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Studien är baserad på en analys av fem olika elevtexter samt en intervju med en 

svensklärare. Analysen av elevtexterna visade på att eleverna har förståelse för 

genrebegreppet då elevtexterna är skrivna utifrån genren saga/fantasy. Med hjälp av 

elevtexterna kunde vi se att de flesta eleverna har förståelse för de svenska 

skriftspråksreglerna som stor bokstav, punkt och kommatecken samt att de har 

förmågan att böja orden till rätt böjningsform. Resultatet som genererades fram från 

intervjun visade att bristen av ordförråd samt hemmiljön är två stora faktorer som 

påverkar flerspråkiga elevers skrivande. 
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1 Inledning  

Flerspråkighet sågs förr som ett hinder för att lära sig det svenska språket. Det kan finnas 

spår av en negativ syn på flerspråkighet i den svenska skolan och detta kan leda till att 

synen för den enspråkiga normen i svenska klassrum kvarstår. I det demokratiska 

samhället vi lever i idag är det ytterst viktigt att utgå från elevernas erfarenheter och 

kunskaper med olika social, kulturell och språklig bakgrund, samt ge alla elever 

möjligheten till en fortsatt skolframgång. Det är av stor vikt att flerspråkighet synliggörs 

hos alla elever för att få möjlighet att utveckla de språkliga färdigheter som är 

nödvändiga för skolframgång (Rosén & Wedin, s. 6).   

Barn i dagens samhälle föds in i en värld där förmågan att kunna läsa och skriva är två 

viktiga och centrala delar för att meningsfullt delta i samhället. Människans möjligheter 

minskas kraftigt om man inte kan läsa och skriva vilket i sin tur leder till att man inte kan 

kommunicera med vänner och familjemedlemmar på avstånd. Läs- och skrivförmågan 

möjliggör även att någon kan framföra information, argument och önskemål. Det är en 

förutsättning i kontakt med myndigheter och framtida arbetsliv. (Taube, 2011 s. 11). God 

skrivförmåga främjar elevers framtida valmöjligheter för fortsatt utbildning och yrke. Det 

är i största del i skolan man får lära sig att läsa och skriva.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen kring flerspråkiga elevers 

skrivförmåga i ett klassrum med mycket mångfald. Syftet besvaras med följande 

forskningsfrågor:  

1. Hur ser fem flerspråkiga elevers skrivförmåga ut i årskurs 2?   

2. Hur upplever svenskläraren elevernas skrivförmåga?  

Studien har avgränsats från 26 elevtexter till fem elevtexter eftersom att vi ville analysera 

elevtexterna mer djupgående.  
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2 Bakgrund  

I detta kapitel görs en presentation av forskning som är relevant för denna studie. En kort 

presentation av kriterierna elevtexterna kommer att analyseras utifrån framförs även här 

nedan.  

2.1 Barns tidiga skrivande  

Barns läs- och skrivutveckling börjar redan innan skolåren vilket innebär att när elever 

börjar förskolan ligger de oftast på olika nivåer vad det gäller läs- och skrivinlärningen. 

En del barn vid sex eller sjuårsåldern har redan första skoldagen förmågan att läsa och 

skriva i viss grad och vet t.ex. hur man skriver sitt namn. Detta innebär att de i viss grad 

har förståelse för språkets fonologiska sida. En lärare möter även elever som inte vet hur 

man stavar till sitt namn eller som inte har bokstavskännedom. Detta blir den största 

utmaningen för en lärare i årskurs 1, att handskas med den stora nivåskillnaden mellan 

eleverna (Taube, 2011 s. 14).  

För att kunna läsa och skriva krävs det att ett barn har språklig medvetenhet, vilket 

innefattar språkets olika sidor. Taube (2011, s. 17) nämner fonologisk, morfologisk, 

semantisk, syntaktisk och pragmatisk medvetenhet. Den fonologiska medvetenheten är 

läran om språkljuden och är av stor betydelse för att kunna lära sig stava. Ett barn måste 

kunna identifiera de olika språkljuden och ha förståelse för att varje språkljud motsvarar 

ett grafem eller en bokstav. Morfologisk medvetenhet har i likhet med fonologisk 

medvetenhet en stor betydelse för att elever ska kunna lära sig stava. Den handlar om 

ordens struktur och böjningsformer vilket innebär att ett barn har förståelse för att ett ord 

får olika betydelser beroende på vilka ändelser som läggs till i ordet, t.ex. bil, bilen, bilar, 

bilarna, bilarnas (Fridolfsson, 2015 s. 30). Semantisk medvetenhet handlar om att ha 

förståelse för ord och ordkombinationer. Att ha ett välutvecklat ordförråd främjar elevens 

skrivande då det gäller att få fram sitt budskap och sina syften i skapande av text. 

Syntaktisk medvetenhet innebär förståelse för att ordföljden kan förändras vilket i sin tur 

leder till att betydelsen ändras. God syntaktisk kunskap främjar och ger ett välutvecklat 

skrivande hos eleverna. Det är av stor vikt att även ha förståelse för pragmatisk 

medvetenhet eftersom denna består av regler för användning av språk i olika situationer. 

En elev som har förståelse för pragmatisk kunskap kan ta lyssnarens perspektiv, svara på 

frågor, förklara samt hålla den röda tråden i ett samtal (Miniscalco, 2009 s. 150). Det 
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svenska skriftspråket bygger på två viktiga beståndsdelar; fonemsprincipen 

(ljudprincipen) och morfemprincipen (betydelseprincipen). Användning av dessa två 

principer utgör en viktig grund för elevers stavningsförmåga. 

 Forskning har visat att framförallt fonologisk medvetenhet utgör en viktig grund för att 

elever ska lära sig att skriva. Det innebär att elever måste ha kunskap om språkets 

ljudmässiga sida för att få en välutvecklad skrivförmåga (Taube, 2011 s. 17). Det är 

viktigt att ett barn har förmågan att skifta mellan vad ordet betyder och lyssna på hur det 

låter. Ett barn uppnår inte denna förmåga på egen hand och behöver därför få strukturerad 

undervisning i hur detta ska gå till. Det är betydelsefullt att ett barn har grundläggande 

förståelse för skillnaderna mellan tal och skrift men också har kunskap om språkets olika 

sidor. Fonologisk och morfologisk medvetenhet är av kritisk betydelse för att lära sig att 

stava och skriva enstaka ord medan syntaktisk och pragmatisk medvetenhet har betydelse 

för när man skriver meningar och hela texter (Taube 2011, s.19).  

I likhet med Taube (2011) nämner även Fridolfsson (2015, s. 144-146) 

skrivutvecklingens fem olika stadier. Det börjar med att barnet klottrar bokstavliknande 

krumelurer på pappret och härmar de vuxnas skrivbeteenden. Bokstäverna sätts samman 

efter barnets egen uppfattning och det kan även förekomma siffror istället för bokstäver. 

Det här stadiet kallas för pseudoskrivning och kan ibland påminna om bilder, barnet har 

ingen egentlig uppfattning om skillnaden mellan bilder och skrift utan denna förståelse 

utvecklas längs vägen. Det andra stadiet kallas för logografisk skrivning och i detta stadie 

har barnet ännu inte utvecklat förståelse för den alfabetiska principen. Barnet lär sig hur 

bokstäverna ”ritas” genom att kopiera ord och lyckas skriva sina namn eller namn på sina 

leksaker. Det är även lätt hänt att barnen skriver bokstäverna felvänt och använder mest 

versaler. Den alfabetiska principen innebär att ha förmågan att skriva ljud för ljud. Har 

man kommit till denna nivå kan man upptäcka talets enskilda språkljud och förstår att en 

bokstav kopplas till ett enskilt fonem. Den alfabetiska principen utvecklas när den 

fonologiska medvetenheten utvecklats och barnen blir mer säkra på bokstäverna. Detta 

leder så småningom till att barnet skriver ljudenligt, det vill säga skriver ord precis som 

det låter.  I den ortografiska skrivningen har barnet utvecklat ett automatiserat och mer 

säkert skrivande vilket innebär att hen inte längre behöver tänka på vilka bokstäver som 

ska ingå i ett ord. Det sista stadiet kallas för morfologisk skrivning och är av stor 

betydelse för att bli duktig på att stava. Morfologisk skrivning innebär att ha förståelse för 
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att ord kan vara uppbyggda av förstavelser, stam och ändelser. Elever som har svårt att 

stava har också oftast svårt att skriva ett ord i sin grundform (Fridolfsson 2015, s. 146).  

2.2 Flerspråkiga elevers möjligheter och hinder i det svenska språket 

Elever som är flerspråkiga innebär individer som har minst två eller flera språk i sitt 

förfogande, sitt första språk (modersmål) och sitt andraspråk (det nya språket). 

Flerspråkiga elever har goda förutsättningar att utvecklas i sin språkliga och pedagogiska 

utveckling (Cummins 2017, s 104). Flerspråkiga elever som fortsätter att utveckla 

färdigheter i sina språk under en tidig ålder, stärker sin förståelse för språk och hur de kan 

använda språket effektivt. Dessa elever har stora erfarenheter vad det gäller att processa 

språk, speciellt när de behärskar läs- och skrivfärdigheter där de kan jämföra och 

kontrastera de olika språken (Cummins 2017, s. 104). Elever som behärskar två språk 

tenderar att visa utvecklad medvetenhet om språkets funktion och struktur samt har 

lättare för sig att lära sig ett nytt språk (Cummins 2017, s 105). Cummins (2017) skriver 

att det finns ett positivt samband mellan elevens förstaspråk och ämneskunskaperna i 

skolan då han menar att den flerspråkiga eleven har goda möjligheter att lära sig ämnena 

på skolspråket. Elever som kommer till skolan med en grundlig kunskap i sitt första språk 

utvecklar bättre läs- och skrivförmågor på det språk som talas i skolan. När 

vårdnadshavare eller annan familjemedlem tillbringar tid med sitt barn där de berättar 

historier eller talar med de på ett sätt att det ska utveckla ordförråd och begrepp på sitt 

förstaspråk, bidrar det till att barnet kommer till skolan redo att lära sig språket som talas 

i skolan och nå goda framsteg i lärandet (Cummins 2017, s 105).   

