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Frida Mårtensson och Karin Sellén 

Andraspråkselevers upplevelser av läs- och skrivinlärning- En kvalitativ studie 
som undersöker några andraspråkselevers erfarenheter av litteracitet och deras 
attityder till flerspråkighet 

L2 speakers' experiences of the acquisition of reading and writing skills- A 
qualitative study that examines the experiences of a few L2’s literacy and their 
attitudes towards multilingualism.  

2017 Antal sidor: 27 

_______________________________________________________ 

Syftet med den här studien är att undersöka andraspråkselevers upplevelser av 
läs- och skrivinlärning och möjligheter att utvecklas på sitt modersmål i 
undervisningen. Studiens resultat tolkades utifrån sociokulturellt perspektiv på 
lärande. Vi har intervjuat 13st elever på olika skolor i årskurs 2 och 3 för att se 
hur de ser på detta även vad de har för attityder till flerspråkighet. Resultat visar 
att flerspråkighet har en viktig social betydelse för eleverna. Eleverna upplevde 
även glädje av läs-och skrivaktiviteter trots att vissa samtidigt upplevde 
svårigheter med det. Däremot upplevde eleverna begränsade möjligheter att 
prata, skriva eller läsa på sitt modersmål i klassrummet. 
_______________________________________________________ 

Nyckelord: Litteracitet, andraspråkselever, modersmål, svenska som 
andraspråk, flerspråkighet. 
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1 Inledning 

Idag anländer nyanlända hit till Sverige som har flytt från terrordåd och krig men 

även på grund av andra orsaker. Barnen som kommer hit måste lära sig det svenska 

språket samtidigt som de börjar skolan. Barnen ska även komma in i samhället och 

börja i skolan här i Sverige i ett nytt land med ett helt nytt språk. Lärarna idag har en 

viktig uppgift när dessa elever ska inkluderas i klassrummet. Deras uppgift är att se 

till att alla elever får en likvärdig utbildning och läraren ska anpassa undervisningen 

till dem. I skolverket (2016a) står det att ” Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper (s.8)”. I samband med den ökade invandringen uppstår ett 

samhälle med flera olika språk. Människor som kommer hit ska lära sig ett nytt språk 

och de kanske redan kan flera andra språk. Ett flerspråkigt samhälle bör ses som en 

resurs vilket, Hyltenstam och Milani (2012) menar glöms bort i samhällsdebatten. De 

anser även att flerspråkighet är gynnsamt i samhället då språkliga resurser kan hjälpa 

att nå fram i förhandling gällande ekonomi och politik. Därför bör samhället vara 

positivt ställt till flerspråkighet och ta vara på det. Något Hyltenstam och Milani 

uppmärksammar är en rapport av UNESCO från 1953 som handlar om 

modersmålsundervisningens betydelse för elevers utveckling. Elever över hela 

världen skulle, enligt rekommendation från UNESCO, få sin första läs- och 

skrivinlärning på sitt modersmål på grund av ”att barn tillgodogör sig undervisning i 

läsning och skrivning liksom i skolans ämnesundervisning bäst om den sker på 

barnens modersmål (s.75)”. 

Av vår tidigare pilotstudie (Mårtensson & Sellén, 2017) framgick det att 

informanterna anser att andraspråkselever måste anstränga sig mer med att läsa och 

skriva jämfört med elever som har svenska som modersmål. Det framgick även att 

andraspråkselever oftast har ett mindre ordförråd och behöver fortsätta utvecklas i 

sitt modersmål för att kunna koppla det svenska språket till något de känner till. 

Därför har vi valt att undersöka om eleverna får möjlighet att utvecklas i deras 

modersmål. Vi har även sett under vår verksamhetsförlagda utbildning att många 

andraspråkselever har svårigheter med läs- och skrivinlärning. Därför har vi även valt 

att undersöka hur andraspråkselever upplever läs- och skrivinlärningen i ämnet 
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svenska.  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur elever som har svenska som andraspråk 

upplever läs-och skrivinlärningen i undervisningen eftersom det är många 

andraspråkselever som har svårigheter med att läsa och skriva. För att 

undersökningen ska gå framåt har vi valt dessa forskningsfrågor: 

• Hur upplever några andraspråkselever läs- och skrivinlärningen i 

svenskämnet?  

• På vilket sätt får dessa elever utvecklas på sitt modersmål? 

• Vad har eleverna för attityd till flerspråkighet? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens inleds med ett kapitel om bakgrund och tidigare forskning som handlar 

om andraspråkselevers läsning och skrivning, modersmålets betydelse och om 

styrdokumenten för att ta reda på vad de säger om nyanlända elever samt bedömning 

av andraspråkselever i jämförelse med elever med svenska som förstaspråk. I 

avsnittet om styrdokument tar vi upp skillnader och eventuella likheter där vi har 

kursiverats några delar för att göra det tydligt för läsarna. Sen är det ett kapitel som 

handlar om det sociokulturella perspektivet som bygger på Lev Vygotskijs teori. 

Därefter beskriver vi metoden som handlar om hur vi går tillväga för att kunna 

besvara våra forskningsfrågor och även vårt urval. Vi tar även upp hur vi går till väga 

för att analysera svaren och hur vi kom fram till resultatet samt trovärdigheten som 

vår studie har. Vi har sedan ett kapitel som handlar om vårt resultat där vi skriver om 

vårt resultat av vår datainsamling. I empiriavsnittet har vi redan analyserat innehållet 

därför valde vi att ha empirin och analysen i samma avsnitt. Efter resultatet finns ett 

avsnitt som heter resultatsammanfattning där har vi sammanfattat vår 

datainsamling. Sedan kommer vi till diskussionen där vi diskuterar metoden och 

resultaten. Under resultatdiskussionen kopplar vi vårt resultat med tidigare 

forskning. Sedan avslutar vi vårt arbete med att beskriva vår slutsats. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Andraspråkselevers läsning och skrivning 

Enligt Persson (2016) är det lättare att lära sig att läsa och skriva på ett nytt språk om 

man får fortsätta att utveckla färdigheterna på modersmålet. För en elev som inte 

behärskar det svenska språket är det viktigt att eleverna får höra svenska ord för att 

utveckla ordförrådet eftersom det underlättar läsinlärningen. När en nyanländ elev 

ska lära sig att läsa kan det vara bra att från början välja bilderböcker för då kan man 

samtala kring bilderna i böckerna för att eleven ska få förståelse kring boken. Persson 

menar att det är viktigt att vi som lärare ser till att det finns böcker i olika 

svårighetsgrader och olika intresseområden på skolan. Det är för eleverna ska tycka 

det är lustfyllt att läsa och samtidigt utvecklas i deras läsinlärning. Att lära sig läsa 

handlar om flera steg menar Ladberg (2003). Först måste man förstå hur 

bokstäverna förhåller sig till de talade ljuden samt hur det bildas ord och meningar. 

När man har klarat av det så kallas det att man har knäckt läskoden och det händer 

bara en gång. Ladberg menar att det enda sättet att lyckas bli en skicklig läsare är att 

träna läsa på det språket. 

Persson (2016) menar att när elever ska lära sig att skriva är det viktigt att vi 

lärare stöttar eleverna till exempel genom att elever kan använda sig av skrivmallar. 

