

bokstävernas ljud vilket visade sig i hennes läsning. Sara var lite osäker på ljuden för 

bokstäverna e och ä och ljuden för bokstäverna o och å. Hon läste till exempel ”när” istället 

för ”ner” och ”rå” istället för ”ro”. På de ställen i texten där det blev fel rättade hon dock sig 

själv vilket tyder på att hon förstod vad hon läste men hon fick fortfarande fokusera mycket 

på avkodningen. I slutet av höstterminen i år ett kunde Sara olika skriftspråkliga begrepp 

såsom bokstav, ord, mening och punkt. Under höstterminen i år ett skrev Sara med 

upptäckarstavning. 

 

”Åsa hoppar rep, en kommer och frågar om de fick vara med, Åsa sa ja.” 

 I mars hade hennes skrivning utvecklats till att hon skrev med stor bokstav i början av en 

mening, hade mellanrum mellan orden och satte ut punkt i slutet av meningen. Under 

vårterminen i år ett nådde Sara steg 7 i LUS-schemat. 
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   Sara tycker, i år tre, om att läsa. Hon läser rätt så tjocka böcker både hemma och i skolan. 

Ibland hinner hon inte läsa hemma för hon har så många fritidsaktiviteter. Sara tycker att 

allting är lätt med att läsa men att vissa ord kan vara lite svåra att förstå. Oftast läser Sara tyst 

om det inte är någon som ska lyssna på henne som till exempel vid läsläxan. Sara hinner läsa 

textremsan på TV:n. När hon inte hann med att läsa texten fick mamman eller pappan läsa 

högt för henne men det var inte bra eftersom: ”…mina syskon tyckte det var jobbigt så jag 

försökte lära mig så nu hinner jag, det är bara om det är något konstigt konstigt men då 

hoppar jag bara över det och fortsätter med det andra.”
118

 Sara tycker att det är lätt att skriva 

men ibland kan det vara svårt att veta när man ska göra punkt. Hon kan skriva lite på norska 

men det är väldigt svårt. Sara menar att hon får den hjälp hon behöver i skolan. Hon är fullt 

medveten om vad en mening, ett ord och en bokstav är samt vad de har för funktioner. När 

Sara ska beskriva hur hon gör när hon läser säger hon att hon bara fått in det i huvudet och att 

man bara läser eftersom man kan bokstäverna. Hon behöver inte ljuda längre och har inga 

problem med läsförståelsen. Hon korrigerar sig själv vid felläsning och frågar om ord som 

hon inte förstår. 

   En performansanalys genomförd på en av Saras berättelser i år tre
119

 visar att texten har 

kommunikativ kvalitet eftersom texten är förståelig för mottagaren. I berättelsen finns en röd 

tråd och en följbar struktur. Personen i texten presenteras på ett begripligt sätt. Sara gör egna 

associationer exempelvis att man pustar ut när man undkommit något skrämmande. Den 

språkliga kvalitén har vissa brister i form av felstavningar, onödiga upprepningar, långa 

meningar och särskrivningar. Saras starka sidor som kan utläsas med hjälp av 

performansanalysen är berättelsens struktur och innehållets röda tråd. Det som kan förbättras 

är meningsbyggnad, stavning och att använda adjektiv som utvecklar textens beskrivningar 

ytterligare. 

   Saras lärare hävdar att Saras läs- och skrivutveckling har gått som förväntat. Hon ligger idag 

på en nivå som är lämplig för henne. Sara utvecklas hela tiden. Läraren skulle i efterhand 

velat ge Sara mer av sin tid för att ha kunnat utmana henne mer. Det märks på Sara att hon 

tycker att skolarbetet är kul. Hon lägger ner mycket tid på sina uppgifter. Läraren och 

specialpedagogen anser inte att Sara är i behov av specialundervisning. Specialpedagogen 

menar att Sara läser med flyt, inlevelse och intonation. Sara ligger på steg 18 i LUS-schemat. 
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Den nya arbetssituationen som uppstod i och med omorganisationen i klasserna har gynnat 

Sara mycket eftersom det blev ett lugnare arbetsklimat för de mer studiemotiverade eleverna. 

I IUP:n i svenska ligger Sara på steg nio.  

4.1.3 Katja 

Katja är född i Turkiet men hon flyttade till Sverige med sin familj när hon var mellan tre och 

fem år. Hon bor tillsammans med mamma, pappa och fem syskon. Katja är näst yngst av 

syskonen. Hon pratar alltid kurdiska med sina föräldrar men det förekommer att hon pratar 

svenska med sina systrar. Katja använder sig mest av svenskan och upplever att hon är bättre 

på svenska än på sitt modersmål.  Hon går inte på modersmålsundervisning.  

   När Katja började i år ett låg hon mellan steg fyra och fem i LUS-schemat. Hon kände till 

26 versaler och 23 gemener. Vid slutet av år ett kunde Katja identifiera alla versaler och alla 

gemener och befann sig  på steg sju i LUS-schemat.  

   På höstterminen i år 3 kan Katja inte läsa på kurdiska men på svenska. Hon upplever att det 

inte är några problem att läsa och att det är lätt att skriva sagor. Hon tycker att det är svårt 

med dubbelteckning. I läsningen kan långa ord vara svåra att läsa. Det kan vara svårt att fort 

se vilket ord det är vilket gör att hon måste tänka efter och ljuda fram ordet. Katja förklarar att 

hon läser genom att först titta på bokstäverna och sedan tänka efter vad det står. Hon läser 

sällan hemma men hon anser själv att hon kan följa textningen på TV utan problem. Hennes 

läsförståelse är dock inte väl utvecklad. Katja inser inte själv när hon saknar förståelse för ord. 

När vi har läst texter tillsammans med Katja och frågat om ords betydelse är det många ord 

som hon inte kan förklara. Hon har även svårt att återberätta textens innehåll. 

   Katja är medveten om att en mening börjar med stor bokstav och att den slutar med punkt. 

Detta syns i hennes texter. Hon har inga problem med att visa i en text vad som är ett ord. 

   En performansanalys gjord på en av Katjas texter
120

 i år tre visar att den har en röd tråd och 

en struktur. Den röda tråden är att det handlar om samma personer hela tiden. Strukturen är 

enkel då det finns en början och slut men handlingen är ganska innehållslös. Katja 

återanknyter till personerna i texten genom att använda sig av personliga pronomen. Språket 

och innehållet i texten ligger ungefär på samma nivå. En sagostruktur kan urskiljas i texten 

med inledningen ”det var en gång”.  

                                                 
120

Se bilaga 9. 



35 

 

 

(Exempel från Katjas text i år tre, mening ett) 

Textens förtjänster är den röda tråden och början till struktur. Katja behöver dock utveckla 

båda delarna för att få en tydligare struktur och ett fylligare innehåll. 

   Katjas lärare anser att Katja är en motiverad läsare. Hon är en flitig skribent, då hon ofta 

skriver långa berättelser.  Hon anser att det inte är några större problem med Katjas läs- och 

skrivutveckling. Det som hon dock skulle behöva arbeta med är ordförståelsen. Läraren säger 

att de flesta elever i klassen skulle behöva SVA-undervisning men här måste skolan prioritera. 

Det innebär att Katja inte har någon SVA-undervisning, eftersom hon ligger på den övre 

delen i testresultaten upplevs hon inte vara i farozonen i sin läs- och skrivutveckling. 

Specialpedagogen berättade att Katja var på gränsen till att få specialundervisning men att 

resurserna inte räckte till. Hon anser vidare att Katja kanske skulle må bra av att få 

specialundervisning eftersom hon är försiktig av sig och skulle behöva mer uppmärksamhet. 