 

Elmeroth (2017, s. 48) menar att elever med ett annat modersmål än svenska har en 

dubbel arbetsuppgift framför sig än elever med svenska som modersmål. De flerspråkiga 

eleverna ska lära sig det nya språket, svenska samtidigt som de ska skaffa sig 

ämneskunskaperna på det nya språket. Dessa uppgifter ställer relativt höga krav på eleven 

men även på lärarna som undervisar eleven (Elmeroth, 2017 s. 48). Vid skolstart varierar 

språkförmågan för alla elever men bland flerspråkiga elever är variationen stor. Den 

flerspråkiga eleven kan ha ett begränsat ordförråd i svenska och detta leder i sin tur till att 

eleven inte kan bidra med mycket mer än enkel kommunikation. Elmeroth (2017, s. 48-

49) tar upp två begrepp, Basic Interpersonal Communication Skills och Cognitive 

Academic Language Proficienc som Cummins har utvecklat där han menar att 
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flerspråkiga barn som kommer till skolan under lågstadietiden har lätt för sig att 

kommunicera med sina klasskamrater. Dock tar det längre tid att nå den kunskap som 

elever med svenska som förstaspråk har. Den kunskap som skolan ska utveckla består av 

läs- och skrivförmågan, ordförrådet samt genrekompetens som är anknuten till olika 

skolämnen och sammanhang.  

Ett barn hör och uppfattar de ljud som finns i det specifika språket i sin omgivning och 

sorterar bort det som inte är i omgivningen. Barn lär sig även att skapa omgivningens ljud 

där enspråkiga barn bekantar sig med ett språkljud det vill säga fonem medan flerspråkiga 

barn bekantar sig med flera. För enspråkiga barn krävs det möte med någon som talar och 

har kunskap i språket på en mer avancerad nivå än de själva. Men för flerspråkiga barn 

krävs möten med flera personer. För att flerspråkiga barns språkutveckling inte ska 

begränsas är det av stor vikt att barnet får tillgång till att höra både sitt modersmål samt 

det svenska språket (Ladberg 2003, s.123)  

 

Det som påverkar flerspråkiga elevers språkutveckling är miljön de befinner sig i. I 

miljöer där flerspråkigheten är stor bland annat i bostadsområden med få etniska 

svenskar, kan kontakt med det svenska språket försvinna (Elmeroth, 2017, s.43-44). Vid 

skolstart varierar språkförmågan för alla barn. Dock är variationerna speciellt stora för 

flerspråkiga elever. Språklig utveckling sker bäst genom att läsa, tala och skriva 

tillsammans med andra i verksamheten med stöd och hjälp av undervisningen. I miljöer 

där barnen kan känna acceptans och där de upplever att de ingår i gemenskapen i skolan, 

förstärker deras lärande. Även interaktionen mellan lärare och barn spelar en avgörande 

roll för att barnet ska utvecklas i sitt lärande, sin identitet och sitt språktillägnande 

(Torpsten och Svensson 2017, s.64). 

 

Det kan råda brister i barnets fonologiska system där det verbala korttidsminnet kan 

påverkas och leda till att ett barns möjligheter att utveckla ett aktivt och passivt ordförråd 

inte utvecklas till fullo. Det verbala korttidsminnet och ordförrådet har samband med den 

senare läs- skrivutvecklingen. Verbala korttidsminnet innebär att minnas verbal 

information såsom, t.ex. minnas ett mobilnummer under 10-15 sekunder. Korttidsminnet 

har en kapacitet som är begränsat och dessutom mycket känsligt för störningar. Detta 

betyder att om en person pratar med dig eller att du uppmärksammar dig på något annat 

finns det en stor risk att du glömmer mobilnumret. Barn med läs och skrivsvårigheter har 
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oftast ett sämre korttidsminne. När ett barn börjar lära sig att skriva används 

korttidsminnet genom att barnet först måste fördela fonemet i det ord som ska skrivas, 

upprätthålla fonemet i korttidsminnet och sedan skriva ner grafemet som motsvarar det 

fördelade fonemet (Samuelsson, 2006, s.378-379). Vid skrivande av texter kan elever 

känna sig omotiverade men även få skrivkramp och tappar skrivlusten. Detta leder till att 

eleven blockeras i tankarna och i sin skrivhandling. Dessa skrivmotstånd kan förekomma 

av olika orsaker och i olika situationer. Det kan handla om elevens attityd till 

skrivuppgiften, eller den fysiska klassrumsmiljön, att den inte är särskilt inspirerande men 

även elevens självkänsla kring skrivandet (Linnér och Lundin, 2011, s.60). 

2.3 Ordförråd  

Ordförrådet spelar en avgörande roll för elevers skolspråk. Storleken på ordförrådet i en 

text är av betydelse då det ska ge läsaren möjlighet att ta till sig och tolka innehållet. Att 

ha kunskap om fraser och enskilda ord i texter påverkar elevernas förståelse av 

läromedelstexterna som förekommer i skolan. Ordförrådet har framställts som en av de 

viktigaste faktorerna för skolframgång då det gäller andraspråksläsaren. Detta på grund 

av att de flerspråkiga eleverna oftast har ett mer begränsat ordförråd eftersom de inte har 

varit i kontakt med undervisningsspråket i skriftspråkliga registret på samma grad som 

förstaspråkselever har (Lindberg, 2006 s. 91).  

Forskning har visat att läsning av skönlitteratur spelar en avgörande roll för utvecklingen 

av ett nyanserat och rikt ordförråd (Lindberg, 2006 s. 66). Den som har ett stort ordförråd 

har lättare att uttrycka sig, välja ord, liknelser och metaforer för ett utvecklat skrivande. 

Detta bidrar till språklig rikedom där skribenten har förmågan att skriva med nyans, färg 

och känsla i språket (Lindberg, 2006 s. 326). En skribent som har ett stort ordförråd och 

är skicklig vad det gäller ordbildningsregler har möjligheten att uttrycka sin tanke klart 

och tydligt med få ord. Att ha ett litet ordförråd innebär för skribenten att gå omvägar, det 

vill säga skriva mycket mer med ungefärliga ord för att uttrycka sig. Det är i regel orden 

som en skribent använder i sin text som kännetecknar vilken sorts text det är, vilken 

genre den följer. Det är således viktigt att som skribent ha en färdighet att välja rätt ord 

för den föreställning skribenten vill förmedla (Josephsson, Melin, Oliv, 1990, s. 54)  
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2.4 Morfologisk nivå  

Som vi belyst ovan kan den språkliga medvetenheten delas upp i olika delar. Så är även 

fallet med grammatiken. Det finns två olika nivåer inom grammatiken, den syntaktiska 

nivån och den morfologiska nivån. Den morfologiska nivån omfattar regler för hur vi 

böjer orden. Morfem är den viktigaste betydelsebärande enheten i ett ord. Man skiljer på 

två funktioner inom morfologin, lexikala morfem och grammatiska morfem. Det lexikala 

morfemet representerar ord såsom bil och det grammatiska morfemet av böjningsändelser 

som –ar-na- vilket resulterar i bil-ar-na (Fridolfsson, 2015, s.27). De barn som ännu inte 

har utvecklat språket använder inte ordböjningar och andra kan ha svårt med att uppfatta 

skillnader i betydelse av ordets böjning, exempelvis jag filmar, jag filmade, jag har filmat 

och vissa kan välja bort har i tempusformen. Det är vanligt förekommande att barn 

använder sig av ofullständiga böjningsformer av verben och framförallt då det gäller 

oregelbundna verb. Barn kan exempelvis skriva gådde eller fådde istället för gick och 

fick (Fridolfsson, 2015, s.27)  

2.5 Morfologi och skrivande 

De flesta skriftspråk har olika regler och en av dessa är den morfologiska regeln. För att kunna 

bli en skicklig skribent behöver man kunskap om hur denna regel fungerar i respektive språk. 

Den morfologiska regeln innefattar bl.a. förståelsen av ordens uppbyggnad. Detta betyder att 

man har kunskap om att orden i svenska kan vara uppbyggda av stam, ändelser och 

förstavelser. En del barn skriver fonologiskt och är inte medvetna om hur morfemet kan reglera 

stavningen vilket leder till att de kan skriva ljudenligt, exempel: bygga, byggt skrivs bykt. Dessa 

barn skriver ordet precis som det låter (Fridolfsson, 2015, s.146).  

2.6 Textbindning  

För att en texts budskap ska nå fram till en läsare är det viktigt att ord och meningar 

hänger ihop. Det är av lika stor vikt att en text har en röd tråd genom hela texten för att 

läsaren ska kunna förstå vad skribenten vill förmedla. Läsarens uppgift blir att tolka, 

förstå och följa den röda tråden på egen hand (Nordenfors, 2017, s. 37). För att en läsare 

ska ha möjlighet att förstå en text är det viktigt att skribenten är medveten om att 

läsningen ska kunna ske utan att läsaren ska behöva ställa frågor om innehållet i texten. 