Eleverna måste veta hur olika typer av texter är strukturerade och vilka begrepp, 

tempus, uttryck med mera som passar in i olika sammanhang. Sen när eleverna har 

fått en förståelse för det så tas mallarna bort. Nyanlända kan även få stöttning genom 

att använda digitala verktyg som har talsyntes. Persson menar att det kan vara bra 

om eleven lär sig hur man använder översättningsprogram och det finns även en hel 

del appar som man kan träna elevers ordförråd med och även utveckla deras 

stavning. Hon menar också att det är viktigt att läraren har testat apparna och 

programmen på de digitala verktygen innan läraren låter eleverna få testa dem. Det 

är viktigt att eleverna får använda digitala verktyg på skolan för det är både lustfyllt 

och lärorikt.  

Skolverket (2016b) anser att attityden till andraspråkselevers modersmål har 

betydelse för elevers utveckling men även hur och om eleverna får möjlighet till att 
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använda modersmålet i undervisningen som även påverkar elevernas lärande och 

identitet. Det kan underlätta för elever att få stöd via sina modersmål när de ska lära 

sig läsa och skriva. Skolverket förklarar att det kräver ett tydligt syfte och en tydlig 

beskrivning i arbetsprocessen samt en bra kommunikation mellan SVA-lärare och 

modersmålslärare för att det ska finnas en röd tråd genom arbetena. För elever kan 

det vara lättare om de utvecklar läs- och skrivförmåga i ett språk de behärskar först 

innan de lär sig det på det nya språket, i det här fallet svenska. Dock betyder inte det 

att eleverna endast ska få undervisning i sitt modersmål tills han eller hon utvecklat 

sitt läs- och skriftspråk i det språket utan det ska ske samtidigt som eleven får 

undervisning i svenska som andraspråk. Eventuellt skulle inlärningen kunna ske 

parallellt i mening att eleverna lär sig skriva på svenska direkt då modersmålets 

skriftspråk ser helt annorlunda ut. För att detta ska fungera krävs modersmålsstöd 

även om det innebär att eleverna inte utvecklar läsning och skrivning på 

modersmålet. Precis som Skolverkets tanke om att andraspråkselever ska få parallell 

undervisning med modersmålet och svenska som andraspråk menar en rapport från 

UNESCO från 1953 att alla elever bör lära sig läsa och skriva på modersmålet först 

innan de lär sig det på ett nytt språk. Detta är något Hyltenstam och Milani (2012) 

upplyser om men även förklarar att det är svårt med tanke på den flerspråkighet som 

råder i flera länder, som även i Sverige.  

Läsförståelse är en av de centrala färdigheter man måste ha för att klara av 

grundskolan, vilket Lahdenperä och Sundgren (2016) beskriver är en stor utmaning 

som nyanlända och andraspråkselever ställs inför. Det finns även statisk som visar att 

de nyanlända har sämre resultat på nationella proven än vad de andra eleverna har 

speciellt i ämnen där man måste ha god kunskap i läsförståelse som man måste ha i 

till exempel ämnet svenska och historia för att klara målen. Något Lahdenperä och 

Sundgren menar ofta brister för andraspråkselever kring deras läsförståelse är att de 

har mindre ordförråd än de elever som är härifrån Sverige. Hyltenstam (2007) menar 

att det inte råder något tvivel om varför studieresultaten är lägre hos 

andraspråkselever då de får en undervisning på ett språk de inte helt behärskar. Han 

beskriver att det finns villkor för en positiv läsinlärning för barn som ofta inte är 

uppfyllda av elever med annat modersmål än svenska. Det som krävs är då att 

undervisningsspråket sker på det språk som används hemma hos eleverna, ordförråd 

mellan 6 000-10 000  ord av det språk som sker i undervisningen samt att eleven 

förstår minst 75 % i texter som läses. Detta är på grund av att en viktig del av att 
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förstå principen för tal och skrift och hur dessa förhåller sig till varandra. Hyltenstam 

menar att det kan uppstå svårigheter med läs- och skrivinlärningen om den 

fonologiska färdigheten inte är fullt utvecklad.  

Lahdenperä och Sundgren (2016) skriver om en undersökning som handlar om 

att andraspråkselever lär sig mycket genom gruppsamtal. De kan läsa en text högt för 

varandra och sen diskutera texten tillsammans. Då kan gruppen diskutera ordens 

betydelse och vad texten handlar om. Det gör att de får en större förståelse för texten 

och samtidigt utvecklar de sin läsförståelse och sitt ordförråd. Dock menar 

Lahdenperä och Sundgren att för att det ska fungera bra så är det viktigt att alla är 

delaktiga och att det blir en diskussion kring texten och att de diskuterar svåra ord 

som de stöter på i texten tillsammans. Det kan även vara en fördel att ta hjälp av 

läraren ibland så att det blir en betydelsefull diskussion kring texten.  

2.1.2 Modersmålets betydelse 

Hyltenstam (2007) hävdar att alla lärare idag kommer att möta någon eller några 

elever som har svenska som andraspråk. Därför måste alla lärare vara medvetna om 

vad som gäller för elever med flerspråkighet och de med flerkulturella miljöer. Dessa 

elever har annorlunda kulturer, skolframgång och social integration. Persson (2016) 

menar att alla elever med ett annat modersmål än svenska ska ha rätt att få läsa det 

språket i skolan eftersom det är viktigt att eleven fortfarande ska få stimulera och 

utveckla modersmålet vilket även står i Skolverkets(2016a) läroplan. Det 

förstaspråket har en viktig betydelse för att eleven ska fortsätta utvecklas i sitt 

andraspråk. Däremot menar Persson att det inte alltid finns möjlighet på skolan att 

erbjuda modersmålsundervisning. Då är det viktigt att läraren ser till att eleven får 

utvecklas på sitt modersmål i svenskundervisningen eller inom andra ämnen. 

Läraren måste se till att det finns ett bra samarbete mellan hemmet och skolan som 

ser till att eleven får utvecklas i modersmålet. Persson menar att lärare måste se till 

att visa eleverna att alla språkliga kompetenser är viktiga för både individen och för 

samhället. Det finns ingen elev som kan lära sig för många språk utan det är bara 

nyttigt för eleven att kunna flera språk. 

Enligt Hyltenstam (2007) har de elever som inte har fått så mycket 

modersmålsundervisning i skolan oftast svårare med det svenska språket än de som 

har fått modersmålsundervisning. Alltså de elever som har haft 
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modersmålsundervisning från förskolan och hela skoltiden presterar bäst i skolan. 