Katja ligger på steg nio i IUP:n för svenska. 

4.1.4 Ali 

Ali bor med sin mamma, pappa och sina tre äldre syskon. Mellan honom och hans äldsta 

syskon skiljer det ungefär tio år. Han är född i Kurdistan och kom tillsammans med sin familj 

till Sverige för sex år sedan. Hemma talar familjen mest kurdiska eftersom Alis mamma inte 

kan svenska. Ibland pratar Ali svenska med sin pappa och sina syskon. Han pratar alltid 

svenska när han är i skolan och på fritiden tillsammans med sina vänner. Han tror att han är 

bättre på svenska än på kurdiska trots att han använder det kurdiska språket mest i sin vardag. 

Han har inte modersmålsundervisning. I slutet av år ett låg Ali på steg sju i LUS-schemat.  

   Ali kan bara läsa på svenska. Han ljudar ihop orden när han läser. Ibland har han svårt att 

förstå vad orden betyder. Det är roligt att både läsa och skriva. Det som är svårt med 

skrivningen är att skriva ord som man inte förstår. Ali tycker att han får den hjälp han behöver 

i skolan. Han läser mycket, både hemma och i skolan. Han hinner nästan läsa textremsan på 

TV:n. Kunskap om vad som kännetecknar en mening, ett ord och en bokstav finns. Vid 
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läsning binds bokstäverna ihop enligt Ali. Hans avkodning är väl utvecklad men han har 

brister i sin ordförståelse. När Ali läser reflekterar han inte så mycket kring det som han läst 

och korrigerar inte sig själv vid felläsning. Men han kan oftast återberätta delar av en text han 

läst. Han kan fantisera kring en fortsättning på en text. 

   Performansanalys av Alis saga
121

 visar att den är begriplig men varken strukturen eller den 

röda tråden är särskilt tydlig i texten. Sagan har en början och ett slut men det finns inget 

detaljerat innehåll däremellan.  Hans språk är inte fullständigt då det kan bli fel prepositioner 

men stavfelen är få.  

 

(Exempel från Alis text i år tre, mening två) 

Ali är på god väg med sagans struktur och stavningen men behöver utveckla sin förmåga att 

skriva en mer utförlig berättelse och öva sig på att använda rätt prepositioner. 

   Alis lärare framhåller att hans läs- och skrivprocess har utvecklats som den ska. Läraren 

anser att han borde fått större utmaningar kunskapsmässigt men man måste komma ihåg att 

han trots allt har svenska som andraspråk och därför kan man inte gå för fort fram. Läraren 

menar att Ali, till skillnad från en elev med svenska som förstaspråk, utvecklar sitt språk hela 

tiden i skolan. Alis lärare ser inte att han är i behov av SVA- eller specialundervisning. Han 

har klarat sig bra på de test som genomförts i klassen. Specialpedagogen anser dock att Ali 

borde få SVA-undervisning. Om Ali hade prioriterats hade det nog underlättat för hans 

läsförståelse. Eftersom resurserna inte räcker till så blev det ingen SVA-undervisning för Ali. 

Specialpedagogen tror att Ali kommer att klara sig bra, men år fyra kommer nog att bli en 

utmaning för honom. Enligt Alis IUP i svenska så ligger han på steg sju vid slutet av 

höstterminen i år tre. I mitten av höstterminen i år tre låg Ali på steg 13 i LUS-schemat. 

4.1.5 Kevin 

 Kevin bor tillsammans med sin mamma och sina fyra äldre systrar. Han är född i Sverige 

men familjen kommer från början ifrån Syrien. Hemma talar Kevin mest arabiska men kan 

använda svenska både med sin mamma och med sina systrar. I skolan och tillsammans med 
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de flesta kompisar talar Kevin svenska. Han anser sig vara bättre på svenska även om han 

använder arabiskan mycket. Kevin säger att han tror att han kan läsa på båda språken. Han 

går inte på modersmålundervisning.  

   Vid skolstarten i år ett var Kevin nyinflyttad. Han hade flyttat från en annan medelstor 

svensk stad där han gått i förskoleklass. Kevin kunde 27 av 28 versaler och 26 av 28 gemener. 

Han kunde ljuda orden se, ro och sol. Ett bokstavstest som genomfördes under höstterminen i 

år ett visade att han uttalade bokstavsnamnen istället för dess ljud. Kevin fick under hösten 

arbeta lite extra med förståelsen för att varje bokstav representeras av ett ljud. I slutet av 

höstterminen i år ett gav det resultat och han använde sig inte längre av bokstavsnamnen vid 

läsning och skrivning. Han kunde identifiera begreppet bokstav och visa olika ord i en bok. 

Kevin hade dock väldigt svårt att i ord förklara skriftspråkliga begrepp som ord, mening, text 

och punkt. Han kunde då alla versaler och alla gemener. 

   Vid början av skolstarten skrev Kevin endast med versaler och hade inga mellanrum mellan 

orden. Vid slutet av höstterminen i år ett började han använda sig av gemener men blandade 

dem med versaler. 

 

(Exempel från Kevins text i slutet av höstterminen i år ett) 

I slutet av vårterminen i år ett använde sig Kevin av stor bokstav i början av en mening. Han 

skrev för det mesta bara en lång mening med gemener. Ibland hade han mellanrum mellan 

orden men använde sällan punkt i sina texter. Ordföljden blev ibland fel och han glömde bort 

en del ord. Under vårterminen i år ett befann sig Kevin på steg sju i LUS-schemat. 

   I år tre tycker Kevin om att läsa när det är ganska lite text och mycket bilder och inte: ”… 

när det är skriv överallt och inga bilder.”
122

 Det kan dock vara svårt om det är många ord 

som han inte förstår. Då brukar han hoppa över ordet och fortsätta läsa. Kevin läser mycket 

böcker både hemma och i skolan. Han hinner läsa textremsan på tv. Kevin tycker om att 

skriva och berättar att de skriver läxor, berättelser och dikter i skolan. Det är lätt att skriva när 

det är korta texter men det blir jobbigare när de blir lite längre. Då får han ont i armen. Annars 

är inte skrivning något svårt utan upplevs som lätt. Skriftspråkliga begrepp som mening, ord 
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och bokstav har Kevin fortfarande i år tre svårt för att beskriva i ord. Han visar dock med 

hjälp av en text att han ändå förstår innebörden. 

   Performansanalys gjord av Kevins text i år tre
123

 visar att texten är förståelig. Den finns en 

röd tråd och texten presenterar personerna relativt tydligt. Han gör vissa återanknytningar till 

personerna i texten. Språket är i stora delar korrekt. Berättelsen har en början, sedan händer 

det någonting och efter det ett tydligt slut. Språket är bra, inga stora problem med varken 

prepositioner eller meningsbyggnad. Textens förtjänster är att den är ganska fyllig och 

händelserik. Tydlig struktur och röd tråd. Från början innehöll texten långa meningar med 

upprepningar som: ”… sen… sen… och sen…”. Detta har ändrats till det bättre men kan 

arbetas ännu mer med. Om Kevin använder sig av till exempel fler adjektiv så skulle texten 

lyftas ytterligare en nivå. 

   Kevins lärare i år ett och två menar att han fick arbeta mycket med att använda stor bokstav, 

mellanrum och punkt. Hans starka sida var stavning då han visade bra resultat på samtliga 

stavningstest. Kevins ordföljd, uttal och svenska språk upplevdes som ett av de bättre i 

jämförelse med andra elever med SVA. Kevins lärare i år tre anser att han presterat bra på 

genomförda avkodnings- och lästeknikstest. Han anses inte behöva varken SVA- eller 

specialundervisning. Att ta sig tid och göra läs- och skrivuppgifter noggrant är något Kevin 

behöver arbeta med då han ofta slarvar. 

