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Abstract 
The aim of this study is to research which methods and ways of working some upper second-

ary school teachers look upon as increasing goal attainment when it comes to writing in Eng-

lish as a second language. The following questions are answered: Which are, according to the 

interviewed teachers, the most crucial elements that need teaching when it comes to success-

fully teaching pupils in writing in English as a second language? How do the interviewed 

teachers think teaching these crucial elements should be carried out? Which types of adapta-

tions are most suitable for pupils who have difficulties attaining educational goals or show 

their ability to write in English. 

 

Five teachers have been interviewed and the result has been analysed from sociocultural theo-

ry and sense of coherence, SOC. The result shows that the most common method is teaching 

genre. The interviewed teachers also say that vocabulary is the most important building bloc 

in order to be able to write in English and that it is important that pupils get to write a lot and 

that teachers present interesting and motivating topics to write about. The teachers in the 

study also say that the pupils need to know some grammar in order to compose a text in Eng-

lish. All the teachers in the study say that they teach grammar and most of them use the pu-

pils’ own texts as a basis for grammar teaching and teach the grammar rules that their pupils 

seem not to master. Most of the teachers use example texts, model texts and matrices to make 

it easier for their pupils to develop their abilities in writing in English. Collaborative learning 

of different kinds is also commonly existing in their teaching. The study also confirms that 

most pupils in Swedish upper secondary school reach goal attainment when it comes to the 

subject of English and boys generally have somewhat larger difficulties than girls, especially 

when it comes to writing. 

 

Keywords 
Writing, English as a second language, methods, ways of working, writing development  

 

 

 

 
 
 

 
 
  



 

 

Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka vilka metoder och arbetssätt några lärare i eng-

elska i grundskolans högstadium uppfattar öka måluppfyllelsen när det gäller skrivmomentet i 

engelska. Följande tre frågeställningar besvaras också: Vilka är, enligt de intervjuade lärarna, 

de avgörande moment som behöver undervisas när det gäller att framgångsrikt undervisa ele-

ver i att skriva på engelska? Hur uppfattar de intervjuade lärarna att undervisning i dessa av-

görande moment bör utformas för att elever ska nå måluppfyllelse? Vilken typ av anpassning-

ar uppfattar lärarna i min studie är mest lämpliga för elever som har svårigheter att nå upp-

satta kunskapskrav eller visa sina kunskaper när det gäller att skriva på engelska.  

 

Fem lärare har intervjuats och resultatet har analyserats utifrån sociokulturell teori samt käns-

lan av sammanhang, KASAM. Resultatet visar att den vanligaste metoden som lärarna använ-

der sig av är genrepedagogiken. Lärarna i undersökningen säger också att ordkunskap är den 

viktigaste byggstenen för att kunna skriva på engelska och det är viktigt att eleverna får skriva 

mycket samt att lärarna presenterar intressanta och motiverande ämnen att skriva om. Lärarna 

i studien säger också att eleverna behöver kunna grammatik för att komponera en text på eng-

elska. Alla lärare arbetar med grammatikundervisning och de flesta använder elevernas egna 

texter som bas för sin grammatikundervisning och undervisar de regler som deras elever inte 

behärskar. Flera av lärarna använder sig av exempeltexter, mallar och matriser för att under-

lätta för eleverna i utvecklingen av förmågan att skriva på engelska. Kollaborativt lärande av 

olika slag är också vanligt förkommande i undervisningen. Undersökningen bekräftar också 

att de flesta eleverna i den svenska grundskolan når måluppfyllelse när det gäller ämnet eng-

elska och pojkar har något större svårigheter än flickor, speciellt när det gäller skrivmomentet.  
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1 Inledning 

Under de snart tio år jag arbetat som lärare i engelska har jag mött ett antal elever där jag i 

min språkundervisning inte lyckats ge eleverna den undervisning som krävts för att de ska nå 

ett godkänt betyg, det vill säga G (Godkänd) eller E. Jag har dels saknat verktyg för att analy-

sera vari elevernas svårigheter består samt mer effektiva undervisningsmetoder för att alla 

elever ska nå måluppfyllelse i ämnet engelska.  

Att ha kunskaper i språk är betydelsefullt för människor. I den svenska skolan lär sig elever 

engelska som andraspråk redan under grundskolans tidigare år. Betydelsen av kunskaper i 

engelska språket framskrivs i kursplanens inledningsstycke: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera 

språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för 

olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som 

politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i 

olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie-och 

arbetsliv. (Skolverket: 2011, s. 30) 

Engelska är jämte svenska det kärnämne där svenska elever visar bäst resultat på ämnesprovet 

(http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0). Statistiken från åren 2011-2015 visar att 96% av 

de elever som gjort provet nått ett provbetyg på minst G eller E. (Från och med 2013 ändrades 

betygsystemet från G, VG och MVG till en femgradig skala F-A där E-A innebär måluppfyl-

lelse.) Vid nationella provet testas muntlig kommunikation och receptiv färdighet, det vill 

säga läs- och hörförståelse samt skriftlig produktion. Allra bäst går det för eleverna när det 

gäller muntlig kommunikation. Under de senaste fem åren är momentet skriftlig produktion 

den del som haft ett något sämre resultat under tre av åren. När det gäller muntlig kommuni-

kation och receptiv färdighet når flickor och pojkar ungefär i lika hög utsträckning uppsatta 

kunskapskrav men när det gäller skriftlig produktion är det drygt 2% fler pojkar än flickor 

som inte når uppsatta kunskapskrav.  

Enligt examensförordningen för speciallärarprogrammet ska specialläraren visa sådan kun-

skap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i 

behov av särskilt stöd. En speciallärare ska visa fördjupad kunskap om barns och elevers lä-

rande och fördjupad kunskap om barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling (SFS 

2011:186). Som blivande speciallärare ser jag kunskap om metoder och arbetssätt som kan 

bidra till ökad måluppfyllelse när det gäller att skriva på engelska som ett andraspråk betydel-

sefull, både för handledning av lärare samt specialundervisning med grupper eller enskilda 

elever som är i behov av stöd när det gäller att utveckla den förmågan. 

Mot bakgrund av egen erfarenhet samt resultat på nationella prov vill jag undersöka om det 

finns några framgångsrika undervisningsmetoder när det gäller att skriva på engelska som ett 

andraspråk. Att kunna skriva på ett andraspråk är en komplex aktivitet som kräver att många 

kunskaper ska falla på plats samtidigt. Dessa olika kunskaper benämner jag i mitt arbete 

moment. Jag vill också söka svar på vilka moment i skrivundervisningen som kan vara 

avgörande för att eleverna ska lyckas samt hur lärare uppfattar att dessa bör undervisas. Av 

intresse är också studera vilka anpassningar som lärare anser mest lämpliga för elever som har 

svårigheter att skriva på engelska som ett andraspråk, då arbete med anpassningar är en del i 

speciallärarprofessionen.  
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1.1 Syfte och problemformuleringar 
I detta kapitel presenterar jag uppsatsens syfte och problemformuleringar samt förklarar och 

definierar de begrepp jag använder i uppsatsen. 

1.1.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vilka arbetssätt och metoder några högstadielärare uppfattar är 

de bästa för att öka måluppfyllelsen i ämnet engelska och då särskilt när det gäller den del 

som innefattar elevernas förmåga att skriva på engelska som ett andraspråk.  

1.1.2 Problemformuleringar 
Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka är, enligt de intervjuade lärarna, de avgörande moment som behöver undervisas 

när det gäller att framgångsrikt undervisa elever i att skriva på engelska? 

 Hur uppfattar de intervjuade lärarna att undervisning i dessa avgörande moment bör 

utformas för att elever ska nå måluppfyllelse?  

 Vilken typ av anpassningar uppfattar lärarna i min studie är mest lämpliga för elever 

som har svårigheter att nå uppsatta kunskapskrav eller visa sina kunskaper när det 

gäller att skriva på engelska.  

1.2 Begrepp 
Inom den internationella forskningen används flera olika begrepp när det handlar om 

undervisning i att skriva på engelska eller något annat andraspråk. Med begreppet engelska 

som andraspråk anses att det är språk nummer två som en elev lär sig. Det första språket eller 

modersmålet är det språk som eleven först lärde sig tala. Även om jag använder begreppet 

engelska som andraspråk är jag medveten om att många elever i Sverige, lär sig engelska som 

ett tredje språk. Det som är viktigt i detta arbete är att det inte fokuserar på engelska som 

förstaspråk.  