Det som är skrivet måste kunna stå på egna ben och ge all information som behövs för att 

förstå det skrivna, det kallas att texten är en egentext (Bjar, 2006, s. 333). En egentext 



 8 

innehåller en textkärna som gör texten läsarvänlig samt ett tankeinnehåll med all 

nödvändig information (Bjar, 2006, s. 333). I en text finns det olika ord som på olika sätt 

hör ihop. Det handlar t.ex. om ord som pekar ut samma referent, Nordenfors (2017, s. 43) 

ger ett exempel:  

”Det var en gången liten trollunge som bodde i en stor skog. Trollungen hette Nils, men hans 
mamma kallade honom för Nisse. Nisses mamma var väldigt gammal och sjuk så Nisse fick städa, 
laga mat och sådant själv…” 

Tillsammans utger de referentutpekade orden en förståelse av referenten som i detta fall 

är en person, Nils. I texten benämns Nils som flera olika referat, trollungen, trollunge, 

Nisse, hans mm. Referensbindningar används för att skapa sammanhang mellan orden 

men förutom referensbindningar finns även konnektiver. Konnektivbindningar binder 

samman korta satser till längre meningar. De lägger även till information, placerar 

händelser inom tid och rum, placerar saker i motsats till varandra och ger förklaringar till 

något som händer. De flesta konnektiver är konjunktioner och subjunktioner (Nordenfors, 

2017, s. 69). 

2.7 Skriftspråksregler  

När barn blir säkra på sin skrivförmåga och sin morfologiska medvetenhet ska de ges 

tillfälle att använda orden i att skriva text i större utsträckning. Orden sätts i olika 

sammanhang genom att bilda meningar. När barnen väl skriver är det viktigt att som 

lärare betona de skriftspråkliga reglerna som punkt och stor bokstav, disponering av 

pappret och mellanrum mellan ord. I barnets skrivande är även handstilen en viktig del då 

det gäller för skribenten att skaffa sig en handstil där den som läser texten förstår 

innehållet. Att skaffa sig kunskap om bokstävernas särdrag och proportion är en viktig 

färdighet som bör utvecklas (Fridolfsson, 2015 s.169-170). Att skriva felfritt innebär att 

gemener och versaler inte sammanblandas, såsom att ny mening och namn börjar med 

versaler och fortsätter med gemener. En orsak till att elever blandar gemener och versaler 

i text kan t.ex. handlar om att de inte är bekanta med hur bokstäverna ska användas 

(Fridolfsson, 2015, s.36). Att elever väljer en versal före en gemen kan betyda att eleven 

är osäker på bokstavsformen, och detta leder i sin tur till att eleven väljer det säkra före 

det osäkra. Detta är vanligt förekommande för ord där d och b hör till och eleven kan t.ex. 

som Fridolfsson (2015, s. 170) nämner skriva, haDe och faBrik.  
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2.8 Genre 

Litteratur och film innefattar olika typer av genre som t.ex. romantik, drama eller fantasy. 

En text, bok eller en film har en eller flera specifika drag som gör att det lätt går att känna 

igen vilken genre den tillhör. Varje genre har t.ex. en specifik struktur eller uppbyggnad 

och den har även språkliga drag som karakteriserar en särskild genre (Gibbons, 2010 s. 

16). I genren berättelse är syftet i likhet med sagor att underhålla läsaren men också att 

lära sig något av texten, t.ex. en lärdom från sagan om Snövit kan vara att man aldrig ska 

lita på främmande människor. De flesta berättelser börjar med en presentation om 

karaktärerna i berättelsen och man får även veta var och när den utspelar sig. De 

språkliga dragen för en berättelse är att de har en klar tidsföljd som identifieras med 

konnektorer som t.ex. det var en gång, först, sedan mm. Den innehåller även en del verb 

som beskriver vad som händer, t.ex. såg, blåste, sken (Gibbons, 2010 s. 164). 

2.9 Skolans styrdokument  

Alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas i sitt lärande genom att de får den 

ledning och stimulans de behöver (Skollagen, 2010:800). Läroplanen för grundskolan 

(2017, s. 8) lyfter fram en likvärdig utbildning där undervisningen ska bidra till elevers 

fortsätta lärande och kunskapsutveckling. Undervisningen ska utgå ifrån elevernas 

bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper. Genom undervisningen i skolan ska 

eleverna få möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även stödja eleverna till att 

utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och i grupp (Skolverket, 2017 s. 

81).  

Under rubriken ”Centralt innehåll” för årskurs 1-3 i läroplanen (2017, s. 82) står det att 

undervisningen i svenska ska bidra till att eleverna får möjlighet att utveckla dessa 

färdigheter:  

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.  

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken 

samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.  
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• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 

organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar.  

Ett internationellt perspektiv lyfts fram i läroplanen för grundskolan (2017, s. 10), vilket 

innebär att skolan har i uppgift att utveckla förståelse för kulturell mångfald som finns 

inom landet. Kulturell mångfald är en viktig aspekt inom detta perspektiv och innebär att 

lärare bör ha kunskap om andraspråkselevers språk, tidigare erfarenheter och bakgrund. I 

läroplanen för grundskolan (2017, s. 7) tas det upp vikten av att alla som medverkar i 

skolans organisation ska ha förståelse och vara mottagliga för andra kulturer. Detta kan 

ske genom att individer delger idéer, kunskap och erfarenheter om olika kulturer till 

varandra. Med hjälp av skolans och lärarnas förståelse kring elevernas olika bakgrunder 

finns det möjlighet att elevers fortsatta utveckling stärks (Skolverket, 2017 s. 7). Hemmet 

har en stor betydelse för en elevs identitet då det är där tryggheten finns och där 

självkänslan skapas, men likaså har skolan en väsentlig roll. Därför är det ytterst viktigt 

att skola och hem har ett genuint samarbete, eftersom elever bär på värden, traditioner 

och språk från hemmet som sedan överförs till skolan (Skolverket, 2017 s. 9).  

3 Metod  

I detta kapitel kommer studiens metod att beskrivas tillsammans med hur 

datainsamlingen gått till samt de urval som gjorts. Vidare kommer de forskningsetiska 

principerna att presenteras. 

3.1 Genomförande och datainsamlingsmetod  

För att besvara vår första forskningsfråga har vi valt att genomföra en skrivuppgift med 

eleverna för att få en djupare förståelse kring de flerspråkiga elevers skrivförmåga. Den 

valda skrivuppgiften presenterades av oss i helklass där det framgick vad skrivuppgiften 

gick ut på samt några exempel på hur de ska börja och avsluta sin berättelse (bilaga 2). 

Uppgiften genomfördes av alla elever i klassen och de fick 40 minuter på sig att skriva 

den, under ett tillfälle. Under hela lektionen gick vi runt i klassrummet och vägledde 

eleverna i deras skrivande när de var tomma på fantasi eller behövde hjälp för att komma 

igång med skrivandet. I och med att en utav oss hade haft sin VFU i den klassen kände 

eleverna igen henne, men den andra av oss fick presentera sig för eleverna. Vår 
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utgångspunkt för skrivuppgiften grundade sig i litteratur och läroplanen (2017) där vi fick 

idéer på vilka delar vi ska ha med i uppgiften (bilaga 2), dessa är inledning, 

händelseförlopp, avslutning samt litterära personbeskrivningar. Vi ville tydliggöra 

skrivuppgiften genom att illustrera med bilder för att sätta igång elevernas fantasi. De 

bilder som fanns med i skrivuppgiften var en prinsessa, ett monster, en mörk skog samt 

en tjuv, dessa bilder kan ha påverkat eleverna i sitt skrivande då de flesta elevtexter följer 

genren saga/fantasy (bilaga 2). 

För att besvara vår andra forskningsfråga genomförde vi en intervju med svenskläraren. 

Vi skickade ut ett informationsbrev där det tydligt stod vad syftet med studien var samt 

att hen hade friheten att avsluta intervjun när hen ville. Den metod vi har använt oss av i 

den här studien för att få svar på våra forskningsfrågor är semistrukturerad intervju med 

svenskläraren. Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren ställer frågor utifrån ett 

tema som ligger till grund för intervjun, men trots det har informanten frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011 s. 415).  Syftet med intervjun var att få höra 

svensklärarens reflektioner och erfarenheter kring elevernas skrivande. Med hjälp av den 

semistrukturerade intervjun fick vi inblick i hur skrivundervisningen är upplagd och 

vilket material läraren använder för att utveckla elevernas skrivförmåga. Våra 

intervjufrågor (bilaga 3) innehöll frågor utifrån litteratur som vi läst och använt i studien. 

Vi valde att spela in intervjun eftersom att vi ville ha en trygghet i att få möjlighet att 

kunna gå tillbaka till materialet och lyssna och detta underlättar även för oss när vi ska 

tolka och analysera materialet (Starrin och Svensson, 1994 s. 81).  Intervjumaterialet 

spelades in digitalt och intervjun tog ungefär 15 minuter. Efter intervjun transkriberade vi 

materialet tillsammans. Materialet är talspråkstranskriberat vilket innebär att vi uteslöt 

eventuella upprepningar och hummanden.  