4.1.6 Nadja 

Nadja bor tillsammans med sin mamma och pappa och två systrar. Hemma talar familjen 

oftast arabiska med varandra men lite svenska förekommer.  

   I början av år ett låg Nadja på steg 3 i LUS-schemat. I år ett tyckte Nadja att hon var bättre 

på arabiska än svenska, fast hon sa att hon hade svårt för krångliga ord både på arabiska och 

svenska. Hennes svenska ordförråd var inte lika rikt som ett barn med svenska som 

förstaspråk. I början av höstterminen i år ett kände Nadja igen 16 versaler och 17 gemener. 

Under år ett lärde hon sig alla bokstävers namn och ljud. I år ett kunde det vara svårt att 

motivera henne att arbeta på lektionerna för det roligaste var rasterna. I slutet av år ett befann 

sig Nadja på steg sju i LUS-schemat. 
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   Nadja kunde inte se någon nytta med att barn ska kunna läsa. I mitten av vårterminen i år ett 

ljudade sig Nadja fortfarande igenom de flesta av orden och saknade förståelse för flera ord. 

Hon kunde läsa ut orden men reflekterade inte över betydelsen. När Nadja i början av år ett 

skrev fritt och inte visste vilken bokstav hon skulle använda eller hur bokstaven skulle se ut 

frågade hon om hjälp. Under hela år ett skiljde hon på stora och små bokstäver, hon använde 

sig helst av små bokstäver när hon skrev. I början av höstterminen i år ett markerade hon 

mellanrummen med streck men det tog inte lång tid innan hon lärde sig att det skulle vara 

mellanrum mellan orden. I början av hennes skrivutveckling var bokstäverna stora och kunde 

sväva på linjerna. När Nadja på egen hand i år ett skrev texter var de stavade ljudenligt. 

Eftersom hon ljudade sig fram till hur orden skulle stavas blev det en del stavfel. Det förekom 

ordföljdsfel och fel prepositioner.  

   I år tre ljudar Nadja sig fortfarande fram i läsningen. När hon beskriver hur hon gör när hon 

läser säger hon att hon först läser i-d-a-g och sen läser ut hela ordet. Hon tycker att det är 

spännande att läsa böcker och lånar ofta böcker själv på biblioteket. Nadja föredrar böcker där 

det finns både bilder och text eftersom det kan vara svårt att läsa böcker med för mycket text 

men det är inga problem att läsa textremsan på tv. Att skriva är kul, enligt Nadja, men ibland 

får hon ont i handen. Hon upplever inte stavningen som något problem. Vid läsningen och 

skrivning får Nadja den hjälp hon behöver i skolan. Hon förstår vad en mening, ett ord och en 

bokstav är.  

   Performansanalys genomförd på en av Nadjas texter i år tre
124

 visade att sagan handlade om 

samma personer men saknade struktur. Sagans huvudpersoner beskrivs med flera meningar 

sen tar sagan slut. Det språkliga innehållet i texten är enformigt och upprepas.  

 

(Exempel från Nadjas text i år tre, mening 10) 

Nadjas stavning är god. Texten är tänkt som en saga och vissa delar är berättande medan 

andra delar består mer av uppstaplade fakta. Textens förtjänst är den goda stavningen. Hon 
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kan dock arbeta med att förbättra berättelsens struktur, kanske med hjälp av en händelsekarta 

eller liknande.  

   Nadjas lärare i år tre menar att Nadja inte har börjat läsa än eftersom det inte finns något flyt 

i hennes läsning. Hon avkodar fortfarande alla ord och ibland är det brister i avkodningen. 

Nadjas skrivning är mer utvecklad. Hon kan få ihop en historia med en röd tråd från början till 

slut men det kan förekomma grammatiska fel. Det kan då vara svårt att förstå vad hon vill 

förmedla. Läraren anser att stavning är en av Nadjas starka sidor. Både svenska som 

andraspråk- och specialundervisning är resurser som Nadja tar del av i skolan. 

4.1.7 Sammanfattande tabell 

Efter den här detaljrika genomgången av fallstudiebarnens läs- och skrivutveckling vill vi ge 

en sammanfattande tabell som visar var eleverna har befunnit sig och befinner sig i LUS och 

IUP. Tabellen visar först fallstudiebarnen med svenska som förstaspråk och under dem visas 

de med svenska som andraspråk. 

Tabell 1. Sammanfattning av fallstudiebarnens läs- och skrivutveckling 

Fallstudiebarn LUS år ett LUS år tre IUP i svenska år tre 

Kalle Steg 7 Steg 18* Steg 10 

Sara Steg 7 Steg 18 Steg 9 

Katja Steg 7 Steg 14* Steg 9 

Ali Steg 7 Steg 13 Steg 7 

Kevin Steg 7 Steg 13* Steg 7* 

Nadja Steg 7 Steg 12* Steg 7* 

* Då lärare inte gjort bedömningar på dessa elever har vi fått ta ställning till var vi bedömer att just dessa elever 

befinner sig. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att fallstudiebarnen för två år sedan låg på en nivå som 

påminde om varandra. Efter två år kan vi se att deras läs- och skrivutveckling sett olika ut. 

Skillnader ses mellan elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som 

andraspråk. Jämförelsevis så befinner sig de flesta elever med svenska som andraspråk några 

steg efter, i sin läs- och skrivutveckling, jämfört med klasskamrater med svenska som 

förstaspråk.  
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4.2  Pedagoger 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa det resultat som framkommit under intervjuerna 

med de pedagoger som är delaktiga i våra fallstudiebarns läs- och skrivutveckling. 

4.2.1 Lärare 

4.2.1.1 Metoder 

Gemensamt för samtliga lärare i studien är att de anser att eleverna från början måste få skriva 

mycket och känna att de kan. Därför går de inte in och rättar elevernas texter i början av deras 

skrivutveckling. Självklart blir rättandet en större och större del ju längre eleverna kommer i 

sin skrivutveckling. Eftersom alla elever är olika bedrivs dock skrivundervisning på flera 

nivåer samtidigt. Lärarna och eleven diskuterar tillsammans elevens texter för att se hur dessa 

ska kunna förbättras men det är av betydelse att man inte petar alltför mycket i texten. En av 

lärarna anser att avskrivning kan vara ett sätt att utveckla skrivningen eftersom eleverna då 

konkret ser hur stor bokstav, mellanrum och punkt ska användas. Det är också viktigt att 

skriva på många olika sätt för att upptäcka att skriften kan ha olika syften. I läsundervisningen 

använder sig lärarna i studien i stort sett av liknande metoder. De metoder som mest 

förekommer är ljudningsmetoden och ordbilder men även storbok och LTG används. De 

flesta lärarna betonar att det är viktigt att kunna använda sig av olika metoder då elever är 

olika och lär sig på olika sätt. Det är dock av betydelse att läraren själv tror på de metoder 

som används. Tyst läsning varvas med högläsning där det samtalas om texterna för att ge 

eleverna en förförståelse och möjlighet till att utveckla läsförståelse. Vissa av lärarna arbetar 

specifikt med övningar som tränar läsförståelse och att läsa mellan raderna.  