Persson (2016) anser att det kan vara bra att man som lärare ser till så att eleven har 

böcker i sin bänk på både svenska men även på modersmålet för att eleven ska få 

möjlighet att läsa på båda språken i skolan. Läraren måste även låta eleven få skriva 

på sitt modersmål. Persson menar att elever som har väldig fantasi och älskar att 

skriva berättelser kan tröttna ibland när de skriver på svenska för de går för sakta, 

därför ska de få skriva på sitt modersmål ibland för att inte tappa intresset om att 

skriva berättelser. Hon anser även att det måste vara ett tillåtande klassrumsklimat 

där eleverna ska få möjlighet att skriva ord och fraser på modersmålet om de inte 

kommer på det svenska ordet just då. Det är viktigt att eleverna inte ska känna sig 

hindrade på grund av att de inte kan språket tillräckligt bra.  Eleven måste få visa att 

de har goda kunskaper och viktiga tankar som de vill visa fram då ska de få möjlighet 

att visa det på modersmålet. Persson menar att svenska språket inte ska få hindra 

dem då är viktigt för deras självkänsla och delaktigheten att andraspråkselever också 

kan, fast på sitt modersmål. Vi måste se till så att elevens modersmål integreras i 

undervisningen.  

Enligt Lahdenperä & Sundgren (2016) är det viktigt att arbeta med mångfalden 

på skolor där det är mångkulturellt. Eleverna ska kunna få lära sig av varandras 

skillnader och olika kulturer. Det finns utmaningar för lärare att arbeta i en 

mångkulturell skola och det är att se till att anpassa undervisningen till elevernas 

olika färdigheter och kunskaper i svenska. Lahdenperä och Sundgren menar också att 

det är viktigt att lärare har ett bra samarbete med vårdnadshavare och man måste se 

till att inte ge läxor till eleverna som de själva inte klarar av. Ett tips kan vara att ge 

läxhjälp i skolan där elever kan få möjlighet att ta hjälp av en modersmålslärare. 

Lärarna på skolan måste även ta hjälp av sina kollegor och ledningen på skolan för att 

tillsammans utveckla skolans olika verksamheter utifrån mångfalden. 

Ladberg (2000) anser att det inte är något problem för barn att kunna flera 

språk. Man ska aldrig hindra barn till att prata flera språk. Det finns även vissa lärare 

som tipsar föräldrarna om att inte prata deras modersmål hemma men det är helt fel 

enligt Ladberg. Barnet ska få fortsätta utvecklas på sitt modersmål. Ladberg beskriver 

att flerspråkighet är ingenting som är besvärligt utan det är normalt. Hjärnan har en 

förmåga som gör att den kan hantera många olika språk. Därför är det viktigt att 

uppmuntra för flerspråkighet eftersom det är värdefullt. Ladberg menar att det är 
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lättare för barn att lära sig flera språk än vuxna eftersom barn lär sig utan förstå vad 

de lär sig medan vuxna lär sig mer genom att tänka och dra slutsatser. Barn däremot 

lär sig nya språk genom att lyssna, minnas och härma. Det som är fördel med att ett 

barn lär sig ett språk i tidig ålder är att de har lätt att lära sig uttal, grammatik och att 

få ett automatiserat språk. Det är alltså ingen idé med att vänta med att lära sitt barn 

fler språk utan det är bara att börja direkt. Thomas & Collier (1997) hävdar att det 

inte går att påskynda utvecklingsprocessen inom språken men det lärare kan tänka på 

är att utveckla elever i flera språk om det är möjligt (modersmål och andraspråket) 

genom rätt instruktioner under lektionstillfällen då instruktioner som är olämpliga 

kan utvecklingsprocessen försämras. 

För att eleverna ska få chans till att utvecklas på sitt modersmål måste de få 

chans till det. I Skollagen (SFS 2010:800) står det att elever ”som har en 

vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning om  

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket (7 §, kap. 10).” 

Det gäller även i förskoleklass att elever med annat modersmål ska få möjlighet 

till att utvecklas i både svenska och på sitt modersmål (10§, kap.9).  

2.1.3 Styrdokument  

Utifrån de olika styrdokument som råder i grundskoleutbildningen har Skolverket 

(2016c) rekommendationer gällande nyanlända elever och hur kommuner, 

huvudmän och personal på skolor kan eller bör arbeta för att uppfylla kraven. Det 

borde se likadant ut i alla kommuner om hur de tar emot nyanlända elever. Barnet 

och barnets vårdnadshavare bör så snart de kommit till Sverige komma i kontakt med 

skolväsendet men hur snart de bör tas emot i skolan är oklart dock bör det ske så 

snart som möjligt. Det gäller annat för asylsökande barn men de ska tas emot när det 

är ”lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden (s.15)”. På skolorna är det 

huvudmannen som ska se till att resurser för att bestämmelserna av mottagandet och 

den fortsatta utbildningen uppfylls. Huvudmannen ska även se till att resurserna 

fördelas efter skolornas behov. Dock är det rektorn som ansvarar för fördelning av 
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resurser där utgångspunkten är utifrån elevernas förutsättningar och behov och att ge 

personal på skolan möjlighet att arbeta med nyanlända elever.  

När en nyanländ elev tas emot ska elevens kunskaper bedömas och utifrån detta 

ska eleven placeras som är lämplig för den och detta ska beslutas inom två månader 

från den dag eleven börjat utbildningen (Skolverket, 2016c). I Skollagen (SFS 

2010:800) nämns det att elevens placering ska grundas efter det som är lämpligt till 

elevens ålder, förkunskaper samt personliga förhållanden i övrigt (12 e §, kap3). 

Eleven kan hamna i förberedelseklass eller en central mottagningsenhet innan eleven 

hamnar i en ordinarie klass något som rektorn avgör. Detta kan ske innan en 

bedömning av elevens kunskaper om vilken årkurs och grupp eleven ska hamna i. 

Rektorn på skolan har hela tiden ansvaret för eleven även om elevens undervisning 

sker på skolan eller inte. Bedömningen som görs på eleven ligger till grund för 

elevens fortsatta utbildning samt att bedömningen ska ske på det språk eleven är 

starkast i. Det ska ändå finnas en möjlighet för skolan att genomföra bedömningen av 

eleverna på ett annat språk (Skolverket, 2016c). 

I själva arbetet och i bedömningen av andraspråkselever krävs det att läraren är 

medveten om vilka skillnader och likheter det finns mellan ämnena svenska och 

svenska som andraspråk. Magnusson (2013) beskriver en skillnad i det centrala 

innehållet med att eleverna i svenska som andraspråk ska arbeta med morfologi och 

meningsuppbyggnad. (De skillnader som finns i ämnena svenska som andraspråk 
och svenska kommer att kursiveras för att göra det tydligt.) I Skolverkets (2016a) 

läroplan står det skrivet som ”Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, 
frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsuppbyggnad samt 
stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter (s.260)” men där 

skillnaden till ämnet svenska är att ords böjningsformer och meningsuppbyggnad 

inte finns med. Det framgår även i Magnussons artikel att det är mycket fokus på 

elevernas språkliga kompetens och färdigheter samt färdigheter i kommunikation 

men det finns ingen betoning på elevernas kunskaper om språket och elevens 

personliga utveckling. I läroplanen ska eleverna öva på ”strategier för att lyssna, 
förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer där det egna svenska språket inte 
räcker till (s.260)” men även ”uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse 
för att göra sig förstådd (s.260)” samt ”svenska språkets uttal i jämförelse med 
modersmålet (s.260)”. Här syns det tydligt att elever med svenska som andraspråk 
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behöver lägga mer vikt i det språkliga i jämförelse med elever med svenska som 

förstaspråk. Elever med svenska som förstaspråk ska, precis som elever med svenska 

som andraspråk, öva på ”att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer (s.248, 

s.260)”, ”muntliga presentationer […] och hjälpmedel som kan stödja 
presentationer (s.248, s.260)” samt ”berättande i olika kulturer, under olika tider 
och för skilda syften (s.248, s.260). I svenska som andraspråk ska eleverna även öva 

på språkbruket med en skillnad från ämnet svenska, ”vardagliga ords 
betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål… (s.261)”. 