3.1.1 Urval  

Våra forskningsfrågor riktar sig mot flerspråkiga elever i en skola med mycket mångfald, 

därför valde vi att kontakta en utav våra VFU-skolor som vi vet har många flerspråkiga 

elever. Vi valde årskurs 2 på den skolan i och med att en av oss haft sin VFU-period där 

och har även personlig kontakt med svenskläraren. Det går 26 elever i den valda klassen 

varav två elever har svenska som modersmål. Skrivuppgiften genomfördes av alla 26 

elever och vi valde att analysera fem elevtexter som slumpmässigt valdes ut. I och med 

att eleverna inte hade skrivit namn på sina texter kunde vi samla ihop fem elevtexter.  
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Texterna kommer att analyseras på individnivå då syftet är att få en djupare uppfattning 

kring elevernas skriftspråksfärdighet. Anledningen till att vi valde att begränsa oss till 

fem elevtexter är att få möjlighet att analysera texterna mer djupgående, vid analys av 26 

elevtexter hade den möjligheten inte getts i lika stor utsträckning. Svenskläraren 

intervjuades i och med att vi ansåg att hen var bäst lämpad för vår studie då hen har 

kännedom kring elevernas skrivande.   

3.1.2 Databearbetning  

I den här studien har det material som framkommit samlats in genom en intervju med 

svenskläraren och genom texter skrivna av elever i årskurs 2. Vi har valt att fokusera på 

sju olika områden som elevtexterna kommer att analyseras utifrån, och som är ordförråd, 

där vi undersöker hur pass varierat ordförråd en viss elevtext har. Morfologisk nivå och 

morfologisk skrivande, här undersöker vi om eleverna kan rätt böjningsform på orden 

samt om de skriver fonologiskt eller inte. Vi undersöker även om elevtexterna har tecken 

på textbindning, det vill säga, en röd tråd genom hela texten, om de använder referenter 

och konnektorer. Vi undersöker även om eleverna behärskar skriftspråksreglerna, b.la. 

om texterna innehåller punkt, gemener och versaler och förmågan att använda dessa 

korrekt i en text samt om de har kunskap om hur bokstavsformarna ser ut. Elevtexterna 

analyseras dessutom med hjälp av textmåtten OVIX och LIX och detta räknas ut med 

hjälp av sidan lix.se. Med hjälp av OVIX kan vi undersöka antal upprepade ord i 

elevtexterna och LIX räknar ut om elevtexterna är svårlästa eller lättlästa. Vi 

transkriberade det material som framkom under intervjun och utifrån det transkriberade 

materialet valde vi att kategorisera olika teman. Dessa teman som vi genererade kommer 

att ligga till grund för forskningsfråga nummer 2 i vår studie. Med hjälp av elevernas 

texter kommer vi att kunna svara på första forskningsfrågan i vår studie.  

3.2 Läsbarhetsindex (LIX) 

I Sverige används analysverktyget läsbarhetsindex eller LIX som utvecklades av 

Björnson (1968 i Lundberg och Reichenberg, 2009 s. 39). Formeln utvecklades av 

honom för att kunna studera språket i skolböcker. Genom att titta på ovanliga ord, 

meningarnas längd, centrala ord, ordens längd och antal bisatser per mening kan man 

räkna ut svårighetsgraden i en text (Lundberg och Reichenberg, 2009 s. 39).  Ju längre 

ord och meningar som förekommer i en text desto mer svårläst blir den. Ett ord anses 

vara långt om den innehåller fler än 6 bokstäver (Lundberg och Reichenberg, 2009 s. 
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39).  Uträkningen görs med formeln LIX = Lo + M1. Där Lo är förekomsten av långa 

ord i texten och där M1 utgör medelvärdet av meningslängden mätt i antal ord. LIX 

har inte förmågan att bedöma elevtexters läsbarhet men den kan däremot ge ett 

ungefärligt mått på skriftspråklighet och informationstätheten i en elevtext. Ju högre 

LIX värde en text har desto mer informationsrik och skriftspråklig är den (Josephson, 

Melin och Oliv, 1990 s. 51). Med hjälp av LIX kan vi bedöma hur lättläst eller hår 

svårläst en elevtext kan vara. Med hjälp av hemsidan lix.se kan man räkna ut olika 

LIX-värden, där antalet långa ord, den genomsnittliga meningslängden och 

ordvariationsindex framkommer (Lix räknare från http://www.lix.se). LIX-värdet 

tolkas med hjälp av tabell 1: 

< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30-40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidning  

40-50 Medelsvår, normal tidningstext 

50-60 Svår, normalt värde för officiella texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska  

3.3 Ordvariationsindex (OVIX)  

Ordvariationsindex eller OVIX är en mätmetod som mäter hur stor variation en text har samt 

hur pass informationstät den är (Josephson, Melin och Oliv, 1990 s. 45). För att räkna ut 

OVIX räknar man ut kvoten av textens totala antal ord och antalet unika ord som finns med i 

texten (Lundberg och Reichenberg, 2009 s. 42).  Ett högt OVIX-värde visar på att antalet 

ord som endast förekommer en gång är högt. Det innebär att texten har en detaljrik och 

varierad stil. En text som har ett lågt OVIX-värde kan upplevas som enformig och tråkig 

vilket i sin tur kan leda till att innehållet i texten inte utökas eftersom samma ord används 

flera gånger (Lundberg och Reichenberg, 2009 s. 43).  Ett OVIX-värde kan ge en 

fingervisning om hur stort ordförråd en skribent kan ha och därför har vi valt att analysera 

elevtexterna med hjälp av b.la. OVIX.  

3.4 Etiska överväganden  

Vid en forskningsstudie finns det fyra krav som måste tas hänsyn till för att skydda de 

medverkandes identitet. De är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002 s. 6).  
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o Informationskravet: innebär att forskaren ska informera de medverkande om 

studiens syfte.  

o Samtyckeskravet: innebär att de som deltar i studien själva bestämmer över sin 

medverkan.  

o Konfidentialitetskravet: innebär att de material som samlas in är konfidentiella 

och uppgifterna ska bevaras så att ingen utomstående kan ta del av uppgifterna.  

o Nyttjandekravet: innebär att personuppgifter som framkommer under studiens 

gång endast får användas i forskningsändamål.  

Inför intervjun som genomfördes med svenskläraren skickades ett informationsbrev ut 

där det tydligt stod vad syftet med studien var samt att studien innefattade en intervju och 

en skrivuppgift med eleverna. Detta uppfyller enligt ovanstående beskrivning 

informationskravet. Det tydliggjordes även att medverkan i studien var frivillig och att 

informanter närsomhelst kunde avbryta intervjun, samt att de uppgifter som lämnas ut 

endast kommer att användas i denna studie. Detta uppfyller samtyckes- och 

nyttjandekravet enligt ovanstående beskrivning. Informanten informerades även om att de 

personuppgifter som lämnas ut under studiens gång endast kommer att användas i 

forskningsändamål, vilket uppfyller det sista kravet.  

4 Resultat  

Detta kapitel lyfter fram studiens resultat med avsikt att besvara studiens 

forskningsfrågor. Det genomförs nedan en djupgående analys av varje enskild elevtext 

samt en djupare inblick i intervjun med svenskläraren.  

4.1 Analys av elevtexter  

Här nedan kommer de fem olika elevtexterna att analyseras utifrån de sju olika områdena, 

ordförråd, skriftspråksregler, morfologisk nivå och skrivande, textbindning som tidigare 

nämnts i metodkapitlet. OVIX och LIX kommer även att analyseras under rubrikerna 

ordförråd och skriftspråksregler.  

Elevtexterna som analyserats har en del likheter och olikheter. De likheter vi kan 

identifiera är att alla fem texter följer genremönstret – saga/fantasy. Ordförrådet hos 

elevtexterna varierar då en del texter innehåller detaljrika beskrivningar medan andra inte 

gör det. I elevtexterna framkommer det att de flesta elever i huvudsak skriver 
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morfologiskt med vissa undantag, det är endast elevtext D som använder punkt korrekt 

och där en ny mening inleds med en versal samt har förmågan att böja orden korrekt. 

Majoriteten av elevtexterna innehåller många ljudenligt stavade ord. Vidare följer alla 

elevtexter åtminstone till en del en röd tråd som innebär att skribenten enkelt vägleder 

läsaren genom berättelsen. Vidare används skriftspråksreglerna ganska bra.  

4.1.1 Ordförråd  

Elevtext A handlar om en prins och en prinsessa som hamnar i knipa. Elevtext A har ett 

OVIX-värde på 27,39 % och med tanke på elevens OVIX-värde kan vi se att eleven 

använder sig av få unika ord (bilaga 5). Ordförrådet i elevtext A är någorlunda bra där 

budskapet framgår. Eleven använder sig av återkommande ord som t.ex. ”sen” för 

vägleda läsaren mot nästa händelse i berättelsen. T.ex ”Sen draken har gåt till prinsessans 

hus det var gete gete lång… sen draken har fligte hugt up prinsessans…”. Eleven har 

även färdigheten att välja rätt ord för att ge läsaren den känsla som hen vill förmedla. I 

texten skriver hen ”sen draken har gåt till prinsessans hus det var gete gete lång…”, vilket 

förmedlar en beskrivande illustration. 

 

Elevtext B handlar om en prinsessa som ville ha en mus och stötte på några hinder. 

Elevtext B har ett OVIX värde på 48,32 % vilket tyder på att eleven använder många 

unika ord i sin text (bilaga 5). Elevtext B har ett stort ordförråd. Tillskillnad från elevtext 

A använder elevtext B många adjektiv som gör att texten blir mer tydlig och målande, 

t.ex. ”hadde blont hår och blå klening och hon va kort och smal”.  

 

Elevtext C handlar om en jätte som stal böndernas pengar. Elevtext C har ett OVIX-värde 

på 53,76 %. Eleven använder sig av många unika ord men det finns även ord som 

upprepas några gånger, som t.ex. de, en och kungen. Elev C har ett utvecklat ordförråd då 

hen använder rätt ord för att uttrycka sig och går inte omvägar. Texten är därmed inte 

lång eftersom eleven inte använder ungefärliga ord och är precis i sitt skrivande.  