4.2.1.2 Resurser 

Lärarna är överens om att resurser i form av specialpedagoger och SVA-lärare har en 

avgörande betydelse – allra helst för de elever som inte riktigt är på samma nivå som sina 

klasskamrater. Två av lärarna menar att skolans resurser inte räcker till om man inkluderar 

specialpedagoger och SVA-lärare. Är dessa sjuka så sätts ingen vikarie in. Då klasserna hos 

dessa lärare är mångkulturella och många av eleverna skulle behöva SVA-undervisning måste 

en prioritering av vilka som är i störst behov av det göras. Lärarna anser att de skulle behöva 

ha specialpedagoger och SVA-lärare tillgängliga hela tiden i klassrummet. En mindre 

betydelsefull resurs i skolan är läromedel. Många av lärarna tillverkar eget material vilket inte 
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kostar så mycket. Vissa läromedel kan vara väldigt bra att till viss del använda och ta stöd av 

men det upplevs inte som någon nödvändighet.  

4.2.1.3  Ytterligare faktorer 

Samtliga lärare anser att den tid som läggs på varje elev inte är tillräcklig. Några av lärarna 

menar att det är vissa elever som tar all tid och att man som lärare ofta känner sig stressad 

över allt som ska hinnas med. En helt avgörande faktor för hur mycket vuxentid varje elev får 

är klassens storlek. Det betonas också att elevernas tid inte är tillräcklig med tanke på de 

kunskaper som ska läras in. Framförallt kan det uppstå svårigheter med att hinna förmedla 

kunskaper om eleverna inte är tillräckligt mogna för den inlärningstakten.   

   Förväntningar som lärare har på eleverna är av betydelse för deras lärande. Det är dock 

viktigt att inse att förväntningarna och målen ska ligga på lagom nivå, varken för högt eller 

för lågt. En lärare påpekar att en pedagog ska ligga en nivå över det som eleverna kan och inte 

tio. Det som ska läras måste kunna förstås och vara gripbart för eleverna. De poängterar dock 

vikten av att inte ha för låga förväntningar på eleverna. Det kan finnas en risk, på en 

mångkulturell skola, att det finns för stor ”förståelse” för elevernas språkförmåga vilket kan 

leda till att kraven och förväntningarna på eleverna blir för låga.  

   Alla lärare tror att miljön i skolan är av stor betydelse. Dels ska klassrumsmiljön ha ett 

tillåtande klimat som ger arbetsro och dels ska det finnas bra lokaler. ”En lugn, trevlig och 

trygg miljö är en förutsättning för inlärning”
125

.  

   Lärarna poängterar att det är viktigt att man lär tillsammans och att man får tala, diskutera 

och på så sätt utveckla sitt eget tänkande. Lärarens uppgift är att vara positivt inställd till 

undervisningen och till att elever kan och vill. En lärare ska visa engagemang och vilja att 

lära. Det ska vara spännande och lustfyllt att gå i skolan och inhämta kunskaper. 

4.2.2 Specialpedagoger 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa intervjuresultaten med de två specialpedagogerna 

som är verksamma på den skola där alla elever gick i år ett. 
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4.2.2.1 Skolans policy till tester 

På skolan, där samtliga elever gick i år ett, finns en plan för vilka tester som ska genomföras 

under en elevs skolgång.
126

 Vi har valt att endast fokusera på de tester som genomförs i 

förskoleklass till år tre. I förskoleklassen genomförs testet ”Vad sa du, fröken?”
127

 vilket är ett 

test som bedömer förskoleelevernas tal och språk. Under höstterminen i år ett kontrolleras 

elevernas bokstavskännedom. Samma test görs till jul och i februari igen för att upptäcka om 

några elever ligger i riskzonen för att inte lära sig att läsa. I bokstavskännedomstestet tittar 

specialpedagogerna på om eleverna kan skilja på bokstavens namn och ljud. De arbetar med 

LUS och eleverna bör ligga på steg sju i LUS-schemat efter jul. Om eleven inte uppfyller 

kraven för steg sju i LUS och har dålig bokstavskännedom sätts extra resurser in. I april i år 

ett görs ett läsförståelsetest som heter DLS-bas. Detta testar elevens läsintresse, läsförståelse 

samt skrivkunskaper. Samma test återkommer i början av år två. I år två och tre utförs 

stavningstest. Samma stavningstest görs på både höstterminen och vårterminen. Detta för att 

se om eleverna har utvecklats under året. På kommunens begäran genomförs Skolverkets test 

”Språket lyfter” i år tre. Då testas elevernas läsförmåga och lästeknik. Resultatet kan få till 

följd att skolan får extra resurser. Specialpedagogerna berättar att skolan försöker ha LUS 

som en röd tråd genom elevens skolgång. Avslutningsvis menar en av specialpedagogerna att 

test inte är till för att knäcka barn utan för att lyfta dem. 

   På Kevins nuvarande skola genomförs test som mäter lästeknik och avkodning. DLS-bas 

utförs också men även det fokuserar mycket på läsningen. I skrivning har de inga direkta 

tester. Nadjas skola genomför endast avkodnings- och stavningstest. 

4.2.2.2 Specialundervisning 

En specialpedagog anser att de genomförda testerna påverkar besluten om vilka elever som 

ska få specialundervisning. Den andre specialpedagogen menar att urvalet av elever som får 

specialundervisning enbart borde bero på kunskapsnivå. Som det ser ut idag påverkar andra 

faktorer såsom koncentrationssvårigheter, ”svag” svenska och att eleven inte kommit så långt 

i sin mognadsprocess. Specialundervisningen bör vara flexibel och inte för statisk. Det kan 

finnas elever som behöver specialundervisning över en längre tid medan andra endast behöver 

specialundervisning intensivt under ett par veckors tid. Specialpedagogen poängterar också att 
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undervisningen inte får vara ostrukturerad utan det måste hela tiden finnas en tanke kring vad 

som ska göras.  

4.2.2.3 Svenska som andraspråksundervisning 

Specialpedagogerna framhåller att SVA-undervisning på många skolor har blivit en 

resursfråga. Detta kan både bero på att eleverna med svenska som andraspråk är för få eller 

för många. En av specialpedagogerna tar upp att elever som behöver SVA-undervisning kan 

delas upp i två grupper. Den ena gruppen är de elever som har varit en kort tid i Sverige och 

behöver lära sig det vardagliga språket. Med dessa elever brukar specialpedagogen arbeta 

tema för tema det vill säga eleverna får lära sig ord inom ett område i taget. Den andra 

gruppen behöver fördjupning i det svenska språket. Specialpedagogen menar att 

”normalspråkiga” människor har ett aktivt ordförråd på ca 20-30% av ordförrådet medan 

resten av är passivt. Med passivt ordförråd menas till exempel de ord i en text som läsaren 

förstår men inte använder i sitt vardagliga språk. En elev med svenska som andraspråk har 

oftast ett betydligt större aktivt ordförråd än passivt vilket leder till att eleven får ett ytflyt 

men ingen djupförståelse. De elever som är nyanlända till Sverige får SVA-undervisning men 

de som skulle behöva utveckla sin förståelse i det svenska språket blir oftast utan eftersom 

resurserna inte räcker till. De prioriteras bort av den orsaken att de som regel ligger på en 

relativt hög kunskapsnivå. Denna situation har uppkommit eftersom skolan ofta kombinerar 

specialundervisning och SVA-undervisning. Den ena av specialpedagogerna är kritisk till 

detta eftersom hon anser att det är två skilda problem för eleven. Specialpedagogerna påpekar 

att det inte endast är innehållet i SVA-undervisningen som är viktig utan även 

specialpedagogernas och lärarnas förväntningar på eleverna.  