Sen finns det även skillnader i det elever med svenska som förstaspråk ska öva på 

som till exempel ”berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och 
skilda delar av världen (s.248)” där elever med svenska som andraspråk inte 

behöver träna på från olika tider och skilda delar av världen. Det finns även med att 

elever som har svenska som andraspråk ska arbeta med ”några skönlitterära 
barnboksförfattare och illustratörer (s.248)” samt kunna göra ”… litterära 
personbeskrivningar (s.248).” Dessa skillnader gäller i det centrala innehållet men 

den största skillnaden är kunskapskraven eleverna ska uppnå.  

I Skolverkets (2016a) kunskapskrav för årskurs 3 på en skriven berättelse i 

ämnena svenska och svenska som andraspråk skiljer sig (skillnaderna har 

kursiverats) åt där elever med svenska som andraspråk ska kunna skriva så 

berättelsen har ”en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling (s.265)” 

men i ämnet svenska ska det finnas en ”tydlig inledning, handling och avslutning 
(s.253)”. Det skiljer sig även åt i skrivandet av faktatexter där elever med svenska som 

andraspråk ska kunna skriva en begriplig text med ”egna formuleringar och 
grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp (s.265)” men där elever med 

svenska som första språk ska kunna skriva ”… så att innehållet klart framgår (s.253)” 

med ”grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp (s.253)”. Även elever med 

svenska som andraspråks kunskapskrav på språket skiljer åt då elever med svenska 

som förstaspråk ska kunna ”berätta om vardagliga händelser och beskriver dem så att 

innehållet tydligt framgår (s.253)” medan en elev med svenska som andraspråk ska 

kunna göra samma sak men där ”det huvudsakliga innehållet framgår (s.265)”. 

Samtidigt ska andraspråkseleverna ha ett grundläggande ordförråd som eleven kan 
använda i elevnära samtalsämnen och frågor samt att eleven ska kunna vara 
uppmärksam när det sker missförstånd språkligt och kunna be om förtydliganden. 

Eleven ska även kunna använda ett ”i huvudsak fungerande språkliga strategier för 
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att göra sig förstådd (s.265).” I denna del är det viktigt att läraren är medveten om 

skillnaderna för att kunna göra en korrekt bedömning av eleverna.  

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Lundgren, Säljö & Liberg (2014) skriver om det sociokulturella perspektivet som 

bygger på Lev Vygotskijs teori som handlar om utveckling, lärande och språk. I sin 

teori menar Vygotskij att människor uttrycker oss genom samspel och 

kommunikation med andra människor. Genom vårt språk så kan vi uttrycka oss, 

förstå världen och även fördjupa vår egen förståelse. Eftersom vi är sociala varelser så 

behöver vi utveckla våra egenskaper tillsammans med andra. Det är genom tal och 

skrift som vi kan kommunicera och förstå andra människor. När vi kommunicerar 

med varandra så formas vårt tänkande. Vygotskij anser att barnet alltid är beroende 

av en vuxna för att lära sig. Alla människor behöver en människa som är mer 

kompetent än vad en själv är för att man ska lära sig. Det krävs alltså ett socialt 

samspel med människor för lärande och utveckling. Lundgren, Säljö och Liberg anser 

även att skolans uppgift är att göra människor delaktiga i samhället. För att det ska 

fungera så måste det finnas ett samspel mellan elever och elever och även mellan 

elever och lärare för att man ska fortsätta att utvecklas. Skolan har en central roll 

eftersom det är där man kommer i kontakt med kunskaper som man inte stöter på i 

vardagen. Vi människor kommer alltid att fortsätta att utvecklas och lära oss nya 

saker, vi kommer alltså aldrig att bli färdigutvecklade.  

3 Metod  

3.1 Fenomenologi 

I en kvalitativ forskning finns det enligt Bryman (2016) ett tolkningsperspektiv som  

grundar sig på uppfattningen att det behövs en strategi som tar hänsyn till skillnaderna 
mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt och som därför kräver att 
samhällsforskaren ska lyckas fånga den subjektiva innebörden av social handling (s.32). 

För att kunna åskådliggöra elevernas upplevelser på läs- och skrivinlärning i ämnet 

svenska samt elevernas attityder till flerspråkighet har vi valt fenomenologi som ett 

perspektiv. Det är enligt Bryman en filosofisk inriktning som syftar till att individen 

upplever sig själv och omvärlden. Det är viktigt att via fenomenologin inte låta teorier 
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ta över datainsamlingstillfällena. Vi ska låta informanterna ge mycket information 

och beskrivningar av de fenomen vi söker. Enligt Bryman finns det olika inriktningar 

inom fenomenologin som handlar om att vara beskrivande eller tolkande. I denna 

uppsats har vi försökt att endast använda sig av den beskrivande inriktningen som 

grundar sig i att beskriva ”sanningen” av verkligheten, i detta fall informanternas 

verklighet. Men det har även varit svårt att koppla ifrån den tolkande inriktningen då 

vi var tvungna att tolka och analyser informanternas upplevelser.  

3.2 Metodval och material 

Den metod som vi använt i denna studie är intervjuer med elever som har svenska 

som andraspråk. Eleverna vi har intervjuat är elever från olika skolor i Västmanland. 

Eleverna vi har intervjuat går i årskurserna 2 och 3 från tre olika skolor. Vi valde att 

göra intervjuerna enskilt då eleverna skulle kunnat känna stor press om det var två 

vuxna personer som ställde frågor. Vi har skickat ut brev till lärare för varje klass som 

skickat vidare till vårdnadshavare för elever med svenska som andraspråk (Bilaga 1). 

I brevet stod det information om arbetet, vårdnadshavarnas samtycke, om elevernas 

medverkan och vad datainsamlingen kommer användas till och vilka som får tillgång 

till den. Nedan kommer beskrivningar om de fyra forskningsetiska principerna som 

Tivenius (2015) beskriver samt vad av dessa som finns med i brevet, se bilaga 1.  

• Informationskravet- i brevet finns information om arbetet och 

informations att om en elev vill dra sig ur studien så kommer detta att 

ske oproblematiskt och elevens data kommer att raderas.  

• Samtyckeskravet- det nämns i brevet att elevens medverkan endast 

kan bero på vårdnadshavarens godkännande. Även samtycke om 

inspelning av elevens intervju ska godkännas, om det inte godkänns är 

det endast anteckningar som gäller.  

• Konfidentialitetskravet- det nämns också att skolans namn och 

elevernas personuppgifter inte kommer att finnas med i studien.  