 

Elevtext D handlar om en prinsessa som träffar på en drake som vill döda henne. Elevtext 

D har ett OVIX-värde på 55,84 % och vi kan därmed tolka det som att eleven har ett 

varierat ordförråd (bilaga 5). Elevtext D har i likhet med elevtext C ett utvecklat 

ordförråd då orden i texten inte upprepas och det används få ord för att uttrycka sig klart 

och tydligt. Eleven har, precis som elevtext B använt många adjektiv för att ge läsaren 
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tydligare beskrivningar såsom ”gult hår”, ”rosa klänning”, ”till skogen och plockar 

blommor”.  

Elevtext E är en återberättelse av sagan om Askungen. Elevtexten har ett OVIX-värde på 

65,93 % vilket innebär att texten är varierad och detaljrik (bilaga 5). Texten har ett bra 

ordförråd, eleven har däremot svårt att enkelt uttrycka sig tydligt med få ord. Hen 

använder sig av en del upprepade ord som t.ex. sen samt hon. Elevens beskrivningar i 

texten är detaljrika där hen t.ex. beskriver att askungen fick städa jetelångtid och att 

askungen var hemma och städade samtidigt som hon grät, ”va hema och stedade och 

gråte”. 

4.1.2 Skriftspråksregler  

Elevtext A har ett LIX-värde på 25 och med hjälp av värdet kan vi påvisa att texten inte 

är allt för informationstät (bilaga 5). Utifrån elevtext A kan vi se att eleven använder sig 

av stor bokstav vid namn, t.ex. Ylva och Oglo. Texten innefattar inga punkter och därför 

påbörjas heller inga nya meningar. Läsaren får ingen möjlighet att stanna upp och 

reflektera över det som står i och med att punkt och kommatecken inte finns med.  

Elevtext B har ett LIX-värde på 49 vilket enligt tabellen (se tabell 1) klassas som en 

medelsvår text (bilaga 5). Vid en ny mening efter punkt används versal endast en gång. I 

elevtexten kan vi se att eleven endast skriver ordet den med stor bokstav, det vill säga 

Den, detta förekommer även mitt i en mening. Utifrån texten kan vi se att eleven skriver f 

spegelvänt under alla tillfällen där bokstaven f förekommer.  

Elevtext C har ett LIX-värde på 61 och utifrån tabell 1 klassificeras denna text som 

mycket svår (bilaga 5). Elevtexten innefattar i likhet med elevtext A, endast en hel lång 

mening då läsaren endast kan finna en punkt och det är i slutet av berättelsen, för att 

markera att sagan är slut. Eleven blandar gemener och versaler då hen skriver 

BöNDer, De, gulD, aLa. Texten är skriven med en läslig handstil med mellanrum mellan 

orden. Detta leder till att läsaren enkelt kan följa texten och förstå innehållet. 

 

Elevtext D har ett LIX-värde på 29 och med hjälp av tabell 1 kan vi påvisa att texten är 

mycket lättläst. Eleven använder sig av punkt på ett korrekt sätt där en ny mening inleds 

med en versal. Handstilen i texten är välutvecklad vilket innebär att hen har en finmotorik 

i sitt skrivande.  
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Elevtext E har ett LIX-värde på 33 och med hjälp av tabell 1 kan vi klassificera texten 

som lättläst (bilaga 5). Eleven använder punkt men det används ibland mitt i en mening, 

vid ny mening används heller inte versal: ”Sen dom jik till slåten och askugen va hema 

och stedade och gråte och sen kom en elva. kom i askungens hus sen hon sa att vem är du 

jag är din elvamamma sen elvden jorde klenig”. Eleven har lyckats skriva med alla 

viktiga gestalter som finns med i originella sagan för att göra sagan så informationstät 

som möjlig. 

4.1.3 Morfologisk nivå  

Elevtext A använder inte korrekt ordval gällande beskrivning av det höga huset då hen 

beskriver att huset är långt istället för att skriva att huset är högt. Däremot använder 

författaren rätt ord när hen beskriver att draken flyger högt upp, t.ex. ”draken har fligte 

hugt up prinsessans långa hus” (bilaga 4). Eleven har delvis inte uppnått den 

morfologiska nivån och skriver därmed inte morfologiskt. Eleven skriver fligte istället för 

flög. Hen har inte lärt sig böjningsformen av verbet flyga. Eleven böjer verbet gå på fel 

sätt då hen skriver ”har gåt i prinsessans långa hus” istället för gick. Elevtexten innefattar 

många ord som är ljudenligt stavade som, gete, hugt, komit och gåt vilket kan tyda på att 

eleven inte har förståelse för att ett ord har olika böjningar vilket i sin tur påverkar 

stavningen. 

Elevtext B har förståelse för den morfologiska skrivningen vilket innebär att eleven kan 

skriva ord med rätt ändelse t.ex. smet (att smita) och snode (att sno), detta leder till att 

texten i sig får ett flyt. Eleven har många ord i sin text som är skrivna ljudenligt, t.ex 

klening, venner, jelpte och hemta vilket innebär att eleven skriver fonologiskt.  

Elevtext C har uppnått den morfologiska nivån och behärskar ett morfologiskt skrivande 

då hen böjer verb och andra ord såsom BöNDer, brude, njöt, såv, smög, tug, 

levde. Däremot kan vi se att eleven har skriver fonologiskt då orden är ljudenligt stavade.  

Författaren till elevtext D skriver morfologiskt, då hen använder korrekta ändelser av 

verben bodde och räddade. Eleven stavar även rätt och inte fonologiskt. Även plockar 

och cyklar skrivs i rätt böjningsform. Elevtext D är den enda texten som stavar orden rätt 

och har rätt böjningsform på orden. De andra fyra elevtexterna innefattar många 

ljudenligt stavade ord vilket elevtext D inte gör.  
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Elevtext E uppnår den morfologiska nivån då hen skriver ”elaka systrar”, klenigana och 

en klenig vilket tyder på att eleven har förståelse för att böja orden korrekt när det är 

plural samt när det är singular. Texten är fonologiskt skrivet: åj, sän, klokkan, tålv, sejer 

mm. 

 

4.1.4 Textbindning  

Elevtext A använder sig av ord som visar på vilken sorts text det är och vilken genre den 

följer, det vill säga en saga. Texten har en röd tråd och det finns ett budskap som når fram 

till läsaren. Den röda tråden tar däremot slut i slutet av texten: ”Sen en prins har Komit 

till prinsessans långa huset prinset heter Johan och Johan och Ylva va hema och..slut”. 

Det finns ingen vidare beskrivning om vad som händer när Johan kommer till prinsessans 

höga hus och det finns ingen förklaring om eller hur prinsen räddade prinsessan. Dock 

kan läsaren bilda en egen uppfattning om vad som händer och läsa mellan raderna.  

Elevtext B har i sin text en sammanhängande berättelse från början till slut. Eleven 

använder rätt ord för att ge läsaren förståelse för vilken sorts text samt genre den följer 

och detta genom att eleven skriver berättelsen på ett fantasirikt sätt. T.ex. använder 

eleven ord och meningar som: prinsessa, mus, musens venner, doms kusin, ”musens 31 

venner jelpte prinsessan”. Läsaren kan tolka detta som en påhittad berättelse eftersom 

detta inte speglar verklighet då möss inte kan kommunicera med människor. Texten 

innehåller upprepade ord som leder läsaren till nästa händelse, t.ex. ”så hon blev 

tröt”, ”så hon han inte”. Elevtexten innehåller i likhet med elevtext E, några ord som 

beskriver samma referent – prinsessan: hon, hene, henes. I elevtexten finner vi flera 

huvudsatser, däremot är bisatserna inte tydligt markerade i texten, det vill säga med 

kommatecken. Ett exempel på detta är: ”hon ville ha sin mus men den smet från hene”, 

bisatsen början från och med ordet men, men det saknas som sagt ett skiljetecken.   

 

I elevtext C framkommer genren tydligt då eleven använder påhittiga gestalter såsom 

kungen, jete, och sätter dessa i meningar som inte inträffar i verkligheten t.ex. ”en jete 

han var en kung” ”de tog ett särd och Dödare kungen”. I det verkliga livet utförs inte 

sådana handlingar naturligt och en kung framställs inte som en stor sagovarelse då eleven 

har beskrivit kung som en jätte. 

 

Elevtext D är lättläslig och har en röd tråd som genomsyrar hela texten. Texten är 
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välformulerad och läsaren behöver inte göra några antaganden för att förstå innehållet. 

Med andra ord är texten en egentext som innehåller all nödvändig information som 

behövs för att förstå berättelsen.  

 

Elevtext E har en sammanhängande röd tråd, detta kan läsaren upptäcka genom att 

skribenten håller sig till sagans handling. Texten innehåller olika ord som pekar ut samma 

referent, t.ex. pinsesa, askugen, Henes, hon, askungens, detta leder till att ett 

sammanhang finns emellan orden.  

4.2 Intervju med svensklärare  

Nedan sammanfattas intervjun med svenskläraren.  

4.2.1 Faktorer som kan påverka elevers skrivförmåga 

En viktig faktor som kan påverka elevernas skrivförmåga är ordförrådet. Eftersom 

majoriteten av eleverna i klassen har ett annat modersmål än svenska leder det till att 

eleverna inte får höra lika mycket ord på svenska från hemmet och utvecklar därmed 

ordförrådet endast i skolan. Det framgår även att hemmiljön är en avgörande faktor för 

elevernas skrivutveckling då de flesta elever har föräldrar som inte behärskar det svenska 

språket i lika hög grad som svenskfödda föräldrar vilket leder till att de i huvudsak talar 

modersmålet hemma. Detta illustreras av följande citat ur intervjun.  