5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Metoddiskussion 
För att uppnå vårt syfte och få svar på våra frågeställningar valde vi att göra fallstudier på sex 

utvalda elever. De flesta genomfördes då eleverna gick i år ett samt i år tre. Merriam anser att 

en fallstudie ska innehålla flera faktorer samt pågå under en längre tid.
128 

 En svaghet i studien 

är att vi inte har fullständiga fallstudier på samtliga elever utan i två fall har fått rekonstruera 

dessa elevers läs- och skrivutveckling i år ett. Under fallstudiens gång genomfördes intervjuer 
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med elever och lärare samt observationer ute på fältet. Elevmaterial samlades in som 

analyserades med hjälp av performansanalys. En performansanalys ger en inblick i var en elev 

befinner sig i sin språkutveckling.
129  

Vi är medvetna om att de performansanalyser som 

genomförts endast kan ge en fingervisning om fallstudiebarnens språkutveckling eftersom 

endast en text av varje elev har analyserats. Även saknaden av analyser kring elevernas 

muntliga kommunikation kan ses som en svaghet. För att kunna göra en jämförelse mellan de 

fallstudiebarnen som har svenska som förstaspråk och de som har svenska som andraspråk 

gjorde vi performansanalyser på alla fallstudiebarnen. Studien är kvalitativ eftersom vi vill ha 

med deltagarnas egna tankar och funderingar. Vi har försökt att vara flexibla under 

intervjuerna genom att exempelvis spinna vidare på svar som deltagarna kommit upp med. 

Bryman anser att en kvalitativ studie tar hänsyn till den verklighet som individen lever i och 

blir påverkad av.
130

 Därför var det självklart att välja kvalitativa metoder eftersom vi ville 

genomföra en studie som tog hänsyn till de faktorer i verkligheten som kan påverka 

fallstudiebarnets utveckling. Vi valde att bara intervjua specialpedagogerna på en av de tre 

skolorna. I efterhand har vi sett att det skulle varit intressant att ha intervjuat 

specialpedagogerna på de två andra skolorna.  

5.2 Resultatdiskussion 
I detta stycke kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till den forskning som redovisats 

i litteraturdelen. Resultatdiskussionen kommer att präglas av våra tankar kring studien. Vi vill 

dock poängtera att vår studie endast har fokuserats på sex elever och sex pedagoger därför är 

det svårt att dra några generella slutsatser.   

5.2.1 Fallstudiebarnens läs- och skrivutveckling 

   Kalle har gått från att vara en ointresserad läsare och skrivare till att bli en elev som 

använder skriftspråket mycket. Han tycker dock fortfarande att det är tråkigt att skriva för 

hand eftersom det upplevs som jobbigt att forma bokstäverna och svårt att hitta på sagor. 

Under studiens gång framkom det att läraren i klassen arbetar mycket med sagoskrivande som 

metod för skrivutveckling. Kanske skulle Kalles skrivutveckling utvecklas mer om han fick 

skriva om andra saker än sagor. Björk & Liberg anser att en god skrivutveckling sker när 

elever får använda skriftspråket i, för dem, väsentliga sammanhang.
131

 Ett sätt som underlättar 

för Kalle är användningen av en dator. Detta kan motivera Kalle till att skriva mer och tycka 
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att skrivning är roligt. Trageton anser att datorn som redskap kan underlätta och motivera 

elevers läs- och skrivutveckling.
132

 Kalle har följt de steg som Svensson menar är vanliga i ett 

barns läsutveckling. Han har gått ifrån pseudoläsning till ortografisk läsning.
133

  

   Saras läs- och skrivutveckling har, enligt hennes lärare, utvecklats som den ska. Hon ligger 

redan i år tre på steg 18 i LUS-schemat vilket innebär att hon läser kapitelböcker med god 

förståelse.
134

 Saras skrivutveckling har gått ifrån upptäckarstavning till att hon har fått ett flyt 

och kan förmedla ett innehåll i sin skrivning. Björk och Liberg anser att denna 

skrivutveckling är ett naturligt inslag i barns skriftspråksutveckling.
135

 Läraren skulle vilja ge 

Sara mer av sin tid och större utmaningar. Detta kommer hon nog att få i och med 

omorganisationen i klasserna. Sara har hamnat i den studiemotiverande gruppen som 

möjliggör att läraren kan fokusera på varje enskild elev. Vi tror att den nya arbetsmiljön 

kommer att gynna Saras läs- och skrivutveckling ännu mer eftersom hon får jobba ostört och 

med individanpassade uppgifter.   

   Katjas läs- och skrivutveckling har enligt hennes lärare gått bra. Hon använder det skriftliga 

språket mycket eftersom hon tycker om att skriva sagor. Det hon skulle behöva extra hjälp 

med är ord- och läsförståelse. Under samtal med Katja har det visat sig att hon har svårt att 

förklara skriftspråkliga begrepp och återge en text. Detta kanske kan bero på att Katja 

antingen inte förstått det hon läst eller inte har förmåga att uttrycka sig på ett förklarande sätt. 

Enligt Axelsson m.fl. kan en individs språkkunskaper ligga på olika nivåer.
136

 Katja kan ännu 

inte använda det svenska språket på en kunskapsrelaterad nivå vilket visar sig genom att hon 

har svårt för att förklara abstrakta saker. Får Katja möjlighet att utveckla sitt modersmål 

ytterligare, vilket hon anser är sitt ”svaga” språk, skulle det kanske underlätta utvecklingen 

inom det svenska språket. Detta stämmer överens med Svensson som anser att 

minoritetsspråket måste utvecklas för att tvåspråkighet ska uppnås.
137

 

   Ali har en nästan fullt utvecklad avkodning i sin läsning men kan ha problem med 

läsförståelsen. Detta kan bero på att Ali inte har varit i Sverige så länge. Han får inte SVA-

undervisning eftersom han anses vara stark kunskapsmässigt och enligt läraren inte är i behov 
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av det. Specialpedagogen i klassen tycker dock att han skulle få SVA-undervisning för att 

utveckla djupförståelsen i sitt svenska språk. En intressant aspekt är att läraren och 

specialpedagogen har olika uppfattningar om Alis språkliga behov. Vi anser att det är viktigt 

att läraren och specialpedagogen för en ständig dialog kring vilka elever som ska ha tillgång 

till SVA-undervisning. Vi vill poängtera att Skolverket framhåller att alla elever med svenska 

som andraspråk har rätt till SVA-undervisning.
138

 Som verkligheten ser ut på skolorna i 

studien sker en prioritering i frågan om vem som är i störst behov av SVA-undervisning.  

   Kevins läs- och skrivutveckling har gått framåt. Från att i början haft problem med sin 

fonologiska medvetenhet har han utvecklat sin läs- och skrivförmåga till att i år tre läsa nästan 

utan att behöva ljuda och han kan också skriva spännande texter. Liberg poängterar att de 

barn som tidigt i sin läs- och skrivutveckling har en fonologisk medvetenhet sällan får några 

stora problem med att knäcka den alfabetiska koden.
139

 Att följa Kevins läs- och 

skrivutveckling har skapat en förståelse hos oss om vikten av att testa elevers språkliga 

medvetenhet och sätta in resurser i form av specialpedagog i tid. Enligt Koda visar studier att 

träning av elevers fonologiska medvetenhet underlättar för elevens läs- och 

skrivutveckling.
140

 Kevin har haft svårt att i ord formulera beskrivningar av de skriftspråkliga 

begreppen mening, ord och bokstav. Detta kan vara en följd av att Kevin har arabiska som 

modersmål och att han kanske bara har förmåga att uttrycka ett vardagligt svenskt språk där 

begrepp som mening, ord och bokstav inte är vanliga att behöva förklaras. Han visar dock 

genom att använda sig av färdiga texter att han har förståelse för vad en mening, ett ord och 

en bokstav faktiskt är. 