• Nyttjandekravet: det som framgår under intervjuerna kommer endast 

att användas i denna uppsats och det är bara behöriga personer som har 

tillgång till informationen. 
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Materialet vi använt oss av är breven (Bilaga 1) till vårdnadshavare med 

information om studien samt intervjuguide (Bilaga 2) med olika teman vi ville ha svar 

på. I intervjuguiden har vi delat in frågorna i teman och haft utrymme för att föra 

anteckningar och elevernas åsikter. Vi har sedan med hjälp av dessa intervjuguider 

kunnat analysera svaren från eleverna.  

3.3 Semistrukturerad intervju 

I kvalitativa intervjuer, menar Bryman (2016) att det är informantens åsikter och 

tankar och det är det vi har riktat in oss i våra intervjuer. Bryman nämner även att det 

är önskvärt om intervjuerna rör sig i olika riktningar för att få kunskaper om vad 

informanten tycker är viktigt. Vi har använt oss av semistrukturerad intervjumetod 

där vi först och främst organiserade olika teman som vi ville få svar på och utifrån 

temana gjorde vi frågor som hörde in i varje tema. Ett tips vi fick från Bryman (2016) 

var att temana i frågeschemat ska underlätta svaren på frågeställningarna i studien. 

Temana vi använde oss av var inledande frågor, flerspråkighet på skolan, attityder till 

flerspråkighet, användningsområde- modersmål, läsa och skriva, digitala verktyg 

samt en avslutande fråga (Bilaga 2). Det framgår samtidigt att det är bra med 

bakgrundsinformation av informanterna då det kan vara en viktig del till att sätta 

svaren i ett sammanhang. Bakgrundsinformationen tog vi reda på genom att ställa 

frågor om vilket modersmål informanterna hade, hur lång tid de varit i Sverige och 

hur länge de gått på skolan. Det är också viktigt att vi som intervjuare ställer frågor 

som är begripliga för informanterna och detta gjorde vi genom att använda oss av ett 

språk som är begripligt för elever i åldrarna 8-10 år.  

3.4 Urval 

Informanterna som valdes ut var elever som hade svenska som andraspråk och 

förstod språket svenska då vi själva inte kan mer än svenska och engelska som valdes 

utav oss men i samråd med deras lärare. Samtidigt valde vi informanter med olika 

modersmål och olika tid i Sverige för att få fram olika erfarenheter gällande 

undersökningsområdet. För att få ett så brett svar som möjligt till våra 

frågeställningar var detta bra. Informanterna som valdes ut går i årskurserna 2 och 3 

vilket är en likhet då de är nära varandra i ålder. De var även medvetna om sin 

utveckling i svenska samt modersmålet. Tanken var att om vi använder oss av 
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informanter med en homogen bakgrund skulle det kunna innebära att vi får resultat 

med mindre variation vilket vi inte önskade. På grund av tidsaspekten att leta ut 

informanter med en homogen bakgrund hade tagit lång tid att hitta. Det hade även 

krävt många informanter för att få ett generaliseringsbart resultat.  

• 10 elever från årskurs 3. En elev som är född i Sverige av dessa 10 och 

resterande elever kom till Sverige mellan åldrarna 11 månader och 7 år.  

• 3 elever från årskurs 2 där alla elever kom till Sverige mellan åldrarna 2-

4. 

Sammanlagt intervjuades 13 elever med olika bakgrunder men mellan åldrarna 8 och 

10 år då några elever hunnit fylla 10.  

3.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes skedde på tre olika skolor med elever från 

årskurserna 2 och 3. I inledningen av intervjuerna ville vi ta reda på elevens 

bakgrund, om den var född i Sverige eller när den kom till Sverige, vilket modersmål 

eleven har, vilka språk eleven kan prata, vilket språk eleven är bäst på samt vilken 

klass eleven går i. Sedan ställdes frågor succesivt efter temana: flerspråkighet på 

skolan, attityder till flerspråkighet och läsa och skriva med ingång på digitala verktyg. 

Då det var unga informanter så fick frågorna ställas vart eftersom men vid några 

tillfällen svarade vältaliga informanter på flera frågor samtidigt. Frågorna ställdes så 

att eleverna skulle begripa dessa och vid några tillfällen fick vi be eleverna att 

utveckla sitt svar. Under intervjuerna fick vi fråga informanterna om något var 

otydligt eller upprepa svaren för att få en korrekt bild av informanternas svar.  

Vi använde oss utav anteckningar då ingen av vårdnadshavarna ville att sina 

barn skulle spelas in på ett ljudband trots att dessa endast skulle användas till detta 

och sedan raderas.  

3.6 Analys av data 

Efter intervjuerna analyserade vi intervjusituationen genom att besvara följande 

frågor: fanns det några störningsmoment? Hur var informanten: nervös, 

samarbetsvillig och meddelsam? För att förbereda den insamlade data till analysen 

sammanställde vi och renskrev intervjuguiden för att sedan analysera innehållet i 
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informanternas svar. Efter sammanställningen av intervjuerna diskuterade vi och 

framförde de olika sammanställningarna som gjorts för att kunna synliggöra svar av 

samma karaktär. Då vi redan gjort teman med frågor hade vi redan kategoriserat 

frågorna och det krävdes då att synliggöra svar av samma karaktär. På det viset kunde 

vi organisera resultat och kunna se de olika erfarenheterna informanterna hade 

gällande flerspråkighet och läsning och skrivning. 

Enligt Bryman (2016) är det svårt att mäta reliabilitet och validitet i en kvalitativ 

undersökning då definitionen av validitet är kopplat till mätning. Då vi fokuserat på 

informanternas verklighet och åsikter kan vi istället beskriva det som hur trovärdig 

vår studie är. Enligt Bryman finns det regler gällande ett trovärdigt resultat i 

intervjusammanhang och detta kopplar han till respondentvalidering. Vi har inte låtit 

informanterna tagit del av den sammanställda intervjusammanfattningen som är i 

enighet med det Bryman menar, istället har vi under intervjuernas gång återkopplat 

den tolkning vi gjort av svaren på frågorna. Genom att säkerställa vår tolkning av 

informanternas åsikter av verkligheten skapar vi en rättvis bild av vår tolkning, vi har 

alltså säkerställt att vi tolkat informanternas svar korrekt. Genom att ställa samma 

frågor till alla informanter för att säkerställa tydlighet men där vi velat ha olika 

beskrivningar av den verklighet vi undersöker. Innan intervjuerna ägde rum gjorde vi 

iordning en intervjuguide för att säkerställa att vi har samma frågor till varje intervju. 

Noggrant har vi gått igenom frågorna och funderat på hur värdefulla frågorna är för 

vår studie. Vi har även varit läst forskning kring andraspråkselevers läs- och 

skrivinlärning och vilken betydelse modersmålet har för inlärningen av dessa och 

delvis inom ämnet vad gäller bedömningen av dessa elever då vi tidigare gjort en 

pilotstudie om detta. 

4 Resultat 

4.1 Empiri och analys 

Innan datainsamlingen delade vi in frågorna i teman utifrån vad vi ville få reda på. Då 

flera av temana handlade om samma ämne valde vi att dela in de i tre ämnen. Det var 

tre betydande ämnen i vår datainsamling varav två ämnen hamnar under 

flerspråkighet: attityd till flerspråkighet samt olika villkor för användning av 
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modersmålet och den tredje under olika upplevelser av läsning och skrivning. Dessa 

rubriker har använts för redovisningen av resultatet nedan.  