Begreppet engelska som andraspråk kan förekomma i olika kontext. Dels kan det handla om 

att lära sig engelska som ett andraspråk i en klassrumsmiljö i ett land eller en region där 

engelska inte är ett officiellt språk eller ett minoritetsspråk så som elever i svenska skolan lär 

sig engelska eller så som fransktalande elever i Kanada lär sig engelska. I litteraturen används 

förkortningen ESL, English as a Second Language. Det kan också handla om att lära sig 

engelska som ett andraspråk i ett engelsktalande land jämförbart med svenska som andraspråk 

i Sverige. Detta kallas vanligen engelska som främmande språk och i litteraturen förkortas 

detta ofta EFL, English as a Foreign Language. Jag har studerat artiklar som utgår från båda 

perspektiven.   
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2 Bakgrund 

De artiklar jag hänvisar till i min forskningsöversikt studerar inte enbart det åldersspann som 

motsvaras av svenskt högstadium. Fokus har varit att hitta studier kring undervisning av 

skrivmomentet. Jag har också upptäckt att även om vissa studier genomförts på gymnasienivå 

eller högre har studenternas kunskapsnivå när det gäller engelska språket varit på en 

jämförbar nivå med den kunskapsnivå svenska högstadieelever förväntas uppnå. Det som 

behöver beaktas när paralleller dras till elever och undervisning av engelska som andraspråk i 

Sverige är att det är olika förutsättningar för lärandet, så som elevernas/studenternas mognad 

och avsikten med studierna i engelska kan också påverka möjligheterna att göra jämförelser 

och dra slutsatser.  

Då momentet skriva är komplext och innefattar många olika komponenter har det varit svårt 

att hitta artiklar som innefattar skrivmomentet som helhet. Många forskare har specialiserat 

sig på specifika delmoment av skrivundervisning. Att många forskare valt att specialisera sig 

på olika delmoment i skrivprocessen tyder på att det rör sig om en komplex aktivitet som 

innefattar många olika färdigheter.  

2008 gjorde Harald Eklund en granskning av svenska pedagogikavhandlingar från 2005-2008 

och som behandlar svårigheten att för elever i åk 9 nå uppsatta kunskapsmål i kärnämnena 

svenska, matematik och engelska. Studien visade att det fanns 17 avhandlingar som tog upp 

ämnet svenska, sju som tog upp ämnet matematik men däremot inte en enda som tog upp äm-

net engelska. Två avhandlingar var inte ämnesspecifika utan tog upp alla tre kärnämnena ge-

nom att de tar upp betygsättning. Alltså fanns det inte någon avhandling som studerat pedago-

giskt didaktiska frågor i ämnet engelska (Eklund, 2008). 

I följande stycke presenterar jag en begränsad del av den forskning som finns att tillgå när det 

gäller olika aspekter av metoder för att undervisa i att skriva på engelska som ett andraspråk 

samt en kortare litteraturgenomgång.  

2.1 Forskningsöversikt 
Vid en sammanställning av det aktuella forskningsläget när det gäller att skriva på ett andra-

språk lyfter Lincoln och Idris (2015) att när det gäller att dra paralleller mellan att skriva på 

förstaspråket och andraspråket är det att kraftigt förenkla det hela genom att säga att det är 

samma sak. Brown (Refererad till i Lincoln & Idris, 2015) menar att den fysiska aktiviteten i 

skrivandet är densamma men att skrivande på ett andraspråk kräver en extra ansträngning rent 

mentalt.  

Med utgångspunkt i Vygotskijs teorier där språket ses som en sociokulturell företeelse foku-

serar Brox Larsen (2012) på hur undervisningen bör organiseras för att utveckla elevernas 

lärande samt hur faktorer i bedömningen påverkar elevers lärande. Författaren lyfter det fak-

tum att skrivande på ett andraspråk är en mental process som kräver extra energi i jämförelse 

med skrivande på ett förstaspråk. Författaren utgår från ett elevperspektiv och menar att ele-

vernas språk utvecklas genom autentiskt skrivande, det vill säga att elever skriver till andra 

elever samt att eleverna får återkoppling på innehållet i sina texter och på så vis kan utveckla 

det. Det sociala samspelet med andra bidrar till lärande. Brox Larsen menar att genom att an-

vända dator kan man frigöra kognitiv kapacitet för att förbättra de kommunikativa och berät-

tande delarna av texten. Olika elektroniska rättningsprogram förenklar för eleverna att lyckas 

med såväl stavning som struktur. Många elever har problem att skriva för hand och att få en 
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handskriven text att se presentabel ut. Att skriva på dator ökar därmed också deras själv-

känsla. Vilken typ av återkoppling eleverna får på sina texter har också inverkan på hur de 

utvecklar sin förmåga att skriva på engelska som andraspråk. I studien visade det sig att rätt-

ning av språk gav låg utdelning, åtminstone på kort tid. Däremot visade det sig, i denna 

norska studie, att återkoppling från lärare, lärarstudenter och andra elever i form av frågeställ-

ningar kopplade till innehållet skapade motivation och deltagande i socialt samspel. 

Även Ferris, Liu, Sinha och Senna (2013) har studerat hur återkoppling utvecklar förmågan 

att skriva på engelska som ett andraspråk och sett att rättning av grammatiska fel i elevtexter 

kan ifrågasättas. Författarna har följt 10 studenter med engelska som andraspråk under en 

termin. Studenterna läste första året på ett universitet i USA. I deras studie visade det sig att 

kännedom om grammatiska regler hade en begränsad och i vissa fall kontraproduktiv inver-

kan på elevers förmåga att skriva samt elevers förmåga att själva redigera sitt arbete. I studien 

framkom att alla studenter hade fått undervisning i grammatik men att de inte förstått eller 

kom ihåg det de hade lärt sig. Det framkom också att vissa grammatiska regler tillämpades på 

fel sätt eller bara delvis. I studien fick eleverna vad författarna kallar fokuserad återkoppling 

på de misstag de gjorde. Denna typ av återkoppling är relevant eftersom den bygger på stu-

denternas egna texter. Den är tydlig eftersom studenterna ges möjlighet att ställa frågor och få 

förklaringar samt verkar motiverande eftersom det ger insikt i vilka utmaningar studenten står 

inför när det gäller att skriva på sitt andraspråk.  

En forskare som studerat hur meningsfulla några vanliga undervisningsmetoder uppfattas av 

studenter är Webb (2015). Undersökningen är gjord i Thailand och visar att de metoder som 

studenterna uppfattar mest bidrar till lärande är att få enskild undervisning när det gäller 

grammatik och återkoppling på textens innehåll. Dessutom uppfattar studenterna att gramma-

tikföreläsningar där ett grammatiskt moment undervisas utan ett konkret sammanhang är ef-

fektiva. Både lärare och studenter är överens om att grammatikundervisning bäst sker genom 

att få återkoppling på studentens egen text hellre än som isolerade föreläsningar kring isole-

rade grammatikmoment. Däremot uppfattas inte arbete i studentgrupp, varken mindre eller 

större grupper, som effektivt vilket går stick i stäv med vad lärarna anser effektivt. En orsak 

till att studenterna inte ser grupparbete och återkoppling på varandras arbete som effektivt kan 

ha att göra med att studenterna inte litar på kompetensen hos sina kamrater samt att det råder 

en osäkerhet när det gäller den egna kompetensen och därför kan studenterna vara tveksamma 

till att ge återkoppling på andra studenters arbete.  

Några andra som studerat hur just grammatikundervisning uppfattas av såväl high-

schoolstudenter som lärare är Jean och Simard (2011). Både lärare och studenter svarade på 

en enkät och nästan alla ansåg att förmågan att kunna skriva grammatiskt korrekt var viktig 

eller mycket viktig. Över hälften av studenterna sa sig vara mycket mottagliga för att deras 

grammatiska fel påtalades och ännu fler ville att alla deras grammatiska fel skulle påtalas. 

Lärarna å andra sidan menade att det viktigaste var att rätta fel som påverkade förståelsen 

samt grammatiska fel som de ansåg att eleverna inte borde göra. Undersökningen visade 

också att studenterna inte var särskilt förtjusta i grammatikundervisning. Över hälften av dem 

tyckte inte om det men majoriteten av studenterna menade ändå att det var viktigt med gram-

matikundervisning. Såväl lärare som studenter uppfattar det som viktigt att lära sig gramma-

tikregler och över hälften av studenterna uppger att det tycker det är lätt att lära sig gramma-

tikregler, ett resultat som förvånar forskarna. Flickor visade sig vara mer mottagliga för 

grammatikundervisning och ju äldre studenterna vad desto viktigare ansåg de det vara att 

kunna uttrycka sig grammatiskt korrekt. Författarna konstaterar att det är sorgligt att ett 
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undervisningsmoment som betraktas viktigt och effektivs inte ses som varken roligt eller in-

tressant. 