   Nadja har ännu inte uppnått ortografisk läsning. Det finns, enligt läraren, brister i hennes 

avkodning vilket leder till att hon inte har något flyt i sin läsning. Lundberg & Herrlin menar 

att det är betydelsefullt om eleven i sin läsprocess har en fungerande avkodning samt 

läsförståelse.
141

 Under samtal med Nadja framkom att hon saknade förståelse för vissa ord. 

Sedan Nadja bytt skola har hon tillgång till både SVA- och specialundervisning. Stavningen 

är hennes starka sida när hon skriver berättelser. Fel kan dock uppkomma i den grammatiska 

delen vilket kan göra berättelserna svåra att förstå. De grammatiska felen beror nog till stor 
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del på Nadjas ofullständiga svenska språk, dessa fel kommer troligtvis att bli färre i takt med 

att hennes svenska språk utvecklas.          

5.2.2 Faktorers och resursers påverkan 

   De faktorer som vi i denna studie har fokuserat på och som kan vara av betydelse för elevers 

läs- och skrivutveckling är miljön, metoder, tiden, skolans ekonomi det vill säga tillgång till 

specialundervisning, SVA och läromedel.  

   Resultatet visar att lärarna har skilda meningar om metodens betydelse för elevernas läs- 

och skrivutveckling. En lärare ansåg att metoden inte hade någon större betydelse för de 

elever som inte hade några ”problem” med skolarbetet medan två menade att användandet av 

flera metoder gynnar elevernas lärande. Björk & Liberg håller med om att flera metoder kan 

användas eftersom elever har olika förutsättningar för läs- och skrivutveckling.
142

 Att lärarna 

har olika uppfattning om metodens betydelse kanske kan bero på att klasserna har olika 

förutsättningar och behov.  Vi upplever det som att klasserna på den ena skolan har större 

spridning vad gäller elevernas kunskapsnivå därför kanske det underlättar för lärarna att 

arbeta efter flera olika metoder. 

   Studien har visat att miljön är av betydelse. En av skolorna har under år tre inte varit nöjd 

med arbetsmiljön i klasserna och därför tagit beslut om att omorganisera. Det har fått till följd 

att de elever som förut hamnat i skymundan av sina ”livligare” klasskamrater nu får möjlighet 

att ta en större plats och utvecklas i en lugnare arbetsmiljö. Vidare har omorganisationen lett 

till att elevernas i högre grad kan lära i samspel med varandra vilket lärarna poängterar är en 

viktig aspekt av lärandet. Säljö anser att människor utvecklas i sociala sammanhang och lär av 

varandra. Den miljö individen befinner sig i påverkar även kunskapsutvecklingen.
143

  

Samtliga lärare i vår studie betonar att klassrumsmiljön är av stor vikt för att främja elevernas 

lärande.      

   I studien framkommer att lärarna anser att tiden inte räcker till för alla elever samt att 

elevernas tid är begränsad ur inlärningssynpunkt. Eleverna i studien anser dock att de får den 

hjälp de behöver i skolan. De elever som deltagit i studien är inte de elever som tar mest av 

lärarens tid, snarare är det de som hamnar i skymundan av sina klasskamrater. Då klassen har 

gått tillsammans i tre år kan eleverna ha blivit vana vid att vissa elever tar mer av lärarens 
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uppmärksamhet än andra och därför inte reflekterar över hur lärartiden fördelas. I en studie 

genomförd av Colnerud framkom det att lärarna var medvetna om att de ägnade en stor del av 

sin tid enbart åt vissa elever. Detta försvarade lärarna med att det var de elever som behövde 

mest hjälp. De hade dock inget försvar till varför de duktiga eleverna fick mindre lärartid.
144

 

Lärarna på den ena skolan upplever en liknande problematik men genom omorganisationen 

hoppas de på att få en lösning som fungerar. 

   Vidare framkom i studien att skolans ekonomi styr vilka resurser som finns på skolan och 

hur de fördelas i verksamheten. Lärarna i studien hävdar att specialpedagoger och SVA-lärare 

är en viktig resurs för de elever som inte ligger på samma nivå som sina klasskamrater. Enligt 

Vernersson är skolans personal en av de viktigaste resurserna. Hon poängterar dock att 

personalens kompetens är svår att mäta på grund av att de besitter olika erfarenheter, 

kunskaper och social kompetens.
145

 På en av skolorna bedrivs oftast SVA- och 

specialundervisning ihop. En av specialpedagogerna är kritisk till detta eftersom det är två 

olika områden. Ytterligare en aspekt som försvårar det hela kan vara att pedagogerna inte har 

både SVA- och specialundervisningskompetens. Hyltenstam & Lindberg menar att en SVA-

lärare ska ha hög kompetens och tillgång till många metoder för språkutveckling.
146

 Under en 

intervju i studien framkom det att en av specialpedagogerna anser att alla lärare på en 

mångkulturell skola borde ha SVA-utbildning. Vi tror att klasslärares kompetens kan berikas 

med SVA-utbildning eftersom resultatet visar att de ibland får ta hjälp av SVA-lärarens 

kompetens för att på bästa sätt genomföra en undervisning som når alla elever. Vidare visar 

resultatet att skolors resurser ibland inte är tillräckliga för att ge alla elever med svenska som 

andraspråk SVA-undervisning. Vi tror att ett sätt att bedriva SVA-undervisning som fler 

elever skulle få ta del av är om klasslärare har kompetens att integrera det i den ordinarie 

undervisningen.   

   Ytterligare en aspekt som skolans ekonomi till viss del råder över är tillgången till 

läromedel. Samtliga lärare som intervjuats anser att läromedel inte har någon avgörande 

betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling. Vår uppfattning om läromedel är att det är ett 

hjälpmedel i undervisningen men att det går att klara sig utan. Detta får stöd i resultatet som 

visar att bra läromedel är skönt att ha men ingen nödvändighet. Det går att skapa mycket eget 

material. En studie som utförts av Skolverket visar att 2 % av lärarna aldrig använder 
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läromedel i undervisningen medan 20 % av lärarna använder det varje lektion. Det är lärarens 

pedagogiska grundsyn som avgör hur läromedlet används i undervisningen.
147

  

 En av lärarna nämner att lärarens förväntningar på eleverna har betydelse men att de ska 

ligga på en relevant nivå. Hon menar att läraren ska ligga ett steg och inte tio steg före eleven. 

Vygotskijs tanke i undervisningssituationer är att undervisningen ska ligga inom barnets 

potentiella utvecklingszon.
148

 Lärarna i studien tar upp att de kan ha för låga förväntningar på 

eleverna eftersom det ibland finns en större förståelse för att elever med svenska som 

andraspråk oftast har en sämre språkförmåga än andra elever. Axelsson m.fl. anser att lärare 

ska vara medvetna om att elever med svenska som andraspråk kan möta skolans språkkultur 

för första gången när de kommer till skolan. Därför kan skolans språkkultur vara främmande 

för dem.
149

 Det är nog en svår balansgång att som lärare ha rätt förväntningar och kanske 

framförallt på elever med svenska som andraspråk eftersom deras språkutveckling i svenska 

inte är densamma från elev till elev. En följd av att lärarna kanske sänker sina förväntningar 

skulle kunna vara att dessa elever inte utvecklas så mycket som de egentligen skulle kunna. 