4.1.1 Flerspråkighet 

Attityd till flerspråkighet 

”Det är bra att kunna flera språk för att kunna prata med människor från andra 

länder.” Detta var något nästan alla eleverna sa om flerspråkighet men där en elev 

tyckte det var onödigt att kunna flera språk än svenska vilket ska tilläggas att det var 

eleven som kunde flest språk. Eleven tyckte det var onödigt att kunna flera språk när 

hon endast befann sig i Sverige, enda gången det var bra med modersmålet var när 

hon besökte mor- och farföräldrar som var sämre på det svenska språket. Övriga 

elever tyckte det var viktigt och bra att kunna flera språk. De flesta tyckte det för att 

kunna hjälpa varandra och nyanlända elever som kom till skolan för att kunde 

tydliggöra för de nyanlända med att översätta och förklara vad som ska göras. Dock 

pratade alla elever svenska under lektionstid för att alla elever och lärare ska förstå 

varandra men de fick ta hjälp på modersmålet om de inte förstod vad som skulle 

göras. Det svenska språket var viktigt för att eleverna skulle kunna göra sig förstådda 

i skolan och för sina svenska kompisar. Det var även en elev som nämnde att det var 

viktigt för att i framtiden kunna få jobb här i Sverige.  

Det rådde delade meningar om det fanns något språk som var viktigare än det 

andra. Hälften av eleverna tyckte att det viktigaste språket att kunna var engelska för 

att det är ett världsspråk som många människor kan. ”Kan alla engelska behöver man 

inte lära sig fler språk” var det en elev som ansåg. Två av eleverna ansåg att det 

svenska språket var viktigt på grund av att de bor här och två tyckte modersmålet 

eftersom de kan prata modersmålet hemma med föräldrar och släktingar. Det 

intressanta var tre elever som inte kunde välja ut något språk som var viktigare än det 

andra. De eleverna ansåg att alla språk var precis lika viktiga.  

Olika villkor för användning av modersmålet 

Det är olika i hur och var eleverna pratar sitt modersmål. En av skolorna som 

intervjuerna genomfördes på är en skola som inte är mångkulturell och de andra två 

skolorna är mångkulturella. Eleverna på den icke-mångkulturella skolan använde 

modersmålet endast i hemmet med sin familj och de hade inte några kompisar som 
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hade samma modersmål som dessa. Förklaringen är just för att det inte är en 

mångkulturell skola och att det inte går så många elever med annat modersmål än 

svenska där. Eleverna som går på en mångkulturell skola har dock väldigt många 

kompisar på skolan som pratar samma språk samt att de pratar mycket modersmål 

hemma eller hos släktingar. En elev förklarade att hon oftast pratar sitt modersmål 

tillsammans med sina mor- och farföräldrar men hemma pratar hon oftast svenska. 

På dessa skolor finns det även lärare som har samma modersmål eller kan prata 

samma språk som eleverna i jämförelse med den icke-mångkulturella skolan som 

endast har svenska lärare. Eleverna på denna skola får åka iväg på 

modersmålsundervisning en gång i veckan. Om eleverna är hemma och kollar på TV 

eller spelar spel gör de det på svenska eller engelska med svensk undertext. Det var 

några enstaka elever som tittade på TV på sitt modersmål. I frågan gällande vilket 

språk eleverna upplevde sig kunna bäst var det majoriteten som kan svenska bäst 

men där enstaka elever tyckte de var bäst på sitt modersmål. En elev berättade att 

han kunde svenska bäst för att han tyckte modersmålet var svårt med många svåra 

ord. 

4.1.2 Upplevelser av läsning och skrivning 

Alla elever som blev intervjuade tyckte att de själva var bäst på att läsa och skriva på 

svenska. Det var mer än hälften av eleverna som kunde läsa och skriva på bara 

svenska medan resterande elever kunde även läsa och skriva på modersmålet. 

Hälften av eleverna tyckte inte det var särskilt svårt med något av läsningen eller 

skrivningen när de började med det men det tyckte resterande. Det som var 

gemensamt med de elever som tyckte det var svårt var att förstå ord och just för att 

det var svårt i början när de inte riktigt kunde språket. En elev förklarade att hon 

tyckte det var svårt att förstå texterna som lästes, alltså att de saknade läsförståelsen. 

De elever som upplevde läsning och skrivning som svårt har inte gått i skolan i landet 

de kom från men det fanns även en elev som är född i Sverige men upplevde 

läsningen som svår. De elever som upplevde läsning och skrivning som lätt hade inte 

heller fått lära sig läsa eller skriva i hemlandet och det var ett få antal elever som hade 

gått i skolan tidigare. De som hade gått i skolan i hemlandet hade gått bara ett par 

månader innan de kom till Sverige så de hade inte hunnit lära sig så mycket än. 

Gemensamt hos alla elever var att de tyckte läsning och skrivning var roligt. Några 

elever tyckte bara det var läsning som var roligt men att skrivning inte var allt för 
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tråkigt. Några elever tyckte det var roligast att läsa och skriva på engelska och det var 

framförallt elever som berättade att engelska var ett av de språk de kunde men de 

flesta elever tyckte det var roligast att läsa och skriva på svenska. 

Det som var gemensamt mellan två av skolorna var att de sällan använde någon 

av de digitala verktyg som fanns för varken läsning eller skrivning men där den tredje 

skolan kunde använda iPad för att spela spel samt att skriva berättelser på datorn. De 

skolor som sällan använde digitala verktyg använde det på olika sätt. En av skolorna 

använde dator till berättelseskrivande och den andra skolan använde dator till att 

arbeta med Pilen men detta skedde väldigt sällan.  

Två av tre skolor har modersmålsundervisning en timme en gång i veckan. Den 

tredje skolan har modersmålsundervisning i somaliska en timme två gånger i veckan 

och arabiska och romani en till en och en halv timme en gång i veckan. Under den 

somaliska modersmålsundervisningen fanns det även tillfälle till läxhjälp. I 

modersmålsundervisningen får eleverna oftast läsa men även ibland skriva. Arbetet 

som genomförs i skrivning är ofta böcker likt matteböcker förklarade eleverna från en 

skola samt att samma elever fick arbeta med att översätta ord från svenska till 

modersmålet och tvärtom. Alla elever får ofta läsa texter med frågor gällande texterna 

eller läsa böcker. En elev förklarade även att de ibland använde iPad för att spela spel 

på modersmålet samt vanliga sällskapsspel.  

Något som kom fram under intervjuerna var att eleverna inte får möjlighet att 

skriva berättelser på modersmålet och inte heller att skriva ord på modersmålet om 

de glömde eller inte kunde ordet på svenska i ordinarie undervisning. Dock var det 

tre elever som valde att skriva berättelser hemma på modersmålet för att de just inte 

fick chansen till det i skolan. Det framgick de att de fick hjälpa kompisar på 

modersmålet som inte förstod ord eller uppgifter eller tvärtom, alltså eleverna fick 

prata modersmålet under ordinarie undervisning om det gällde uppgifterna som 

skulle göras. 