”Vi har en t.ex. som ja fråga tittar du mycket på svensk TV… nä jag tittar inte på svensk tv, jag tittar 

på turkisk tv hemma, vi har inte svensk tv hemma, läser inte böcker har inga böcker har dom inte 

säger dom också, så vi får jobba mycket här i skolan med att jobba upp ordförrådet. ” 

”Ja men då får dom ju inte med sig det svenska språket eller de svenska uttryckta orden naturligt 

utan det är ju sånt som dom fått med sig från förskolan om dom har gått i förskolan eller sen i 

förskoleklassen.” 

Även klassrumsmiljön påverkar elevernas skrivande då det i ett flerspråkigt klassrum 

behövs många vuxna som kan hjälpa och stötta eleverna. En del elever har svårigheter 

med språket och skrivandet och behöver mycket stöd och hjälp för att utvecklas. Det är 

av vikt att lärare hittar rätt material i undervisningen för förståelse av innehållet.  

”Det gäller att som lärare hitta rätt material, det är också en utmaning, så att de förstår vad 
dem ska göra.” 
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Då studien gjorts i ett klassrum där det finns många elever med ett annat modersmål än svenska 

utvecklar de flerspråkiga eleverna inte det svenska språket eller skrivandet i lika stor 

utsträckning som elever med svenska som modersmål, enligt läraren.  

”Jo, för eleverna pratar mycket med varandra och dem har inte ett utvecklat ordförråd eller 
en god nivå i svenska vilket leder till att de inte utbyter fackord eller andra ord som hör till 
det svenska språket. Språket blir väldigt enkelt med upprepande ord”. 

Elevernas mognad och arbetsminne är en annan faktor som kan spela en avgörande roll 

för utvecklingen, en del förstår och drar till sig kunskap snabbt medan andra glömmer 

efter en kort stund. Har man ett kort arbetsminne kan det bli kämpigt för eleven att stava 

sig igenom en mening, och detta beror på hur långt eleven har kommit i sin läsutveckling. 

Då eleven läser en mening och sedan ska stava kan hen glömma vad som lästes och 

därför glömmer vad som ska skrivas ner på pappret. Detta leder till att elevens energi 

mycket går åt att bara sitta och hålla i pennan vilket i sin tur kan orsaka problem med 

motoriken vid skrivandet. Eleven kan få skrivkramp av att spänna sig mycket i axeln då 

hen tänker och ska få ner något på pappret.   

”Jag har en elev som spänner sig otroligt mycket i axeln att det är jobbigt att bara få ner 

något på papper, så att det finns både fysiska och andra orsaker till att dom kan ha svårt att 

skriva”. 

4.2.2 Svensklärarens uppfattning om elevernas skrivförmåga  

Av intervjun kan det urskiljas att svenskläraren anser att det är en stor spridning i klassen 

gällande elevernas kunskapsutveckling. Spridningen är så pass stor att det finns elever 

som knappt förstår undervisningens innehåll och språk och som behöver mycket hjälp, 

medan det finns de elever som är duktiga på att skriva och har stor förståelse för det som 

undervisas.  

”Det är ju jättestor spridning i klassen. Vi har ju dom som ligger långt framme som kan skriva 

jättebra och som förstår precis vad det handlar om och sen har vi dom som inte förstår någonting 

egentligen, som behöver jättemycket hjälp och som man kanske behöver skriva en förlaga åt. ” 

Eleverna i årskurs 2 saknar mycket av ordförrådet och framförallt många fackord som behövs 

för att förstå innehållet i läroböckerna. Svenskläraren förmodar att anledningen till att 

ordförrådet brister hos de flerspråkiga eleverna är att föräldrarna inte resonerar och diskuterar 

om allmänna samtalsämnen med barnen hemma på det svenska språket. Vidare anses bristen 

av böcker hemma vara en orsak till sämre ordförråd. De elever som läser mycket hemma 

anses ha ett varierat ordförråd jämfört med de elever som inte läser och inte har tillgång till 
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böcker i hemmiljön. Två elever med svenska som modersmål ingår i klassen och 

svenskläraren tydliggör skillnaden mellan dessa elevers ordförråd jämfört med de flerspråkiga 

elevernas ordförråd. Eleverna med svenska som modersmål har betydligt fler ord med sig 

redan från början eftersom deras föräldrar samtalar mycket med barnen på svenska, menar 

läraren: 

”Nej, som sagt dom saknar jättemycket och det är just för att dom, hemma pratar dom inte så mycket 

tror jag, det är min teori bara att dom inte pratar så mycket med barnen, resonera, diskutera, och sen 

att dom saknar böcker, dom som läser mycket har ju ett annat ordförråd. Sen mycket av de här 

fackorden saknar dom.”  

”Två elever vi har som har svenska som modersmål, så har dom med sig mycket mer ord redan från 

början, sånt där som kommer in naturligt i samtal med föräldrar.” 

I intervjun med läraren framgår det att läroböckerna inte alltid är anpassade efter vad 

flerspråkiga elever behöver eller klarar av, vilket leder till att det är mycket som de inte 

förstår.  

 ja, för jag tänker mycket av de här arbetsböckerna är såna här, vad ska man säga lite såhär special 

ord, en av böckerna handlar om verktyg t.ex. och de är jättesvårt om man inte vet vad verktygen 

heter. Och en annan var sån här gamla svenskaord, fager t.ex. så att det inte alltid anpassat efter vad 

dom behöver och klarar av.  

5 Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka flerspråkiga elevers skrivförmåga i årskurs 2 i ett 

klassrum med mycket mångfald. Syftet har undersökts med följande forskningsfrågor:  

1. Hur ser fem flerspråkiga elevers skrivförmåga ut i årskurs 2?  

2.  Hur upplever svenskläraren elevernas skrivförmåga? 

5.1 Resultatdiskussion  

Resultatet och analysen av elevtexter visar att ordförrådet är av betydelse för ett utvecklat 

skrivande. I samma avseende har forskning framfört att ordförrådet är en av de 

väsentligaste faktorerna för att flerspråkiga elever ska lyckas i skolan (Lindberg, 2006 

s.91).   

Intervjuresultatet har delats in i två kategorier faktorer som påverkar elevers 

skrivförmåga och svensklärarens uppfattning om elevernas skrivförmåga i klassen. I den 
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förstnämnda kategorin framkommer det att ordförråd, hemmiljön, klassrumsmiljön, och 

elevens arbetsminne är bakomliggande orsaker för elevens skrivande. Den andra 

kategorins resultat visade att det råder en omfattande spridning i klassrummet vad det 

gäller elevernas kunskapsutveckling. Även här betonas vikten av ordförrådet och 

hemmiljöns påverkan.  

En fördel med ett stort ordförråd enligt Lindberg (2006, s.91) är vid läsning av 

läromedelstexterna i skolan då det är av vikt att elever förstår de fraser och enskilda ord 

som finns i texterna. Svenskläraren i denna studie anser inte att läroböckerna alltid är 

anpassade efter flerspråkiga elevernas kompetens då böckerna innehåller specialord och 

gamla svenska ord som leder till att eleverna inte förstår uppgiften. Enligt tidigare nämnd 

litteratur anses föräldrar eller annan familjemedlems engagemang spela en betydande roll 

för att eleven ska utveckla ordförrådet. Detta understryker även svenskläraren då hen 

menar att orsaken till bristfälligt ordförråd hos eleverna är enligt läraren, föräldrars brist 

på kommunikation med barnen. Spridningen av eleverna i klassen beror på att det finns 

två elever som har svenska som modersmål och har därmed ett mer utvecklat språk i 

svenskan.  

 

Vi anser att det är bra att det finns elever med svenska som modersmål i klassrummet och 

kan tycka att det borde finnas fler elever med svenska som modersmål, eftersom 

flerspråkiga genom kommunikation med enspråkiga elever kan utveckla svenska språket 

genom att utbyta svenska ord som de flerspråkiga eleverna inte tidigare har fått höra. 

Däremot anser vi inte att lärare ska jämföra enspråkiga elever med flerspråkiga elever 

eftersom de flerspråkiga elevers språkliga omgivning skiljer sig med de enspråkiga 

eleverna. Svenskläraren tog upp detta under intervjun och menar på att eleverna inte har 

ett utvecklat ordförråd, detta leder till att de inte använder fackord eller andra ord som hör 

till det svenska språket. Därmed blir språket väldigt enkelt med upprepande ord. Det 

gäller för lärare att ha förståelse för de flerspråkigas bakgrunder och situationer för att 

kunna hjälpa och stödja dem i skolarbetet. Elmeroth (2017, s.49) som tar upp Cummins 

tankar belyser detta och menar att det tar längre tid för flerspråkiga elever att komma upp 

till samma nivå som enspråkiga elever. Det är i skolan som elever ska utveckla kunskap 

som läs- och skrivförmåga, ordförråd och genrekompetens då dessa är anknutna till andra 

skolämnen och sammanhang. Det blir således en utmaning för läraren att hitta rätt 

material och planera undervisning för att flerspråkiga elever ska bli rikare i sitt språk. 

Även svenskläraren anser att det är en utmaning för lärare i allmänhet som undervisar 
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flerspråkiga elever, att planera undervisning på ett sätt så att eleverna ska lyckas i 

skolarbetet. Elmeroth (2017, s.48) skriver i likhet med detta att de flerspråkiga eleverna 

har en dubbel arbetsuppgift framför sig då de ska skaffa sig ämneskunskaper och lära sig 

det nya språket. Hon påpekar att denna uppgift inte endast ställer höga krav på eleverna 

utan även på läraren då det är läraren som ska berika eleverna med kunskaper.  