Lärarna är redan nöjda med det de har presterat. Hyltenstam skriver att lärarens attityd till 

elever med svenska som andraspråk kan påverka dessa elevers motivation inför skolarbetet.
150

 

Får eleverna inga utmaningar och redskap för ytterligare utveckling kan nog skolarbetet 

upplevas som ointressant. 

5.2.3 Likheter och skillnader  

En likhet som vi har sett i elevernas läs- och skrivutveckling är att samtliga låg på steg sju i 

LUS-schemat i slutet av år ett vilket också är ett av den ena skolans övergripande mål i 

läsundervisningen. Steg sju innefattar att eleven kan avkoda och ljuda ihop ord.
151

 Att alla 

elever ligger på samma steg behöver dock inte innebära att deras kunskaper är identiska. 

Vissa av våra fallstudiebarn har, enligt oss, varit säkrare på avkodningen och i viss mån rättat 

sig själva mer än vad de andra gjorde.    

   Gemensamt för fallstudiebarnen som har svenska som andraspråk är att de i högre grad gör 

grammatiska fel exempelvis vid användning av prepositioner och vid meningsbyggnad. 

Studiens resultat visar att svårigheter med läsförståelse förekommer hos eleverna med 
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svenska som andraspråk. Orsaker till detta skulle kunna vara att ordförrådet inte är lika 

omfattande som hos fallstudiebarnen med svenska som förstaspråk. Detta resulterar i brister i 

läsförståelsen. Kanske dessa elevers läsförståelse skulle gynnas av att de fick arbeta mer 

konkret med att utveckla sina scheman och förförståelse. Enligt Elbro hjälper förförståelsen 

läsaren att förstå och komma ihåg textens innehåll.
152

 Både tidigare forskning och resultat från 

denna studie visar att en medvetenhet kring förförståelsens betydelse för läsningen är av stor 

vikt. Samtliga lärare i vår studie har poängterat att det är en viktig komponent i läsprocessen. 

Resultatet visar dock att vissa fallstudiebarn saknar tillräcklig förförståelse för att kunna 

tillägna sig texter som de läser i skolan. Trots lärarnas medvetenhet märks detta problem. En 

anledning kanske kan vara att resurser saknas då exempelvis vissa skolor måste prioritera 

vilka elever som får SVA-undervisning. Ett exempel på detta är att Nadja på sin gamla skola 

inte hade tillgång till SVA-undervisning på grund av att andra klasskamrater ansågs vara i 

större behov av det. På hennes nya skola ansågs det självklart att Nadja skulle ha SVA-

undervisning.  

   En annan skillnad som vi kunde urskilja är att fallstudiebarnen med svenska som andraspråk 

har svårare för att skriva berättelser som är beskrivande och har ett flyt. Att flytet inte blir 

detsamma för elever med svenska som andraspråk som hos elever med svenska som 

förstaspråk kan bero på att de inte har svenska som modersmål. Att exempelvis använda sig 

av rätt ordföljd och kunna en eller ett är för elever med svenska som förstaspråk mer naturligt 

då de inte behöver reflektera över detta när de skriver. Skrivprocessen kan nog därför bli mer 

ansträngande för elever med svenska som andraspråk. Studien visar att samtliga lärare arbetar 

med skrivutvecklingen på en individanpassad nivå. De påpekar vikten av att eleven ska 

uppleva att de kan skriva och att alla fel i texten inte ska rättas utan fokus ska ligga på andra 

delar. Björk & Liberg anser att i grundskolan ska eleverna få ett flyt i sin skrivning och först 

efter att flytet uppnåtts ska fokus ligga på att elevernas texter blir förståeliga och korrekta.
153

 

Vi menar att det är viktigt att som lärare veta vart eleven befinner sig i sin skrivutveckling för 

att på så sätt kunna sätta upp lämpliga mål. 

5.3 Sammanfattande slutsatser 

Vi har i vår uppsats studerat elevers läs- och skrivutveckling i ett mångkulturellt perspektiv. 

Uppsatsen har syftat till att beskriva vilka faktorer som kan ha betydelse i elevers läs- och 
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skrivutveckling, hur våra fallstudiebarns utveckling sett ut och vilka likheter och skillnader 

som kan ses. Vi har fått insikt i vilka faktorer som är viktiga i elevers läs- och 

skrivutveckling. Av dessa faktorer har vi kunnat se att tid, miljö och ekonomiska resurser är 

av stor betydelse för en skolas arbete gällande lärande. Särskilt skolans ekonomiska resurser 

har upplevts som centrala då dessa till exempel styr vilka elever med svenska som andraspråk 

som får möjlighet till SVA-undervisning. Vi har fått förståelse för att det kan upplevas som ett 

komplext ämne då Skolverket å ena sidan säger att alla elever med svenska som andraspråk 

har rätt till denna undervisning medan skolan å andra sidan kan anse sig ha för få resurser och 

därmed tvingas prioritera bort dessa rättigheter. Faktorer som metoder och läromedel har i 

denna studie visat sig vara av underordnad betydelse.  

   Våra fallstudier hade som syfte att skildra elever som i sin läs- och skrivutveckling ligger på 

en nivå som kan förväntas av en elev i år ett och år tre. Studiens resultat visar att samtliga 

fallstudiebarns läs- och skrivutveckling har gått framåt men olika långt. Likheter som kan 

visas är att eleverna i år ett blev språkligt medvetna i den grad att de hade förståelse för att 

varje bokstav representerade ett ljud och med hjälp av det kunde avkoda ord och meningar. 

Eleverna har i de flesta fall följt de olika utvecklingssteg som finns i både läsning och 

skrivning. Därefter har vi bland annat med hjälp av performansanalyser av elevtexter kunnat 

urskilja att elevernas läs- och skrivutveckling till viss del skiljer sig åt beroende på om de har 

svenska som förstaspråk eller som andraspråk. De fallstudiebarn som har svenska som 

förstaspråk har nått längre i både LUS och IUP. Elevtexterna visar att dessa elever i högre 

grad har större förmåga att skapa en text som har en tydlig struktur, en röd tråd och som är 

korrekt. Fallstudierna på elever med svenska som andraspråk visar ett begränsat ordförråd och 

lägre grad av förförståelse, läsförståelse och grammatisk förmåga. Dessa begränsningar 

försvårar troligtvis elevernas läs- och skrivutveckling i form av svårigheter med förståelse av 

lästa texter och svårigheter med att utveckla förmågan att få till stånd en intressant, 

händelserik och korrekt text. 

   Vi anser att för skolor i mångkulturella områden skulle kompetensutveckling för lärarna i 

SVA möjligtvis kunna öka SVA-elevernas chans att förbättra den skriftspråkliga förmågan 

ytterligare. Har samtliga lärare kompetens i SVA kan det lättare integreras i den vanliga 

undervisningen och förhoppningsvis på så sätt hjälpa fler elever. 
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   Sammanfattningsvis kan vi klargöra att denna studie visat några likheter men flest 

skillnader i elevers läs- och skrivutveckling. Likheterna ligger på ett övergripande plan men 

studeras eleverna mer detaljerat blir likheterna till skillnader. Detta eftersom alla elever är 

olika och inte har samma förutsättningar och behov för lärande. 

6. Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har vi gjort vissa avgränsningar på grund av studiens begränsning gällande 

storlek och tid. Som en följd av detta finns det således flera olika områden inom ämnet som 

kan forskas vidare på. I fortsatt forskning kan olika faktorers betydelse för elevers läs- och 

skrivutveckling belysas mer grundligt. Tid skulle vara en intressant aspekt att studera. Genom 

att observera hur lärare använder sin tid i undervisningen och hur det påverkar elever kan en 

ökad medvetenhet och ytterligare kunskaper utvecklas hos både forskare och pedagoger. 