4.2 Resultatsammanfattning 

De flesta elever tycker att flerspråkighet är bra och viktigt för att kunna prata och 

förstå människor från andra länder samt för framtiden och framtida arbeten. En elev 

tycker inte det var viktigt att kunna fler språk än svenska. Hon sa även att hennes 
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modersmål endast kom till användning tillsammans med mor- och farföräldrar och 

lite i hemmet. Alla elever får möjlighet att utveckla sitt modersmål efter skoltid. Det 

var en skola där eleverna var tvungna att åka iväg till ett annat ställe för att få 

modersmålsundervisningen. Det eleverna ofta fick göra på lektionerna var att läsa 

olika texter med frågor till men även arbeta med att skriva översättningar och 

bokstäver. Det förekom aldrig att eleverna fick skriva berättelser i skolorna men 

några elever gjorde det hemma av just den anledningen att de inte fick göra det i 

skolan. Användningen av modersmålet förekom framförallt i hemmen och med 

släktningar men många pratade även det språket med kompisar som kunde språket. 

Eleverna från den skolan som hade modersmålsundervisning på annat håll än i 

skollokalerna hade inte många kompisar som kunde samma språk så de använde 

språket endast i hemmet. Det fanns heller inte många lärare på skolan som kunde 

språket i jämförelse med de två andra skolor som är mångkulturella där det går en 

stor andel elever med annat modersmål än svenska.  

När det kom till läsning och skrivning i både svenska och på modersmålet var det 

endast ett fåtal elever som kunde läsa och skriva på modersmålet men alla kunde 

göra det på svenska. De upplevde att deras bästa språk att läsa och skriva på var 

svenska. Hälften av eleverna upplevde läs- och skrivinlärningen som lätt från början 

men hälften upplevde att framförallt att läsningen var svår. De tyckte att det var svårt 

att förstå ord ibland samt att de inte hade lärt sig och att det var svårt på grund av 

det. Gemensamt för alla elever är att de tyckte det var roligt med framförallt 

läsningen men även skrivningen. Det var ingen elev som var bättre på att läsa och 

skriva på sitt modersmål men alla fick möjligheten att utvecklas i språket med både 

läsning och skrivning, framförallt läsning. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Tanken från början var att välja ut elever med liknande bakgrund gällande 

modersmål, hur länge de levt i Sverige och ålder men detta fick oss att fundera 

gällande hur mycket informations vi kan få ut av det. Då vi ansåg att vi skulle få ut 

mer olika erfarenheter hos de olika eleverna valdes därför elever med heterogen 
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bakgrund. Vi anser ändå att vi fått ut ett bra material att arbeta med och är då glada 

att vi valde detta sätt att göra urvalet.  

Valet av metod var bra då vi ville få en kontakt med informanterna och göra 

studien så begriplig som möjligt samt även frågorna. Vi hade kunnat göra en 

enkätundersökning men det hade då varit svårare att få svar på varför-frågan och 

därför hade vi inte kunnat få ut informanternas åsikter som vi önskade. Det hade 

endast kunnat ge fler informanter men utan förståelse för informanternas verklighet 

och åsikter.  

Det hade vart önskvärt om vi fått spela in ett ljudband av intervjuerna för att 

kunna få exakta svar men eftersom ingen av vårdnadshavarna godkände det fick vi 

avstå från detta. Vi är medvetna om att trovärdigheten minskar när det inte finns 

inspelning på svaren men på grund av samtyckeskravet var det inte möjligt att spela 

in informanterna. På grund av detta fick vi lov att fråga om det var något som var 

otydligt eller upprepa svaren för att få en korrekt bild som möjligt av informanternas 

svar utifrån de förutsättningar vi hade.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Flerspråkighet 

Två av skolorna som arbetet genomfördes på var mångkulturella skolor och en som 

inte var mångkulturell. För att kunna hjälpa eleverna till utveckling i språken har 

skolans attityd betydelse som Skolverket (2016b) beskriver. Det är även viktigt att det 

finns en röd tråd mellan modersmålsundervisningen och svenska som 

andraspråksundervisningen men detta verkade inte vara något eleverna tyckte fanns. 

De fick läsa texter och svara på frågor samt översätta ord. Genom att ha ett samband 

mellan de olika undervisningarna kan det hjälpa eleverna till utveckling av båda 

språken. Då flerspråkighet upplevdes som viktigt hos de flesta av eleverna är det 

viktigt att skolorna uppmanar till flerspråkighet menar Ladberg (2003). Något 

Skolverket (2016b) menade var att ha modersmålsstöd i läs- och skrivinlärningen för 

att underlätta för eleverna men detta var ingenting som kom fram under 

intervjuerna. Att eleverna inte får modersmålsstöd under lektioner kan bero på 

skolornas resurser till lärare med samma modersmål som eleverna eller ekonomiska 

resurser som brister men då kanske det är ännu viktigare med en röd tråd i de olika 
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ämnena. Eleverna som intervjuades fick inte chansen att skriva på modersmålet i 

undervisning av svenska, de fick alltså inte skriva ned ord på modersmålet om de inte 

kom på det på svenska. Detta är något som går emot det Persson (2016) beskriver om 

att elever bör få tillåtelse att skriva på modersmålet om det krävs och att det finns ett 

klassrumsklimat som tillåter det. Vid lästillfällen i skolan menar Persson att elever 

med annat modersmål än svenska bör få ha böcker på både svenska och på sitt 

modersmål att läsa under lektioner. Detta är något vi tycker är viktigt att tänka på för 

framtiden då vi vill uppmana andraspråkselever till att utvecklas på båda språken och 

detta är ett bra tillfälle att göra det på i sådan tidig ålder. De fick heller inte prata sitt 

modersmål i klassrummet endast om man skulle översätta till en kompis. Det kan 

vara förståeligt eftersom alla i klassrummet ska förstå vad man pratar om. Däremot 

är det lite synd eftersom de då inte får utvecklas på sitt modersmål i klassrummet. 

Precis som Lahdenperä & Sundgren (2016) anser är det viktigt att arbeta med 

mångfalden i klassrummet. Eleverna ska få möjlighet att lära sig av varandras 

skillnader och olika kulturer.  Det är det som vi tycker kan vara bra med en 

mångkulturell skola att eleverna får lära sig mycket av varandra och varandras 

erfarenheter kring olika språk och kulturer. 