En bakomliggande faktor gällande elevers skrivande är arbetsminnet, även kallat 

korttidsminne, och denna orsak kan beröra alla elever. Enligt Samuelsson (2006, s.378-

379) kan korttidsminnet påverka elever på olika sätt. Svenskläraren i vår studie tar i likhet 

med Samuelsson (2006) upp aspekter gällande skrivkramp som hen anser kan vara en 

faktor vid utveckling av skrivandet. Svenskläraren menar att ett kort arbetsminne leder till 

att eleven upplever skrivandet som kämpigt då eleven glömmer hur man stavar till ett 

visst ord. Detta i sin tur leder till att elevens kraft går åt att sitta och tänka på vad som ska 

skrivas vilket även påverkar skrivmotoriken och kan ge spänningar i axeln. Utifrån 

resultatet av elevtexterna upplevs det inte att de visar på sådan orsak då texterna är tydligt 

skrivna och har ett bra innehåll. En aspekt som svenskläraren inte tog upp men som 

Samuelsson (2006, s.378-379) betonar är att skrivkramp i både fysisk och psykisk 

mening kan medföra att eleven känner sig omotiverad och tappar skrivlusten och detta 

resulterar i att eleven blockeras i tankarna och kommer inte någonstans i skrivandet. Vi 

närvarade när eleverna skrev texterna och kunde ana att eleverna vid detta tillfälle inte 

fick någon skrivkramp. Vidare kan vi genom analys av elevtexterna anta att eleverna 

drivs av åtminstone viss motivation då texterna har en röd tråd.   

 

Analys av elevtexterna visade att eleverna är på god väg att utveckla ett stort ordförråd då 

de enligt Bjar (2006, s.333) skriver på ett sätt att läsaren inte behöver ställa frågor om 

innehållet. Eleverna skriver någorlunda morfologiskt då de har förståelse för ordens 

uppbyggnad, vilket är att jämföra med Fridolfsson (2015, s. 144-146). Dock visar 

texterna att eleverna fortfarande till en viss del skriver ljudenligt. Taube (2011) och 

Fridolfsson (2015) skriver om skrivutveckling från mestadels enspråkiga barns perspektiv 

men vi kan se att ljudenligt skrivande är ett typiskt drag för ett barn som lär sig att skriva 

på svenska oavsett om det är barnets första- eller andraspråk.   

 

Det som även bevisades i texterna var att eleverna inte fullt ut behärskar det svenska 

språkets skriftspråksregler. Att eleverna stavar fel i en mening kan enligt Fridolfsson 
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(2015, s. 146) bero på att de inte har uppnått den ortografiska nivån då de är osäkra på 

vilka bokstäver som ska ingå i ett ord. Eleverna blandar gemener och versaler samt 

skriver bokstäverna spegelvänt. Detta kan bero på att de är osäkra på bokstavsformen 

som enligt Fridolfson (2015, s. 146) är vanligt förekommande då det gäller bokstaven (d) 

och (b). Genom att ha en strukturerad undervisning kan eleverna få hjälp med att utveckla 

kunskapen om bokstävernas utseende. Eleverna bör enligt oss skriva mycket texter både 

individuellt men även i helklass. Detta skriver även Torpsten och Svensson (2017, s. 64) 

om, då de menar att språklig utveckling sker bäst genom att läsa, tala och skriva 

tillsammans med andra i verksamheten med stöd och hjälp av undervisningen. Elmeroth 

(2017, s. 49) nämner kunskap som skolan bör utveckla, och en av dessa är 

genrekompetensen då hon menar att denna kompetens är anknuten till olika skolämnen 

och sammanhang. Det vi kan konstatera genom analys av elevtexterna är att eleverna 

behärskar genrebegreppet då de skriver en viss genre. Vid analys av elevtexterna kan vi 

tydligt se vilken genre texterna följer. I och med detta kan vi anta att svenskläraren 

genomarbetat genrebegreppet i klassen vilket har gjort avtryck i elevernas skrivande.  

5.1.1 Slutsats  

Vi startade denna undersökning med en förväntan om att eleverna inte skulle kunna 

skriva så utvecklade texter. Detta eftersom en av oss hade sin VFU-period i den 

undersökta klassen och hade därmed en viss förförståelse om elevernas skrivkunskaper. 

Däremot kan vi nu i efterhand få en djupare inblick i vad som brister i skrivförmågan och 

vad eleverna behärskar. Vi är därigenom överens om att eleverna bemästrar mer än vad vi 

hade förväntat oss i börjat. Denna studie har givit oss mer kunskap om elevers skrivande 

samt på vilket sätt vi i vår framtida lärarprofession kan bemöta flerspråkiga elever.  

5.2 Metoddiskussion  

Målet med den här studien har varit att undersöka hur fem flerspråkiga elevers 

skrivförmåga ser ut i ett klassrum med mycket mångfald. Flera informanter ansågs inte 

vara relevanta i denna studie eftersom vi ville undersöka hur flerspråkiga elevers 

skrivförmåga såg ut i årskurs 2 i ett specifikt klassrum. Därför valde vi att intervjua 

klassens lärare eftersom hen har kunskap om eleverna i den klassen. Däremot hade flera 

informanter säkerligen gett oss ett bredare perspektiv på hur skrivförmågan allmänt ser ut 

hos flerspråkiga elever, det skulle därmed vara intressant att höra andra informanters 

erfarenheter kring flerspråkiga elevers skrivande.   
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Vi anser att vårt val av metod var bra eftersom att vi fick svar på våra forskningsfrågor. 

Intervjun med svenskläraren gav oss ett bredare perspektiv på de flerspråkiga elevernas 

skrivförmåga och elevtexterna gav oss en djupare inblick i hur skrivförmågan ser ut, på så 

sätt kompletterar dessa två metoder varandra för denna studie.  

Valet av intervju gav oss möjligheten att ställa följdfrågor till svenskläraren som t.ex. en 

observation eller enkät inte hade gett oss (Bryman, 2008 s. 415). Vidare kan man med 

hjälp av intervju gå tillbaka och lyssna på det insamlade materialet för att försäkra sig om 

något specifikt som sagts men under en observation ges inte den möjligheten i lika stor 

utsträckning. 

Valet av antal elevtexter som användes i studien var fem stycken, vilket även ligger till 

grund för studiens resultat. En analys av fler elevtexter än fem stycken hade gett studien 

ett bredare perspektiv på hur flerspråkiga elevers skrivförmåga kan se ut och därmed hade 

även studiens resultat kunnat se annorlunda ut. De fem elevtexterna som valdes ut gav 

däremot en tillräcklig bild av hur skrivförmågan kan se ut i ett klassrum med mycket 

mångfald och därmed anser vi att studien gav ett innehållsrikt resultat. Analysen av de 

fem elevtexterna gav en ögonblicksbild av några elevers förmåga att producera text i en 

viss genre i anslutning till den specifika skrivuppgiften. I och med det slumpmässiga 

valet av elevtexterna kan man kritiskt ställa sig frågan hur vi vet att vi inte fått texter 

skrivna av dem två elever som hade svenska som modersmål. Det är 26 elever i klassen 

varav två av eleverna har svenska som modersmål, och vi antar därför att det är större 

sannolikhet att få någon av de flerspråkiga elevernas texter än de enspråkiga på grund av 

att antalet flerspråkiga elever är fler än enspråkiga.  

Vårt val av textmåtten OVIX och LIX gav oss en fingervisning på hur informationstät, 

hur stor variation de undersökta texterna har samt hur svårlästa eller lättlästa texterna är. 

Det som kan vara orättvist med LIX-måttet är att en berättelse i dåtid anses som mer 

svårläst än en berättelse i nutid. Detta på grund av att ett ord som t.ex. spelade innehåller 

fler bokstäver än ordet spelar och LIX menar, att ett ord som innehåller fler än sex 

bokstäver är ett långt ord (Lundberg och Reichenberg, 2009 s. 39). Utifrån tabell 1 anses 

ett LIX-värde som hamnar på 40-50 vara medelsvår, normal tidningstext. Det som är 

viktigt att ta hänsyn till är att elevtexterna kan anses vara mer svårlästa eftersom de 

innehåller felstavade ord och meningar som har fel meningsuppbyggnad vilket i sin tur 

kan göra läsningen hackig. En normal tidningstext kan även den vara svårläst men där 
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kan det dock handla om svåra ord som läsaren tidigare inte stött på, vilket i sin tur gör att 

läsningen kräver mer tid och energi. En text som innehåller längre meningar anses enligt 

tabellen på s.12 vara mycket svårläst. Det är dock viktigt att påpeka att en del av 

elevtexterna som analyserats inte är uppdelade i meningar vilket därmed kan ge ett 

orättvist mått. LIX och OVIX gav oss en översiktlig bild av elevtexterna men i samband 

med våra andra mått, ordförråd, morfologisk nivå och morfologisk skrivande, 

textbindning och skriftspråksregler har vi kunnat analysera elevtexterna mer djupgående 

och därmed har vi fått en rättvis analys. 

5.2.1 Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet handlar om resultaten från en studie blir densamma om undersökningen 

genomförs på nytt och validitet handlar om resultatet mäter det som man avser mäta. 