   Denna uppsats har i viss mån kommit i kontakt med svårigheter att ibland inte kunna 

tillgodose SVA-elever med de resurser som behövs. I fortsatt forskning skulle ett intressant 

fokus vara att göra en jämförelse mellan skolor i mångkulturella områden kring vilka elever 

som får SVA-undervisning och inte. 

   Performansanalyser i studien har analyserat texter från fallstudiebarnen i år tre. Inom detta 

område skulle också fortsatt forskning kunna genomföras dels genom att studera flera texter 

skrivna av samma elever under en längre tid och dels genom att studera texter från flera elever 

för att kanske bidra med ett mer generaliserbart resultat kring elevtexter skapade i 

mångkulturella områden. 
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Bilaga 1 Performansanalys 
 

1. Kommunikativ kvalitet 

Förstår man texten? 

Är texten anpassad till mottagaren och mottagarens referensramar? 

2. Innehållslig kvalitet 

Begriplighet och struktur 

Finns det en röd tråd och tydlig struktur i texten? 

Presenteras personer och företeelser på ett begripligt sätt? 

Är återanknytningen till personer och företeelser tydlig? 

Svårighetsgrad 

Hur kontextreducerat är innehållet i texten? 

På vilka kognitiva svårighetsgrader befinner sig texten? 

Förekommer egna slutledningar associationer eller värderingar? 

3. Språkligkvalitet 

Hur ser den språkliga komplexiteten ut? 

Hur ser den språkliga korrektheten ut i förhållande till komplexiteten? 

Hur väl hänger den språkliga och innehällsmässiga komplexiteten ihop? 

Med vilka språkliga medel sker återanknytningen till personer och företeelser? 

4. Kommunikationsstrategier 

Vilka kommunikationsstrategier går att urskilja ur texten? 

5. Underlag för utvecklingssamtal 

Vilka förtjänster har texten? 

Vad står närmast i tur att utvecklas? 

 

 

 

(Hämtat ur: Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren Mariana, Stärkta trådar – 

flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap, Stockholm: 

Språkforskningsinstitutet i Rinkeby, 2005). 
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Bilaga 2 LUS 
 

 Fas 1 Utforskande 

1. Namnet 

2. Läsriktningen 

3. “Skrivet kan sägas” 

4. Ordbilder 

5. Listar ut nya ord 

6. Någon bokstav 

7. Fler bokstäver 

8. Läser och skriver lappar 

9. Ljudar effektivt 

10. Växlar strategier 

11. Läser stapplande mer text 

12. Läser minst 3-4 ord 

Fas 2 Expanderande 

13. Nästan flytande 

14. Sökläser 

15. Läser flytande 

16. Instruktion, arbetsbeskrivning 

17. TV-text 

18a. Bokslukande  

18b. Söker mer än handlingen 

18c. 
Söker och hittar 
djupdimensioner 

19. Fördjupande/överblickande 

Fas 3 Litterat läsande 

L Litterat läsande 

 

 

 

(Hämtat ur: Allard, Birgitta, Rudqvist, Margret & Sundblad, Bo, Nya Lusboken. En bok om 

läsutveckling, Stockholm: Bonnier Utbildning, 2005). 
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Bilaga 3 IUP 
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(Hämtat ur: Zetterström, Agneta, Att arbeta med IUP, 2:a upplagan, Malmö: Gleerups, 2006) 
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Bilaga 4 Intervjuguide, elever 

 Hur ser din familj ut? 

 Vilket språk talar ni hemma? 

 Var kommer du ifrån? 

 När talar du X? Med vem? 

 När talar du svenska? Med vem? 

 Vilket språk tycker du att du är bäst på? Vilket språk använder du mest? 

 Tycker du om att läsa? Kan du läsa på båda språken? 

- Vad är lätt? 

- Vad är svårt? 

 Tycker du om att skriva? Kan du skriva på båda språken? 

- Vad är lätt? 

- Vad är svårt? 

 Får du hjälp när du behöver? 

 Läser du mycket? 

 Hinner du läsa textremsan på TV:n? 

 Läsa en text med eleverna och utifrån den bedöma och ställa frågor: 

- Vad är en mening? Peka på en mening och fråga hur vet vi att det här är en mening?  

- Vad är ett ord? Peka på ordet och fråga om varför det är ett ord om inte barnet kan definiera det 

själv. 

- Vad är en bokstav? 

- Hur gör du när du läser? 

- Var det några ord du inte förstod? 

- Vad betyder orden…? 

- Vad tror du kommer att hända i fortsättningen? 
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Bilaga 5 Intervjuguide, lärare 

 Vilka metoder använder du dig av för att utveckla elevernas skrivning?  

 Vilka metoder använder du dig av för att utveckla avkodning och läsförståelse? 

 Har ni använt er av några test under elevernas skolgång för att testa deras läs- och 

skrivutveckling? 

-  Vilka? 

 Vad tror du följande faktorer betyder för elevernas lärande?  

-  metoder 

-  tid 

-  lärarens förväntningar 

- klassrumsmiljön 

- skolans ekonomi  (lärarresurser, läroböcker, specialpedagog, svenska som andraspråk) 

 Anpassar du undervisningen för de elever med svenska som andraspråk? (förutom svenska som 

andraspråk)  

 Hur upplever du att elev A har utvecklats i sin läs- och skrivutveckling? 

- Något du hade velat göra annorlunda i efterhand? 

- Anser du att eleven är i behov av specialpedagog, svenska som andraspråk? Varför? 

 Hur upplever du att elev B har utvecklas i sin läs- och skrivutveckling? 

- Något du hade velat göra annorlunda i efterhand? 

- Anser du att eleven är i behov av specialpedagog, svenska som andraspråk? Varför? 

 Hur har elev A/B klarat sig på de test som genomförts? 

 Vad anser du är viktigt att betona i undervisningen generellt sätt? 

 Vad betyder ditt förhållningssätt till lärande för elevernas lärande? 
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Bilaga 6 Intervjuguide, specialpedagoger 

 Vilka test görs på eleverna i år ett till år tre? 

 Har skolan någon policy om vilka test som ska genomföras? 

 Vad krävs för att en elev ska få specialundervisning? 

 Vad krävs för att en elev ska få svenska som andraspråk undervisning? 

 Hur har elev A presterat på testen? 

 Hur har elev B presterat på testen? 

 Behövs det mer resurser för elev A än vad han/hon får idag? 

 Behövs det mer resurser för elev B än vad han/hon får idag? 

 Vad betyder dina förväntningar på eleven för elevens utveckling? 
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Bilaga 7 Elevtexter Kalle 
 

 

 

(Kalle, år ett) 

 

 

    

    

(Kalle, år tre) 
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Bilaga 8 Elevtexter Sara 
 

  

 

 

 (Sara, vårtermin år ett) 
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(Sara, år tre) 



69 

 

Bilaga 9 Elevtexter Katja 
 

  

  

 

 

    

 
( Katja, år 3) 
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Bilaga 10 Elevtexter Ali 
 

 

 

(Ali, år två) 
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(Ali, år tre) 
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Bilaga 11 Elevtexter Kevin 
 

       (Kevin, början av hösttermin år 1) 

 (Kevin, vårtermin år ett)           
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(Kevin, år tre) 
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Bilaga 12 Elevtexter Nadja 
 

 

(Nadja, år ett) 

 

      

 

   

 

 

(Nadja, år tre) 

 

 