Hur dynamisk bedömning påverkar utfallet när det gäller ordinlärning har Hessamy och Gha-

deri (2014) studerat. Sandwich-modellen av dynamisk bedömning har testats. Dynamisk be-

dömning utgår från Vygotskijs teori om Zone of Proximal Development, ZPD. Författarna 

skiljer mellan dynamisk bedömning och statisk bedömning. Statisk bedömning fokuserar på 

en färdig produkt medan dynamisk bedömning fokuserar på framtiden och den metodologiska 

skillnaden är den återkoppling som ges i den dynamiska bedömningen samt relationen mellan 

den som blir bedömd och den som bedömer.  I sandwich-modellen ingår vanligtvis tre steg: 

förtest, mediering med undervisning och eftertest. I medieringen ingår att ge ledtrådar, förkla-

ringar, förslag samt att läraren ställer ledande frågor. Hessamy och Ghaderi genomförde en 

studie med en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Båda grupperna gjorde ett förtest. Där-

efter fick experimentgruppen fyra 30-minuterslektioner där fokus var mediering och diskuss-

ion av resultatet på förtestet. Studien avslutades med att båda grupperna fick ett eftertest. Ge-

nom denna metod hade experimentgruppen lärt sig betydligt fler ord än kontrollgruppen och 

författarna drar slutsatsen att det är viktigt att eleverna involveras i lärandeprocessen. Det ökar 

troligtvis motivationen och minskar ångest i provsituationer.  

En undervisningsmetod som enligt He (2016) fungerar är att upprepade gånger skriva över-

sättningsmeningar. He utgår i sin aktionsforskning från ett behavioristiskt psykologiskt per-

spektiv och menar att lärandet utvecklas genom att upprepade gånger skriva meningar med 

rätt stavning och grammatik. Genom att arbeta med översättningsmeningar och träna ord-

ningsföljden mellan satsdelarna utvecklade en grupp på 50 kinesiska studenter sin förmåga att 

skriva engelska meningar. Hes studie visade att träning i att översätta meningar till engelska 

utvecklade förmågan att skriva meningar med enklare meningsstruktur men att försöksperso-

nerna även efter försöksperioden hade svårt att översätta meningar med mer komplicerad me-

ningsstruktur. He föreslår att momentet skriva meningar eller berättelser på engelska bör ingå 

i skrivundervisningen samt att läraren bör ge fler skrivuppgifter till eleverna, både i klass-

rumsundervisningen samt som hemuppgifter. Dessutom bör fler genrer ingå i undervisningen 

att skriva på engelska.  

Till skillnad från Hes undersökning där eleverna fick träna in meningsstruktur har Nguyen 

(2015) studerat hur skriftspråket utvecklas genom att bara låta studenter skriva sju minuter om 

dagen, tre dagar i veckan under tio veckor. Studenterna fick enklare ämnen att skriva om och 

uppgiften var att skriva så mycket de kunde under sju minuter. Under försöksperioden gavs 

ingen feedback alls. Det enda studenterna kunde följa var att de själva noterade antal ord efter 

varje skrivtillfälle. I studien mättes språkets ledighet/flyt, grammatisk korrekthet samt hur 

komplext språket är. Språkets komplexitet mättes genom att räkna meningar som innehåller 

såväl huvudsats som bisats. Studien visade att antalet ord och meningar ökade samt att flytet 

och strukturen blev bättre. Däremot ökade inte komplexiteten nämnvärt och den grammatiska 

korrektheten minskade till och med något, troligtvis för att studenterna blev uppmanade att 

skriva utan att tänka på grammatik. Författarna menar ändå att det finns en vinst med att 

skriva längre texter då detta generellt leder till en bättre text. Dessutom rekommenderar de 

metoden då den utvecklar elevernas skrivande utan att det är betungande för lärarna. Ett sätt 

att förbättra det språkliga flytet är att låta eleverna göra uppgifter kopplade till skrivuppgiften 

eller ägna tid för att förbereda och skapa en struktur för det tänkta skrivandet innan de gör en 

skrivuppgift (Johnson, Mercado & Acevedo, 2012). Däremot bidrog en sådan förberedande 

aktivitet inte till ökad komplexitet när det gäller vokabulär eller grammatik.  
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Genom att använda sig av en metod där studenterna tänker högt, det vill säga berättar hur de 

tänker när de skriver har Segvi (2016) studerat överföring av kunskap när det gäller att skriva 

på sitt förstaspråk och på engelska. Respondenterna skrev en text på sitt förstaspråk som var 

turkiska och en text på engelska. Studien visade inte några signifikanta skillnader när det 

gällde strategier som användes för att skriva på förstaspråket och att skriva på engelska som 

var andraspråk. Segvi menar, med utgångspunkt från studiens resultat, att undervisning i att 

skriva på ett språk påverkar förmågan att skriva på ett annat språk. Segvi kom fram till att de 

kognitiva strategier en student använde för att skriva en sammanhängande text på ett språk 

också användes för att skriva på ett annat språk. Segvi kartlade hur studenterna resonerade 

kring vilket innehåll texten skulle ha och hur det skulle presenteras. Det som Segvi inte stude-

rade var den slutgiltiga framställningen och om den var språkligt korrekt med avseende på 

grammatik, stavning samt anpassning till syfte och mottagare.  

För att kunna producera text behöver eleverna ha tillgång till det andra språkets vokabulär, 

dvs ordkunskap. En forskare som jämfört metoder för att lära och komma ihåg ord är Folse 

(2006). Folse valde ut 15 ord, alla verb, och lade till ytterligare tre verb som fungerade som 

distraktorer. För studiens giltighet valdes endast ovanliga ord och ord som inte kunde härledas 

med hjälp av affix. I54 ESL-studenter delades slumpvis in i tre grupper. Ett förtest där studen-

terna skulle förklara de 15 utvalda orden, de tre distraktorerna samt sex enkla ord genomför-

des. Alla studenter fick sedan en specialdesignad ordlista där orden förklarades. Därefter fick 

den ena gruppen göra ett lucktest, den andra gruppen gjorde tre lucktest och den tredje grup-

pen skrev egna meningar där de utvalda orden skulle ingå. Direkt efter att ha genomfört testet 

gjordes ett eftertest som var samma som förtestet. Resultatet visade att den övning som gav 

bäst resultat var att göra tre lucktest. Det var också den övning som tog längst tid att genom-

föra men Folse menar att detta har konsekvenser för planering och genomförande av under-

visning. De studenter som skrev egna meningar med de valda orden lade ner mycket tid på att 

få meningarna grammatiskt korrekta och det krävdes mycket efterarbete för läraren. Dessutom 

föreslår Folse användning av mjukvaruprogram med lucktexter för att effektivt träna och lära 

sig nya ord.  

En grupp forskare, Schooen, van Gelderen,Stoel, Hulstijn och de Glopper (2011) har studerat 

hur skrivning på förstaspråket, holländska och skrivning på andraspråket, engelska utvecklas 

under en treårsperiod för elever i skolår 8-10, vilket motsvaras av högstadiet i Sverige, samt 

vilka språkliga faktorer som är kopplade till skrivutvecklingen. Den longitudinella studien 

visade att elevernas skrivfärdighet utvecklades i både holländska och engelska. Skillnaden var 

att skrivfärdigheten endast förbättrades lite och sedan stannade av för holländska medan 

skrivfärdighet på engelska ökade mer och den allra största förbättringen skedde mellan år två 

och tre. Större individuella skillnader uppmättes också för andraspråket engelska än för 

förstaspråket holländska. Vid testtillfälle ett visade sig elevernas metakognitiva språkliga 

förmåga, grammatiska kunskap, ledighet att skriva på tangentbord samt stavning vara de vari-

abler som bäst kunde förutsäga språklig skrivfärdighet på båda språken. Stavning var den va-

riabel som bäst kunde förutsäga skriftlig språkfärdighet. Vid testtillfälle två visade sig variab-

lerna ordmobilisering och grammatisk kunskap vara de variabler som hade störst samband 

med språklig skrivfärdighet. Studien visade också att det fanns ett samband mellan språklig 

skrivfärdighet på förstaspråket och andraspråket. Detta förklarar forskarna med bland annat 

betydelsen av metakognitiv språkkunskap. Den metakognitiva språkkunskapen som exempel-

vis olika textdrag, textstrukturer och själva skrivprocessen är enligt forskarna språkneutral och 

elever med denna typ av kunskap använder den sannolikt i både sitt förstaspråk och sitt andra-

språk. Det mest framträdande resultatet är att språklig skrivfärdighet är beroende av elevers 
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metakognitiva kunskaper och språkligt flyt, det vill säga hur snabbt eleven kan processa 

språklig och grammatisk information. Forskarna rekommenderar att i undervisningen överföra 

allmänna metakognitiva teorier från förstaspråksundervisningen till andraspråksundervisning-

en.  