Dessa begrepp är vanligt förekommande för en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie 

har forskare, bland annat (Mason och Guba 1985 i Bryman 2008, s. 352) föreslagit två 

andra begrepp som anses vara mer relevanta – tillförlitlighet och äkthet. I denna studie 

har vi därför valt att använda begreppen tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten består 

av fyra olika kriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Trovärdigheten i en studie handlar om att en forskare utfört studien i enlighet 

med de regler som finns samt att de som studerats i studien får möjlighet att ta del av 

studiens resultat. För att öka studiens trovärdighet har vi följt de riktlinjer som 

Mälardalens högskola har försett oss med, b.la. dela ut ett korrekt informationsbrev, 

förklara informanternas rättigheter och tydliggöra att medverkandet är frivilligt. Vi har 

även tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vår informant i vår 

studie hade ingen önskan om att få ta del av resultatet i vår studie eller under studiens 

gång få komma med synpunkter. Överförbarhet innebär hur överförbara resultaten är till 

en annan miljö (Bryman, 2008 s. 355). Vi anser att det finns en möjlighet att föra över 

våra resultat till en annan miljö med en liknande elevgrupp i förhållande till ålder och 

färdighetsnivå samt liknande skrivuppgift, däremot är det viktigt att ha i åtanke att alla 

elever är olika och de resultat som framkommit utifrån dessa fem elevtexter, behöver inte 

tyda på att det ser ut så för alla flerspråkiga elever. Pålitlighet innebär att man som 

forskare intar ett granskande synsätt och tillsammans med kollegor granska studiens alla 

delar för att bedöma kvaliteten i studien. Under studiens gång har vi haft ständig kontakt 

med vår handledare för handledning av forskningsstudien, och bedömer därför att studien 

uppfyller pålitlighetskriteriet. Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om forskaren 
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är medveten om personliga erfarenheter och värderingar kan påverka studiens resultat 

(Bryman, 2008 s. 355). Under studiens gång har vi därför genomgående reflektera över 

våra synpunkter för att försöka undvika att personliga åsikter får utrymme i studien.  

Äkthet består av fem kriterier som utgörs av rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Guba och Lincoln i 

Bryman (2008, s.357) menar att dessa kriterier ger upphov till generella frågor som berör 

forskningspolitiska konsekvenser genomgående. Det förstnämnda kriteriet syftar till om 

undersökningen gav en rättvis bild av de uppfattningar och åsikter som de medverkande 

har försett oss med. Vi har inte förvrängt informantens svar vid insamlat material från 

intervjun och vid analys av elevtexterna har vi endast utgått ifrån det eleverna faktiskt har 

skrivit. Ontologisk autenticitet och pedagogisk autenticitet anser vi är relevanta endast 

vid intervjumaterialet då informanten i detta fall läraren, kan med hjälp av 

intervjufrågorna som ställdes få ett bredare perspektiv om sina elever, då vi ställde frågor 

som berör lärarens elever. Läraren kan även få en bättre bild av hur eleverna upplever 

saker och ting, detta eftersom läraren vid intervjun reflekterar och diskuterar elevernas 

skrivförmåga. Vad det gäller katalytisk autenticitet kan medverkarna inte förändra sin 

situation, det vill säga om eleverna har skrivsvårigheter kan det inte förändras genom att 

de fick skriva en text. Varje elev fick skriva sin egen text och var inte beroende av någon 

annan. Vad det gäller taktisk autenticitet kan vi däremot inte se om läraren kunna vidta 

några åtgärder eftersom hen inte haft önskan om att ta del av studiens resultat. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – informationsbrev  

 

 
	  
Information och förfrågan om medverkan i en intervjustudie och ett prov för elever i 
årskurs 2 på Vallbyskolan, med titeln: Hur ser skrivförmågan ut hos flerspråkiga elever i 
årskurs 2?  
 
Du/Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning:  
 
Vi heter Dastan Mamaga & Nigar Darabi och går vår sjätte termin på grundlärarprogrammet f-3 
på Mälardalens högskola i Västerås. Vi skriver vårt första examensarbete på grundnivå inom 
ämnet svenska där vi har valt att fokusera på flerspråkiga elevers skrivförmåga. Syftet med 
undersökningen är att granska textmaterial som eleverna får skriva  
 
Vi har tänkt att eleverna i årskurs 2 (30 elever) på Vallbyskolan ska ingå i undersökningen samt 
klassläraren. Eleverna kommer få ett linjärt skrivblad med anvisningar om vad som ska ingå i 
berättelsen samt vilken genre de ska skriva utifrån. Arbetsbladet som kommer delas ut till 
eleverna kräver en hel lektion på minst 45 minuter för att hinna med presentation av oss, 
uppgiften samt eventuella frågor. Intervjun med svenskaläraren kommer att genomföras efter vår 
analys av texterna för att tillsammans diskutera olika frågor som berör elevernas arbete. Intervjun 
med läraren beräknas ta 30-40 minuter och den kommer även spelas in med en smartphone. 
Uppgifter som lämnas ut under undersökningen kommer endast att användas i denna 
undersökning och det kommer inte anges några namn eller personuppgifter. Din/ert deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Materialet från intervjun och 
elevernas texter kommer förstöras när studien är färdigställd. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 
databasen Diva. . Med hjälp av ert deltagande i undersökningen kommer vi få möjligheten att 
fördjupa kunskapen om hur skrivförmågan ser ut hos flerspråkiga elever.  
 
 
Om ni har några frågor eller funderingar, kontakta gärna oss på vår e-post: 
ndi15001@student.mdh.se 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Dastan Mamaga   Handledare: Karin Sheikhi  
Mail: dma15001@student.mdh.se   Mail: Karin.sheikhi@mdh.se 
Telefonnummer: 072 003 06 22  Telefonnummer: 016- 15 36 59  
 
Nigar Darabi  
Mail: ndi15001@student.mdh.se 
Telefonnummer: 076 86 95 121   



 31 

 

Bilaga 2 – skrivuppgift  

Det var en gång… 
 

 

 

 

 

1. Börja med ”Det var en gång..” 
2. Beskriv personerna som är med i sagan. Till exempel, 

kort flicka, läskigt monster, mörk skog.  
3. Det ska finnas ett problem som sedan löser sig. 
4. Avsluta med ”Dom levde lyckliga i alla sina dagar...” 

 

Bilaga 3 – intervjuguide  

1. Hur upplever du skrivförmågan hos dina elever? 

2. Hur mycket och hur ofta skriver eleverna? 

3. Så de flesta ord de använder, är skolspråk kan man säga? 

4. Vilka förberedelser gör du inför skrivandet i klassen? 

5. Anser du att elevernas ordförråd är tillräckligt utvecklat för deras ålder? 

6. Kan man säga att hemmiljön är en stor faktor? 
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7. Men om man ska bortse från faktorer som hemmiljö och ordförråd, finns det 

andra faktorer som påverkar? 

8. Påverkar klassrumsmiljön, dvs. att alla elever är flerspråkiga?  

Bilaga 4 – Elevtexter  

Elevtext A: Det var en gång en draken och prinsessan hon heter Ylva och draken heter 

Oglo.. sen draken har gåt till prinsessans hus det var gete gete lång.. sen draken har fligte 

hugt up prinsessans långa hus draken har gåt i prinsessans långa Hus.. sen draken skule äta 

up prinsessan och sen en prins har Komit till prinsessans långa huset prinset heter Johan och 

Johan och Ylva va hema och..slut  

Elevtext B: Det var en gång en prinssesa som hadde blont hår och blå klenig och hon va 

kort och smal o hon ville ha sin mus meh Den smet från(skrivit f felvänt) hene hon blev 

ledsen och letade som vanligt hita hon non som tog Den hon blev arig hon tog honom och 

smet. Och sprang så fort(felvänt f) så hon blev tröt men sen ser hon en taxi så hon blev iu 

trött så hon han inte att springa så hemta musen hans hemta alla henes 31 venner så dom 

jelpte prinssesan musena sprang in i dom som snode musen dom sprang in i doms tröjor och 

tittade om doms kusin blev snod dom hita hene nu har Dom roligt för(felvänt f) att alla 

musens 31 mus va oss dom. Dom levde lyckliga i alla sina 

Elevtext C: De va en gång BöNDer De var fatiga De hade Svårt att leva en dag kåm en jete 

han var en kung han tog alt de hade kungen brude seJ om pengar han njöt det blev så arja 

kungen såv De smög in Det tog ett särd och Dödare kungen sen tug alt guld sen levde lykiga 

i aLa sina dagar.  

Elevtext D: Det var en gång en prinsessa som hade gult hår och en rosa klänning. Hon 

bodde i ett slott. Prinsessan cyklar till skogen plockar blommor. Sedan kom draken. Draken 

skulle döda prinsessan och sen kom prinsen och döda draken och räddade prinsessan. Dom 

levde lyckliga i sina alla dagar.  

Elevtext E: Det var en gång en pinsesa som hete askugen. Hon levde med elakasyster och 

en elak mamma. Hen(felvänt e) fick städa jetelångtid och De kom brev. Henes elakamamma 

tog Den breven hnes mamma upnade brevett sen läste breven sa åj Askungen gör systena 

klenigana. Sän hon va klar dom satt posej klenigana domsa Ha va vaker dom är prinsen 

komer jelar mej Nej prinsen komer jelar mej. Sen dom jik till slåten och askugen va hema 

och stedade och gråte och sen kom en elva. Kom i askungens hus sen hon sa att vem är du 
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jag är din elvamamma sen elvden jorde klenig. Sen klede poseg klenige sen henes 

elvmamma sadu moste koma klokkan tålv okj sejer askungen. åker i slåtin sen prinsensan 

dansar med prinsen sen honjikt till hosn sen prinsen. Hitade sin prinsesa levdeallasiadagar.  

Bilaga 5 – LIX och OVIX tabeller  

Elevtext A:  

 

Elevtext B:  

 

Elevtext C: 

 

Elevtext D:  

 

Elevtext E:  



 34 

 