5.2.2 Olika upplevelser av läsning och skrivning 

Elever som får fortsätta utvecklas på sitt modersmål kan få det lättare till att lära sig 

läsa och skriva på ett nytt språk enligt Persson (2016). Vi fick reda på under 

intervjuerna att hälften av eleverna ansåg att de tyckte att det var svårt att lära sig 

läsa och skriva på svenska. Det visade sig även att flera av eleverna inte kunde läsa 

eller skriva på sitt modersmål vilket kan vara en bidragande faktor till att dessa elever 

tycker det varit svårt att lära sig läsa och skriva på svenska. Vi tycker det är viktigt att 

eleverna får möjlighet att utvecklas på sitt modersmål i skolan. För en utveckling av 

det svenska språket och läsinlärningen av språket menade Lahdenperä och Sundgren 

(2016) att gruppsamtal är något som kan ha en positiv påverkan på elevers inlärning 

av läsning på språket. Samspel mellan elever samt mellan lärare och elev är en viktig 

del av andraspråkselevers inlärning vilket kan ge en positiv effekt om eleverna med 

hjälp av gruppsamtal diskuterar texterna efter att de har läst dem. Men som 

Lahdenperä och Sundgren beskrev var det viktigt att läraren ser till att alla är 

delaktiga i samtalet för att det ska bli en samlära mellan eleverna. Några av eleverna 

tyckte inlärningen av läsning var svår på grund av att de inte förstod alla ord vilket 
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kan vara en förklaring av det Persson (2016) beskrev att det var viktigt att lyssna på 

språket för utveckling av ordförrådet som i sin tur underlättar läsinlärningen. Detta 

kan också vara en förklaring till att modersmålet har stor betydelse och att de som 

UNESCO från 1953 menade att första läsningen och skrivningen ska ske på barnens 

första språk för att underlätta den vidare språkutvecklingen på ett annat språk. Att 

lyssna och samtala med andra hör även till det sociokulturella perspektivet. I samspel 

med elever med högre kunskap i språket kan hjälpa en andraspråkselev till fortsatt 

lärande genom att hjälpa eleven att förstå eller samtala med eleven så den får lyssna 

på språket. Något som Persson (2016) uppmanade till var IT-användningen i skolan 

och att det finns bra appar, översättningsprogram samt talsyntes som kan hjälpa 

eleverna till att utveckla ett större ordförråd. På dessa skolor som arbetet 

genomfördes på användes knappt IT vilket är enligt oss en nackdel på grund av den 

hjälp eleverna kan få genom användningen av IT. Dock får det inte ta över helt i 

undervisningen heller men dessa skolor använde det väldigt sällan. En fundering är 

då om även detta kan vara på grund av en ekonomisk resurs som inte räcker till för 

att få in IT på skolorna, dock är detta endast fundering då det inte gjorde någon 

närmare koll på varför inte IT används mer.  

Framförallt tycker vi det är viktigt att alla elever ändå upplevde läsning och 

skrivning som rolig. Detta på grund av de krav samhället och framtiden ställer på 

dagens yngre generation men för att eleverna ska veta vad som krävs är det viktigt för 

läraren att faktiskt visa vad eleverna ska kunna i läsning och skrivning. Det gäller 

även att de är insatta i vad elever med svenska som andraspråk ska bedömas i då de 

inte har samma bedömningskriterier som elever med svenska som förstaspråk 

(Skolverket, 2016a). 

5.3 Slutsats 

Denna studie har visat att eleverna tycker att det är viktigt med flerspråkighet. 

Eleverna upplevde även att det var roligt att läsa och skriva även fast några elever har 

svårigheter med det. Däremot får eleverna inte möjlighet att prata, skriva eller läsa på 

sitt modersmål i klassrummet bara på deras modersmålsundervisning. Det kan vara 

en anledning till att vissa elever upplevde litteracitet i ämnet svenska som svårt. Det 

visade sig även att eleverna upplevde att de var bättre på att läsa och skriva på 

svenska än vad de var på deras modersmål.  
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Som kommande studie skulle det kunna undersökas vad det är som eleverna har 

problem med i läsning och skrivning i svenskämnet mer konkret än bara elevernas 

ord och se vart de står i utvecklingen i förhållande till elever med svenska som 

andraspråk. Detta skulle kunna göras med hjälp av observationer och läs- och 

skrivtest.  
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Bilaga 1 

Hej!
Vi är två personer som studerar till lärare och skriver nu ett självständigt 
arbete. Vi undrar om ditt barn skulle vilja vara delaktig i vår 
undersökning. Undersökningen vi gör gäller elever som har svenska som 
andraspråk och vad de tycker om läsning och skrivning i ämnet svenska i 
skolan och om eleverna får en möjlighet att läsa och lära sig mer i sitt 
modersmål. Om ni tycker det är okej att ert barn är med i studien så 
mejla eller skicka ett sms till Karin eller Frida, gärna så fort som möjligt. 
I mejlet eller meddelandet vill vi även att ni meddelar om det är okej om 
ert barn blir inspelat under intervjun. Detta vill vi för att vi ska kunna få 
en exakt bild av det barnet säger. Om ni har ytterligare frågor kring 
studien kan ni kontakta oss. Det som samlas in kommer ingen annan 
kunna ta del av. I studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Eleven har rätten till att 
när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser. Undersökningen kommer att genomföras 
på olika skolor i klasserna 1, 2 och 3. Denna undersökning kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som kommer 
att läggas ut på en databas vid namn DiVA. 
 
Mer om oss: Vi går 3:e året på Mälardalens Högskola i Eskilstuna, 
Grundlärarprogrammet Förskoleklass till årskurs 3.  
 

Med vänliga hälsningar 
18/4-17 
Eskilstuna 
 
Karin Sellén: e-post   
Telefonnummer 

 
Frida Mårtensson: e-post 
Telefonnummer 
 
Vår handledare i studien: Tatiana Antontchik  
e-post 
 



Bilaga 2 

Inledande frågor 

Vad heter du? 

Vilken klass går du i? 

Hur länge har du gått i skolan? 

Föddes du i Sverige? Om inte, när kom du till Sverige? 

Kan du många språk? Om ja, hur många och vilka? 

Vilket språk tycker du att du kan bäst? 

Vilket är ditt modersmål?  

Flerspråkighet på skolan 

Är du med på modersmålsundervisning på skolan?  

I så fall, hur ofta? 

Vad brukar ni göra där? 

Brukar du prata på ditt modersmål på andra lektioner? Ex. matematiken. 

Attityder till flerspråkighet 

Är det viktigt för dig att kunna prata och förstå ditt modersmål? Varför? 

Är det viktigt för dig att kunna prata och förstå svenska? Varför? 

Tycker du det är bra att kunna flera språk? Varför? 

Vad tror du om att din lärare tycker om att kunna flera språk? 

Användningsområde- modersmål 
När brukar du använda ditt modersmål? I vilka situationer och med vilka personer. 

Har du kompisar som pratar samma språk som du?  

Finns det någon lärare som pratar samma språk som du? 

Vilket språk kollar du på TV eller spelar spel hemma? 

Läsa och skriva  

Vilka språk kan du läsa och skriva på? 

Vilket språk läser/skriver du på bäst? 

Hade du några hjälpmedel när du lärde dig läsa och skriva? Ex. skrivmallar, dator. 



När du skriver berättelser, vilket språk skriver du på då? 

Får du möjlighet att läsa och skriva på ditt modersmål? 

Tycker du det roligt att läsa och skriva? 

Vilket språk är roligast att läsa och skriva på? 

Tyckte du det var lätt eller svårt att lära sig läsa och skriva? 

Vad var det som var lätt/svårt? 

Digitala verktyg 

Använder du digitala verktyg på skolan? Ex. iPad, dator. 

Vilka program använder du då? 

Brukar du få skriva berättelser på dator eller iPad? 

Vilket språk skriver du på då? 

Avslutande fråga 

 Är det något av dina språk som är viktigare att kunna än det andra? Varför? 