2.1.1 Sammanfattning av forskningsöversikt 

De resultat som presenteras i studierna visar några tänkbara metoder för undervisningen i 

engelska som andraspråk och då särskilt hur förmågan att skriva text kan bidra till ökad 

måluppfyllelse. Exempel på metoder som presenteras är renodlad skrivträning, att lära sig 

strukturer för meningsbyggnad, att skriva i ett socialt sammanhang och att träna elever att 

tänka metakognitivt och överföra kunskap från ett ämne till ett annat. Av forskningen framgår 

att det är flera olika aspekter eller delmoment som spelar in när det gäller att kunna skriva på 

engelska som ett andraspråk. För att lyckas behöver eleverna vokabulär, grammatiska kun-

skaper, strategier för att skriva, återkoppling, möjlighet att till autentiskt skrivande och färdig-

hetsträning .  

 

2.2 Litteraturgenomgång 
En kort tillbakablick på utvecklingen av skrivande på engelska i klassrummet har gjorts av 

Lundahl (2012). Han skriver att den kognitivistiska synen på skrivande rådde i Sverige fram 

till 1980-talet och den innebär dels en föreställning om att man kan skilja mellan tanke och 

språk, dels att skrivande i klassrummet följer en bestämd struktur. Denna struktur innebar att 

skrivandet först planerades genom att samla tankar kring det man skulle skriva om. Därefter 

strukturerades tankarna för att användas i skrivandet och när sedan skrivandet skulle ske 

skulle olika skrivstrategier användas. Ett första utkast användes sedan som grund för fortsatt 

bearbetning. Skrivforskare fann dock att skrivandet inte är en linjär process och detta sätta att 

arbeta mötte motstånd. Skrivforskningen kom istället att beskriva skrivande som en process. 

Skrivandet sågs fram till 1980-talet som en produkt men vid den tiden fick processkrivande 

stort genomslag i Sverige, först i svenskämnet och sedan även i engelskämnet. Tidigare hade 

skrivandet betraktats som en produkt som eleverna oftast oförberedda skapade och läraren var 

ensam läsare och bedömare. I processkrivningen växer elevernas texter fram med hjälp av 

andra elever och läraren. Innehållet i elevernas texter diskuteras tillsammans i elevgruppen 

innan det är klart och på så sätt får skrivandet en social funktion. I processkrivningen får lära-

ren syn på elevens förmåga samtidigt som skrivandet pågår och bedömningen får en stödjande 

funktion. I den kognitivistiska synen på skrivande fanns ett antagande om ett samband mellan 

läsning och skrivförmågan. Forskningen har dock visat att det kan finnas stora skillnader mel-

lan förmågan att läsa och förmågan att skriva. Skrivandet i klassrummet måste vara menings-

skapande för att fungera optimalt. Att skriva är inte enbart en aktivitet utan en aktivitet med 

ett tydligt syfte och mål. I ett socialt synsätt ses skrivarens förmåga att anpassa det som skrivs 

efter tänkta läsare som en avgörande komponent. Skrivandet ses som en dialog mellan den 

som skriver och den som läser. Tornberg (2015) beskriver skriftspråket som interaktivt och att 

det alltid finns en möjlig mottagare. Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk är att det i tal-

språk är en direkt kommunikation medan det i skriftspråket är en fördröjd kommunikation. 

Denna fördröjda kommunikation ställer högre krav på kommunikationen eftersom mottagaren 

direkt måste förstå det skrivna eftersom det inte går att fråga vad avsändaren menar. För att 

elever ska utveckla sin förmåga att skriva krävs andra arbetssätt än skrivövningar och upp-

satsskrivning på begränsad tid. Eleverna måste ges möjlighet att utveckla tänkandet och 

kommunicera med andra med hjälp av andra arbetssätt och metoder för skrivundervisning. En 
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typ av pedagogik som vuxit fram under senare år är den så kallade genrepedagogiken (Lun-

dahl, 2012). Genrepedagogiken är en synlig pedagogik där utgångspunkten är att kunna han-

tera särdrag i olika genrer och texttyper. Liberg (2014) beskriver genrepedagogiken som ett 

sätt att systematiskt undervisa om olika texters uppbyggnad när det gäller form och innehåll 

samt de olika genrernas syften.  

 

2.2.1 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången visar att det skett en utveckling av undervisningen av skrivmomentet i 

engelska. Från att eleverna har skrivit enbart för sig själva och läraren har skrivandet 

utvecklats till en process där eleverna skriver för andra läsare och skrivandet har blivit mer 

interaktivt. Under senare år har genrepedagogiken vuxit fram.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna för mitt arbete. Jag använder mig av två 

teoretiska perspektiv: KASAM samt det sociokulturella perspektivet. 

3.1 KASAM 
KASAM som är en förkortning av känsla av sammanhang är grundat av den amerikanske 

professorn Aaron Antonovsky. Ursprungligen handlar KASAM om människors förmåga att 

hantera stressituationer och att ta sig vidare i livet när man genomgått en svår situation 

(Antonovsky, 1995). Antonovsky studerade varför vissa människor blev sjuka och andra inte 

när de utsattes för stress. Han kom fram till att de människor som lyckades hantera situationen 

och hade kraft att bekämpa stressorer klarade sig bättre. Orsaken var att de hade vad 

Antonovsky kallade generella motståndsresurser, GMR. Dessa motståndsresurser kunde bestå 

av pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet eller socialt stöd. Senare kom Antonovsky att 

omdefiniera begreppet GMR som ”potentiella resurser som en person med stark KASAM kan 

mobilisera och sedan använda i sitt sökande efter en lösning på det instrumentella problemet”. 

(Antonovsky, 1995, s. 17). 

KASAM består av tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 1995). Kärnan i begreppet KASAM är begriplighet och avser i vilken 

utsträckning upplevelsen av stimuli är förnuftsmässigt gripbar som ordnad, sammanhängande, 

tydlig och strukturerad information. Att ha en hög känsla av begriplighet innebär att stimuli 

som man utsätts för inte kommer som överraskningar eller att ha förmågan att kunna ordna 

eller förklara sådant som inträffar. Även stimuli som är negativa för individen blir för en 

människa med hög känsla av begriplighet gripbara. Den andra komponenten, hanterbarhet 

handlar om i vilken utsträckning en individ upplever att det finns resurser till ens förfogande 

som kan hjälp att möta de krav som ställs av de stimuli man utsätts för. Med resurser menar 

Antonovsky i detta sammanhang resurser som man själv eller behöriga andra kontrollerar. 

Behöriga andra är personer som finns i ens omgivning och som man litar på och kan räkna 

med. Att ha en hög känsla av hanterbarhet innebär att man inte känner sig som ett offer eller 

upplever sig orättvist behandlad av livet. När olyckliga saker inträffar kan man med hjälp av 

egna resurser eller behöriga andras resurser bearbeta det inträffade och gå vidare. Den tredje 

och sista komponenten i begreppet KASAM är meningsfullhet. Antonovsky betraktar 

meningsfullhet som en motivationskomponent och handlar om i vilken omfattning man ser att 

problem i livet är värda att investera energi i och att kunna se utmaningar som något man tar 

sig an och på bästa sätt försöker ta sig igenom snarare än något man väljer bort. 

Sammanfattningsvis definierar Antonovsky KASAM enligt följande: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 

dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang. (Antonovsky, 1995, s. 41) 

Jag har överfört begreppet KASAM och dess komponenter till undervisning och lärande och 

då tolkar jag de tre komponenterna såhär: Med begriplighet menar jag att det är lärarens 

förmåga att göra uppgifter och mål tydliga för eleven så att eleven vet vad syftet är med 

uppgiften eller arbetsmomentet. Eleven måste också ges förutsättningar att förstå hur en 

uppgift ska genomföras och kunna sätta in uppgiften i ett större sammanhang. Om uppgiften 
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är att skriva ett brev måste eleven inte bara veta vad det innebär att skriva utan också vad ett 

brev är och vad som kännetecknar det när det gäller innehåll och form. Den komponent som 

handlar om hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning en elev upplever att den har fått den 

undervisning som krävs för att kunna genomföra ett prov eller en uppgift på egen hand eller 

med hjälp av den behörige andre som i en undervisningssituation är läraren eller i en 

samarbetssituation en klasskamrat. Den sista komponenten som handlar om meningsfullhet 

handlar om huruvida eleven känner sig motiverad att genomföra uppgifter i skolan och här är 

det lärarens förmåga att utforma undervisning och uppgifter så att de känns motiverande för 

eleven att genomföra. GMR blir då de resurser en elev har och kan använda sig av för att 

framgångsrikt lösa en uppgift i skolarbetet.  

3.2 Sociokulturell teori 

3.2.1 Vygotskijs teori om språkutveckling 
Lev S Vygostksij ses som den sociokulturella teorins grundare. Vygotskij (2001) menar att 

människan har en medfödd förmåga att producera språk och att språkets huvudsakliga 

funktion är den kommunikativa. Framför allt är språket ett medel för social samvaro. Om vi 

människor inte kommunicerar via språket eller något annat teckensystem som hjälp för 

kommunikationen blir kommunikationen mycket begränsad och primitiv. Om ord skriver 

författaren att ord i sig är alltid en generalisering eftersom de inte syftar på enstaka föremål 

utan på en hel klass av föremål. För att vi ska kunna lära av varandra krävs att vi människor 

klarar av att göra generaliseringar och dessa generaliseringar möjliggör också att 

kommunikation utvecklas. Vi kan bara förstå och kommunicera om vi kan generalisera och 

beteckna det vi upplever. Vygotskij menade att ordets betydelse inte bara ska betraktas som en 

”enhet av tänkande och språk, utan också som en enhet av generalisering och kommunikation, 

av kommunikation och tänkande.” (Vygotskij, 2001, 40-41). När en elev lärt sig att nytt ord, 

kopplat till en viss betydelse, slutar inte ordets utveckling utan den har bara börjat. 

Generaliseringen av ett ord leder till högre typer av generaliseringar och detta leder till 

bildandet av begrepp. När en elev för första gången känner igen ett nytt ord avslutas inte 

begreppsutvecklingsprocessen, den har påbörjats. Begrepp utvecklas i en inlärningsprocess 

som är ett systematiskt samarbete mellan elev och lärare. Direkt inlärning av begrepp har visat 

sig omöjlig då det leder till ett lärande av ord som eleven lägger på minnet men som inte 

utvecklar tänkandet. Elevens psykologiska funktioner utvecklas med hjälp av, och i samarbete 

med läraren. Författaren skiljer mellan vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. De 

vardagliga begreppen är de som elever lärt sig utanför skolan medan de vetenskapliga 

begreppen är de som eleverna lär sig i skolan. För att en elev ska kunna tillägna sig 

vetenskapliga begrepp förutsätts det att eleven redan utvecklat ett system av ordbetydelser. 

Förståelsen av språket beskriver Vygotskij som en associationskedja vilken uppstår i 

intellektet under inverkan av välbekanta bilder som kan sammankopplas med orden.  

Att tillägna sig ett främmande språk i skolan sker på ett annat sätt än när vi tillägnar oss vårt 

modersmål (Vygotskij, 2001). Språkutvecklingen när det gäller förstaspråket är spontan 

medan språkutvecklingen när det gäller andraspråket är icke-spontan. De lagbundenheter som 

visar sig i utvecklingen av modersmålet verkar inte alls förekomma när det gäller att tillägna 

sig ett andra språk. En av orsakerna till detta är att det hos eleven redan finns utvecklade 

betydelser av orden på modersmålet och orden behöver bara översättas till det nya språket. 

Ordens semantiska sida har under en långvarig process utvecklats genom första språket. 

Därför tillägnar sig elever ett andraspråk genom ett annat system än när de lär sig sitt första 

språk och detta grundar sig i kunskaperna i förstaspråket. Att tillägna sig ett andraspråk 
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innebär att ta stöd i sitt första språk men det leder också till utveckling av förstaspråket 

eftersom inlärningsprocessen inte upprepar den för förstaspråket. Trots det menar Vygotskij 

att utvecklingsprocesserna för såväl det första språket som andraspråket har mycket 

gemensamt när det gäller språkliga utvecklingsprocesser. Det första språkets, andraspråkets 

och skriftspråket utvecklingsprocesser tillhör samma klass av genetiska processer och har en 

likhet med varandra.  

När det gäller skillnader i att tillägna sig ett skriftspråk i jämförelse med ett talspråk skriver 

Vygotskij (2001) att skriftspråket inte heller reproducerar talspråkets historia. Skriftspråket är, 

menar Vygotskij, inte en översättning av talspråk till skrivtecken och att behärska skriftspråket 

är inte samma sak som att tillägna sig skrivandets teknik. Skriftspråket är ett språk i tanke och 

föreställning och kräver en högre abstraktionsnivå än talspråket. I likhet med inlärning av 

förstaspråk och andraspråk så upprepas inte talspråkets utvecklingsstadier när det gäller 

utvecklingen av skriftspråket. Vygotskij menar att skriftspråket, som är ett språk utan ljud och 

förutsätter att ljudsymboler symboliseras, är svårare att tillägna sig än det muntliga språket. I 

det talade språket skapas hela tiden motivation för att fortsätta tala medan vi i skriftspråket 

måste skapa en situation genom att i tanken föreställa oss en situation som kan skapa näring åt 

den språkliga aktiviteten. Ytterligare en svårighet när det gäller skriftspråket är att det ställer 

krav på medveten fonetik, språkets semantiska uppbyggnad samt syntax. Skriftspråket är den 

mest detaljerade språkliga formen som enligt skriftspråkets lag kräver både subjekt och 

predikat. Vygotskij beskriver skriftspråket som en komplicerad språklig aktivitet som kräver 

mer eftertanke än talspråket. 

3.2.2 Centrala begrepp inom sociokulturell teori 
Några av de mest centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet är mediering och 

appropriering (Säljö, 2014a). Säljö (2005) uttrycker appropriering som att i olika 

sammanhang tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter som man på något sätt utsätts för. 

När människor tar till sig och utvecklar förmågor som till sin karaktär är kulturella, 

exempelvis att läsa och skriva approprierar de vad Vygotskij kallade medierande redskap. Att 

appropriera innebär att lära känna och använda kulturella redskap och begripa hur de medierar 

världen. Med termen mediering avsåg Vygotskij att människan använder redskap, språkliga 

eller materiella, för att förstå och agera i sin omvärld. De materiella, fysiska redskapen 

benämner Säljö (2014b) artefakter. Exempel på språkliga verktyg är symboler, tecken eller 

teckensystem som vi använder när vi tänker och kommunicerar.  Hit räknas bland annat 

bokstäver så vårt alfabet och skriftspråk är alltså språkliga verktyg. Vårt tänkande sker via 

språkliga verktyg. Enligt Säljö (2014a) menar Vygotskij att vi tänker via våra språkliga 

redskap som utvecklats inom kulturella gemenskaper, det vill säga att det behövs någon form 

av gemensam förståelse för ett fenomen för att det ska vara ett medierande redskap. Under tid 

har våra språkliga verktyg utvecklats och förändrats. Mediering kan alltså ske som ett 

språkligt verktyg men också med fysiska redskap som ett tangentbord. Idag finns flera 

företrädare för den sociokulturella traditionen och flera av dem, menar Säljö, anser inte att det 

fruktbart att skilja mellan språkliga och materiella verktyg då de förutsätter varandra. Man 

kan exempelvis inte skriva en text med ett begripligt innehåll på ett tangentbord utan att 

använda både språkliga och materiella verktyg. Att skriva text kräver såväl reflektion och 

kunskap som fysisk handling. Istället för att dela upp dem kan man då istället använda termen 

kulturella redskap som innefattar både språkliga och materiella verktyg. I detta tankesätt 

närmar sig den sociokulturella traditionen pragmatismen i och med att människans kunskaper 

ses som en kombination mellan praktiska och teoretiska kunskaper. För Vygotskij hade det 

mänskliga språket en unik position. För honom var språket det ultimata redskapet. Språk som 
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medierande redskap var dock inte ett nationellt språk utan ett flexibelt teckensystem som vi 

använder för att uttrycka oss och förstå världen. Såväl det talade som det skrivna språket 

använder vi för att kommunicera och förstå våra medmänniskor. Språket har, menar Säljö 

(2014b) en helt avgörande roll när vi agerar fysiskt men också när vi tar in information genom 

exempelvis en instruktion om hur vi ska agera. Skrift är en sociokulturell teknik som idag är 

ett av de dominerande medierande redskapen. Den är också ett centralt redskap för 

kunskapsförmedling i skolan. Att producera skrift är mer krävande än att konsumera skrift 

eftersom skrivandet är beroende av helt andra kunskaper i hur man komponerar en text för att 

den ska kunna förstås och det finns också formella krav på formulering.  

Ytterligare ett av de mest centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet är den 

närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, härefter förkortat 

ZPD). Vygotskij (1978) utgår från att lärande måste matchas med elevernas utvecklingsnivå. 

ZPD definierar de funktioner som är på väg att mogna. Vygotskij jämför ZPD med blommor 

och beskriver ZPD som knoppar som är på väg att utvecklas till blommor. Det är med hjälp av 

pedagogen som knoppar slår ut. Vygotskijs egen definition av ZPD är: 

… the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving 

and the level of potential development as determined through problem under adult guidance or in 

collaboration with more capable peers. (Vygotskij, 1978, s. 86) 

ZPD definieras av att en elev kan utföra något med stöttning av andra idag men kan utföra 

samma sak på egen hand imorgon. Säljö (2014a) hänvisar till begreppet scaffolding som är en 

metafor som ofta används i litteraturen för att beskriva att den kunnige bygger en ställning där 

den lärande med stöttning kan ta sig vidare i sitt lärande. Säljö (2014b) använder också 

termen kommunikativa stöttor för att beskriva hur en mer kompetent person övervakar och 

korrigerar kursen och på så sätt genom sina handlingar medierar uppgiften i samarbete med 

den som utvecklar kunskap.  
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4 Metodologisk ansats och val av metod 

Jag har valt att göra en intervjustudie och under denna rubrik redogör jag för mitt metodval, 

de etiska ställningstaganden jag gjort samt hur urvalet och genomförandet gått till. Därefter 

redogör jag kort för studiens giltighet och avslutar med redogörelse för valet av analysmetod. 

4.1 Metodval 
Det finns ett flertal metoder för att studera den komplexa karaktär som skrivande på ett andra-

språk har (Hyland, 2016). Hyland har sammanställt de möjliga val som forskare ställs inför 

när det gäller studiet av att skriva på ett andraspråk och kopplat ihop undersökningsmetoder 

med möjlig design. Genom att använda sig av intervju kan man som forskare locka fram det 

som inte är tydligt vid första anblicken. Intervjuer är interaktiva och inte så förutbestämda 

som exempelvis enkäter. Genom att använda sig av semi-strukturerade frågor som ger forska-

ren möjlighet att följa upp ges möjlighet att i intervjun kunna diskutera tolkningar och upp-

fattningar av vad skrivande betyder för informanten. Hyland skriver vidare att vid en intervju 

kan man som forskare få reda på informantens attityd till både skrivning som sådan och till 

undervisning och lärande. Författaren menar också att det råder sex olika paradigm när det 

gäller att skriva på ett andraspråk och beroende på paradigm lämpar sig vissa metoder bättre 

eller sämre. Just intervju passar för de paradigm i vilket skrivningen ses som ett sätt att ut-

trycka sig och där skrivandet ses som en kreativ aktivitet. Dessutom passar intervjuer där 

skrivande ses som en kunskapsmässig eller situationsbunden aktivitet, ett resultat av en tan-

kemässig process, eller där skrivande sker i en viss kontext samt där skrivandet ses som en 

social aktivitet som ett sätt att kommunicera i en gemenskap. De paradigm i vilka intervju inte 

passar som metod för en studie är de i vilka text ses som en avslutad aktivitet grundad på ett 

strikt regelverk samt att skrivandet ses som en ideologi i syfte att förstärka maktrelationer.  

För att få svar på min fråga om vilka metoder och arbetssätt några lärare uppfattar är de bästa 

för att öka måluppfyllelsen i ämnet engelska såg jag några möjliga metoder: observationer, 

intervjuer eller enkäter. Vid en observation hade jag kunnat få möjlighet att se hur lärarna 

faktiskt gör medan jag vid en intervju får reda på vad lärarna säger att de gör samt deras upp-

fattningar om hur lämpliga metoderna är. I en enkätundersökning hade jag också fått svar på 

vad lärarna säger att de gör samt deras uppfattningar om metoderna men då hade jag gått 

miste om att kunna ställa följdfrågor och ställa fördjupade frågor. Jag tror också att det kan 

vara svårt att fånga in beskrivningar av undervisningssituationer i en enkät. Jag hade inte för 

avsikt att samla in data som kan analyseras med hjälp av statistiska metoder eller verktyg. 

Eftersom jag valde att göra en intervjustudie är studien vad Ahrne och Svensson (2015b) be-

nämner en kvalitativ metod. Det som kännetecknar en kvalitativ analys är enligt författarna att 

forskaren inte intresserar sig för hur många gånger ett påstående eller en utsaga nämns utan 

vad som sägs och vilken betydelse det sagda har för respondenten. Vidare skriver författarna 

att vid kvalitativa studier kommer man i forskarrollen förhållandevis nära miljöer och männi-

skor som är föremål för undersökningen. Det finns i viss mån en flexibilitet i forskningspro-

cessen eftersom avståndet mellan fältarbete, textläsning och analys ofta varvas. Detta gör att 

forskningsdesignen kan anpassas löpande. Dessutom finns det sällan färdiga analysmodeller 

eller analysverktyg när det gäller kvalitativa metoder och forskaren måste ofta utveckla egna.  

Studien har vissa praktiska begränsningar. En praktisk begränsning är att jag arbetat deltid 

och endast haft två arbetsdagar per vecka till förfogande för att genomföra undersökningar. 

Detta har gjort att det varit svårt att följa en eller flera lärare i deras undervisning under en 
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viss tid och därmed såg jag svårigheter att använda mig av observation som metod. Studien 

syftar till att undersöka lärares uppfattningar om framgångsrika undervisningsmetoder samt 

hur lärare arbetar mot ökad måluppfyllelse för elever som visar på inlärningssvårigheter. Med 

tanke på frågeställning samt praktiska begränsningar såg jag intervju som en lämplig metod 

för mitt arbete och valde därför att genomföra en intervjustudie.  

Erickson-Zetterqvist och Ahrne (2015) skriver att intervju kan användas för att undersöka 

människors upplevelse av något. En intervju syftar till att den som intervjuar ska få ny kun-

skap om sådant intervjuaren inte känner till. Författarna skriver också att den kunskap man 

kan få genom intervjuer är begränsad till faktorer som är situationsbundna, det vill säga stun-

den då intervjun gjordes, hur den intervjuade uppfattade ämnet samt sådant som kan tillskri-

vas diskussionen i det ögonblicket. Det finns flera olika benämningar på intervjumetoder men 

författarna ser inte det som viktigt att välja en typ av intervju. Däremot menar de att det är 

viktigt att redovisa på vilket sätt man gjort sina intervjuer samt hur man gått tillväga när man 

ställt frågor. Grundtanken i en intervju är att två personer som inte känner varandra samtalar i 

ett bestämt syfte där intervjuaren ställer frågor och informanten svarar. En speciell typ av in-

tervju är djupintervjun. I djupintervjun samtalar två personer länge och syftet är att skapa en 

öppen relation. I djupintervjun vill man enligt Johnson (refererad till i Erickson-Zetterqvist & 

Ahrne, 2015) fånga personliga aspekter som ofta tas för givna, som exempelvis upplevda erfa-

renheter och värderingar. Jag väljer att benämna dem som intervjuas informanter då beteck-

ningen informant står för en person som svarar på frågor som kommer ur dess kultur eller 

sociala miljö.  

Intervju som metod har både styrkor och svagheter (Erickson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Till 

styrkorna hör att man på relativt kort tid kan få höra hur informanter berättar om upplevelser 

och erfarenheter. Genom att transkribera direkt efter intervjun kan man i det fortsatta intervju-

arbetet rikta in sig på sådant som är särskilt intressant för undersökningen. En svaghet är att 

det inte är säkert att informanterna gör som de säger och intervju ger dessutom en begränsad 

bild av ett fenomen. Dessutom visar intervju som metod ett resultat av ett samtal genomfört 

på en specifik plats och vid ett specifikt tillfälle och informanten kan ha haft andra avsikter än 

vad intervjuaren uppfattat.  

Den typ av analysmetod som jag valt (se Val av analysmetod) genererar inte någon unik lös-

ning. Därför måste tillvägagångssättet beskrivas noga så att det går att följa tankegången hos 

den som genomfört studien. För att ge en undersökning högre validitet skulle krävas att någon 

annan också läste igenom materialet och kodade det. Om vi båda skulle finna samma teman 

skulle studien ges högre validitet (Ryan & Barnard, 2003). 

 

4.2 Etiska ställningstaganden 
Jag har, i enlighet med riktlinjer, beskrivit för informanterna hur jag hanterar den information 

de lämnar. Informanterna har delgivits principen om informerat samtycke (Svensson & 

Ahrne, 2015). Detta innebär att informanterna har fått information av vad undersökningen 

innebär och har själva kunnat avgöra om de ville delta eller inte.  

Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer finns det två grundläggande krav 

för forskning. Det första är det så kallade forskningskravet, vilket innebär att det finns ett krav 

på att forskning bedrivs, inriktas på väsentliga frågor samt håller hög kvalitet. Det andra kra-

vet är individskyddskravet vilket är indelat i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa principer utgör grund för 
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granskning av forskningsprojekt men syftar också till att vägleda forskaren i det tänkta forsk-

ningsarbetet. Den studie som jag har genomfört är inriktad mot en för utbildningsområdet 

väsentlig fråga, nämligen ökad måluppfyllelse i ämnet engelska, vilket är angeläget för såväl 

individer som samhället.  

Jag har också gjort metodologiska överväganden i syfte att nå hög kvalitet i studien. När det 

gäller individskyddskravet har de fyra huvudkraven beaktats. När det gäller informationskra-

vet har jag enligt regel 1 informerat informanterna om studiens syfte, att deltagandet är frivil-

ligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Den information jag samlat in an-

vänds inte i annat syfte. Jag har också informerat om hur resultaten kommer att offentliggöras 

i form av en studentuppsats. Denna information fick informanterna i missivbrev (Bilaga 1) 

samt muntligt i samband med intervjuerna. När det gäller samtyckeskravet där deltagarna 

själva bestämmer över sin medverkan så inhämtades detta i samband med att tid bokas för 

intervju samt att jag i samband med intervjun talade om att informanterna själva kan avbryta 

när de önskar. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som ingår i under-

sökningen skall ges konfidentialitet och att personuppgifter förvaras/lagras så att ej behöriga 

ges möjlighet att ta del av dem. I undersökningen har inga personliga uppgifter hanterats utan 

endas information som lämnats av personer. Informanternas svar har behandlats med konfi-

dentialitet (Vetenskapsrådet, 2011), det vill säga att obehöriga inte kommer att kunna ta del av 

uppgifterna men jag som genomfört studien kan härröra svar och lämnade uppgifter till en-

skilda individer. Då det rör sig om en intervjustudie är det oundvikligt att jag har den vetskap-

en. Informanterna har fått veta att ljudupptagningar från intervjuer kommer att förstöras efter 

att undersökningen är avslutad och arbetet godkänt. Vid transkribering av intervjuerna har jag 

använt fingerade namn på informanterna för att minska risken att uppgifter samt informanter 

ska kunna identifieras. Gällande nyttjandekravet har informanterna fått veta att insamlad in-

formation endast kommer att användas för studiens ändamål. Dessutom har jag följt veten-

skapsrådets rekommendationer om att låta informanterna ta del av undersökningens resultat 

genom att ge dem möjlighet att läsa den slutgiltiga rapporten när den är klar.  

 

4.3 Urval och genomförande 

4.3.1 Urval 

Erickson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att forskningsfrågan är avgörande för vilka per-

soner som ska intervjuas. I kvalitativa intervjuer finns inte några regler för hur urvalet bör 

göras, däremot bör man tänka över hur urvalet av informanter ska gå till och det är alltid vik-

tigt att redovisa hur urvalet gått till. Den urvalsmetod jag använt mig av utgår från är en form 

av tvåstegsurval. Jag har utgått från en kommun och därefter har jag valt informanter som 

undervisar i engelska i grundskolans senare år på några olika skolor.  

Jag har valt att intervjua lärare som undervisar i engelska på grundskolans högstadium och jag 

har försökt att hitta både manliga och kvinnliga intervjupersoner som har olika 

ämneskombinationer i sin utbildning. Jag har vänt mig till lärare utanför den skola där jag är 

verksam och jag har vänt mig till lärare som jag vet undervisar i grundskolans högstadium. 

Tre av lärarna kände jag själv till, en av lärarna har jag fått tips om av en kollega på min 

arbetsplats och en av lärarna fick jag tips om via en av de andra intervjupersonerna. Jag har 

kontaktat ytterligare en person men inte fått något svar från den personen. Sammanlagt har 

fem intervjuer genomförts. De personer som tackat ja till att bli intervjuade är personer jag 
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träffat i samband med utbildningstillfällen eller där jag i min epostkontakt kunnat ange att en 

annan person tipsat mig om att kontakta dem.  

De fem intervjupersonerna är: Lisa som arbetat som lärare i 21 år och behörig att undervisa i 

åk 4-9 i svenska, engelska och tyska. För närvarande undervisar hon i tyska i åk 6-9 samt i 

engelska i åk 7-9. Emma har arbetat som lärare i 15 år och är egentligen utbildad 

gymnasielärare i engelska och tyska men har även legitimation för år 6-9 i grundskolan och 

det är i de årskurserna hon huvudsakligen arbetat sedan examen. Just nu undervisar Emma åk 

6-9 i tyska och två klasser i åk 7 i engelska. Emma har dessutom ett försteläraruppdrag inom 

entreprenöriellt lärande. Lars har arbetat som lärare i 17 år och utbildade sig till lärare i idrott 

och hälsa samt historia. Behörigheten i engelska har han läst in senare genom att läsa kurser. 

Lars undervisar i idrott och hälsa samt i engelska i åk 7-9 detta läsår. Maja har arbetat som 

lärare i 15 år och är förutom engelska behörig i att undervisa i samhällskunskap och ämnet 

hållbar utveckling. Maja är behörig att undervisa för åk 3-9 i grundskolan samt 

gymnasieskolan. Detta läsår undervisar Maja i engelska i åk 7 och 8 och undervisar också i 

engelska som språkval. Maja är dessutom förstelärare inom Bedömning För lärande, BFL på 

sin skola. Sara är sedan 19 år lärare i svenska, engelska och franska för åk 4-9 och just nu 

undervisar hon i svenska och engelska i åk 7 och 8. Sara är liksom Maja förstelärare inom 

BFL på sin skola. Sara arbetar på en skola med elever från åk 4-9 och de andra lärarna arbetar 

på skolor med elever från F-klass till och med åk 9.  

På alla skolorna har eleverna i åk 9 tillgång till personlig dator och åk 6-8 har tillgång till 

personlig iPad. I kommunen finns kommunlicens för Inläsningstjänst och de elever som har 

datorer har alla även tillgång till hjälpprogram som exempelvis ClaroRead och SpellRight. De 

elever som har iPad får tillgång till appar som hjälpmedel av respektive speciallärare eller 

specialpedagog vid behov, så för dem ser utbudet av hjälpmedel lite olika ut.  

4.3.2 Genomförande 
Informanterna har initialt kontaktats via kommunens eposttjänst i syfte att ta reda på om de 

hade möjlighet och ville ställa upp på en intervju. I samband med det epostmeddelandet 

bifogade jag också missivbrevet. Efter att informanterna tackat ja och meddelat vilken tid de 

önskade träffas för intervju, samt vem deras närmaste chef är, kontaktade jag chefen via epost 

för att informera och få samtycke till att komma till respektive skola och genomföra 

intervjuerna. I samband med den kontakten fick även chefen ta del av missivbrevet. Jag valde 

att kontakta lärarna direkt då det i huvudsak är de som berörs av intervjun och då visste jag 

också att lärarna fått informationen och att den inte stannat på vägen.  

Innan jag genomförde intervjuerna testade jag min intervjuguide och frågeställningarna 

genom att ställa frågorna till en kollega som är lärare i engelska. En hel intervju genomfördes 

inte men kollegan berättade hur frågorna uppfattades och vilken typ av svar jag kunde 

förväntas få utifrån valda frågeställningar.  

Alla intervjuer har genomförts med endast informanten och mig närvarande. Intervjuerna har 

spelats in med hjälp av programmet QuickTime Player. Fyra av intervjuerna har genomförts 

på respektive lärares skola och informanterna har ordnat lokaler där vi suttit avskilt utan att ha 

blivit störda. En intervju har gjorts i hemmiljö och även då har vi suttit avskilt utan att bli 

störda. Vid intervjuerna har datorn varit placerad så att informanterna har kunnat se 

bildskärmen och vara säkra på att det endast rörde sig om en ljudupptagning. Intervjuerna har 

tagit mellan 25 och 40 minuter, de flesta mellan 25 och 30 minuter. Under intervjuerna har jag 

fört kortare anteckningar i form av stödord vid exempelvis uppräkningar för att kunna 

återkomma till dem längre fram i intervjun.  
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Intervjuerna har transkriberats i sin helhet. Redan vid transkriberingen har jag använt ett 

fiktivt namn på intervjupersonen och även andra namn som förekommit i intervjun har bytts 

ut mot det neutrala ordet kollega redan under transkriptionen. Jag har transkriberat det som 

sägs så som det sades vid intervjutillfället men i min citatredovisning har jag gett utsagorna en 

mer skriftspråklig form för att det ska vara lättare att läsa och göra informanterna rättvisa. Jag 

har dock varit noga med att inte förvanska det sagda.  

4.4 Studiens tillförlitlighet 
Enligt Erickson-Zetterqvist och Ahrne (2015) kan man få ett material som är relativt obero-

ende av enskilda personers uppfattningar redan vid sex till åtta intervjuer men för att materi-

alet ska kunna vara representativt behövs vanligen tio till femton intervjuer. Vad som avgör 

ett materials representativitet är om intervjusvaren återkommer eller visar på samma svars-

mönster i ett flertal intervjuer. Man talar då om att man uppnått mättnad och att ytterligare 

intervjuer inte tillför något nytt. Under den begränsade tid jag haft för mina intervjuer förvän-

tade jag mig inte att mättnad skulle komma att uppnås.  Generaliserbarhet hänger enligt Arne 

och Svensson (2015b) ofta ihop med forskningens trovärdighet. Generaliserbarhet innebär då 

att kunna överföra det resultat man kunnat visa till en större population eller en annan miljö 

än den som studerats. När det gäller kvalitativa studier kan man inte generalisera resultaten på 

samma sätt som vid kvantitativa studier. Författarna lyfter att inom kvalitativ forskning talar 

man om andra generaliseringsanspråk. Ett sådant handlar om möjligheten att överföra resultat 

från en studie till andra personer eller miljöer som på något sätt liknar eller överensstämmer 

med de personer man studerat. Ett annat generaliseringsanspråk är huruvida man kan överföra 

resultaten till liknande verksamheter. En tredje typ av generaliseringsanspråk gäller möjlig-

heten att överföra forskningsresultat i tid och rum, till exempel genom att studera hur en in-

stitution fungerar i ett annat land eller annan kultur. För denna typ av generaliseringsanspråk 

krävs att man kan hänvisa till andra studier eller tidigare forskning. Den fjärde generalise-

ringstypen som författarna tar upp är teoretisk eller analytisk generalisering vilket innebär att 

generalisera utifrån teoretiska ramverk och begrepp. Jag hoppas att med viss försiktighet 

kunna använda mig av det första och andra generaliseringsanspråket i min undersökning.  

 

4.5 Val av analysmetod 
I valet av analysmetod har jag utgått från en artikel av Ryan och Barnard (2003). Författarna 

skriver att det i beteendevetenskap är grundläggande att utgå från kategoriserade teman. Utan 

kategoriserade teman finns inget för forskaren att beskriva, jämföra eller förklara. Genom att 

tydligt beskriva sina teman möjliggör också forskaren för läsaren att förstå de metodologiska 

val som gjorts. Författarna menar att ett tema bär betydelsen av det forskaren önskar beskriva. 

Teman är abstrakta konstruktioner som sammankopplar utsagor man hittat. Som forskare vet 

man att man har funnit ett tema när man kan svara på frågan: Vad är detta ett exempel på? 

Teman hittar man i sina insamlade data, men de finns till viss del också i forskarens tidigare 

förståelse av det undersökta fenomenet. De första idéerna till teman brukar man få genom att 

utgå från frågorna i intervjuguiden. Rent praktiskt handlar det om att läsa igenom sitt material 

och märka upp de teman som visar sig med exempelvis olikfärgade pennor. Genom att läsa 

flera gånger kan man upptäcka både teman som förekommer och teman som upprepar sig. Ju 

oftare ett begrepp eller en beskrivning förekommer desto mer sannolikt är det att det är ett 

tema. Författarna presenterar olika typläror för att finna teman i en text. I mitt arbete följer jag 

modellen likheter och olikheter. Frågan jag ställt mig är: Hur är en beskrivning olik eller lik 

en annan. Dessa likheter och olikheter har sedan bildat teman. När jag identifierat mina olika 
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teman har jag läst och strukit under det som jag uppfattar är essensen i lärarnas utsagor 

kopplat till syfte och frågeställningar. Därefter har jag för varje enskild lärare skapat en 

tankekarta där jag har grupperat de olika utsagorna i kategorier med avseende på syfte och 

frågeställningar. Dessutom gjorde jag noteringar om annat som jag reflekterade över i 

genomläsningen. Jag fick fem pappersark med tankekartor som jag sedan studerat för att hitta 

likheter och olikheter. När jag kunnat se likheter och olikheter har jag grupperat dem för att 

skapa ett tema.  
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5 Resultat och analys 

Under denna rubrik presenterar jag inledningsvis de skillnader och likheter som framkommit 

när det gäller lärarnas uppfattning om undervisning av skrivmomentet i engelska. Resultatet 

sammanfattas därefter utifrån studiens syfte och frågeställningar. Därefter presenteras 

analysen av resultatet i relation till teorier om KASAM och sociokulturellt perspektiv. 

Rubrikerna utgår från de likheter och skillnader jag funnit vid tematiseringen av resultatet. 

Kapitlet avslutas med en kortare sammanfattning av resultatet.  

5.1 Resultat 

5.1.1 Lärarnas metoder och arbetssätt 
Intervjuerna med de fem lärarna visar på såväl likheter som olikheter när det gäller 

uppfattning om undervisningsmetoder och undervisningens innehåll.  

Det är vanligt att lärarna utgår från en text i någon form. Syftet med att utgå från en text 

varierar dock. Lisa och Emma arbetar medvetet efter genrepedagogik.  

…upplägget för hur skriver man brev med datum och hälsningsfraser och avslutningsfraser. När 

man skriver en novell, vad ska man tänka på? Den ska inte vara för lång, den ska vara 

intresseväckande i början, alltså de här dragen för olika genrer. (Lisa) 

Maja arbetar också utifrån genrepedagogiken men inte på ett medvetet sätt. Det är under 

intervjun som hon blir varse att hon använder sig av genrepedagogik till stor del i sin 

undervisning 

 Jag tror, alltså dels tänker jag på det här med litteratur. Vi pratar ju mycket…att de ska presente-

ras inför olika typer av text och vi var ju inne på det där med genrepedagogik, olika typer av tex-

ter. Men jag tror, alltså man måste också skriva mycket helt enkelt och att variera det, långa tex-

ter, dikter, email, alltså att utsätta dem för olika typer av skrift också för oftast så tänker de upp-

sats bara när man pratar om att skriva, men att det faktiskt är…genrer, ja det är det att jag inte så 

medvetet tänker nu ska jag undervisa genre. (Maja) 

Lisa berättar att när hennes elever ska arbeta med textproduktion så börjar de alltid att 

tillsammans läsa några olika texter inom den genre som de ska arbeta med. Tillsammans 

försöker de analysera vad som är typiskt för genren. Emma arbetar systematiskt med 

genrepedagogiken och börjar alltid med att gå igenom genren tillsammans och utgår från 

modelltexter. Maja säger att hon jobbar med processkrivning och Sara säger att hon använder 

sig mycket av processkrivning och storyline. Lars skiljer sig lite från de övriga genom att han 

inte uttrycker att han använder någon särskild metod. Han har dock ändrat sitt arbetssätt när 

det gäller hur han arbetar med skrivundervisning från att ha läst och rättat till att markera 

elevernas misstag i texten och därefter får eleverna själva arbeta vidare med texten och rätta 

sina misstag.  

Alltså tidigare då har de fått skriva om någonting och så har de lämnat in det till mig så har jag 

suttit och rättat alla felen och skrivit dit att såhär ska det vara och såhär ska det vara, vilket är ett 

fasligt jobb. Nu markerar jag bara där det har blivit lite galet, vad det nu kan vara, och så får de 

tillbaks det och så får de sitta och jobba med texten en gång till så att säga. För jag tror inte att 

när jag har rättat texten, att de tar till sig lika mycket. Och sen brukar jag ju, det blir ju lite så att 

man hittar ju de här kritiska aspekterna då i en text och så tar jag upp det i helklass även fast det 

är ju givetvis sådana som inte gör de här felen så är det många som gör dem. (Lars) 
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Lars använder färdiga texter för att visa nivåskillnader i texter och ha dem som grund för att 

diskutera språket och innehållet. Genom att läsa bedömda elevtexter menar han att det blir 

tydligt för eleverna vad som skiljer texter på olika betygsnivåer. Även Maja utgår från 

elevtexter, såväl gamla nationella prov som sparade autentiska elevtexter. Emma säger att 

texter på olika nivåer visar på olika kvalitéer och det blir visuellt tydligt för eleverna när de 

jämför texter på olika nivåer.  

Sara, Emma och Maja beskriver tydligt sina arbetssätt. Sara samarbetar mycket tillsammans 

med kollegor och nu arbetar de med storyline så hon berättar om det arbetet. Tillsammans har 

de hittat på en historia om en klassresa och låter varje lektion starta med någon form av input 

som bygger på föregående lektions input. Eleverna skriver i delat dokument och Sara läser, 

både under lektionstid och mellan lektionerna och ger återkoppling till eleverna. Sara tycker 

det är en bra uppgift för varje elev kan skriva utifrån sina förutsättningar och återkopplingen 

blir sedan elevspecifik. Eleverna måste våga skriva och därför måsta man som lärare låta dem 

skriva mycket. Emmas arbetsmodell går ut på att gå igenom genren tillsammans i klassen med 

hjälp av modelltexter och därefter sätter eleverna igång att skriva.  

Då skriver de någonting gemensamt där de jobbar kollaborativt och sen så får de en 

enskild uppgift. Jag jobbar mycket med E-P-A-metoden eller think-pair-share men 

när jag jobbar med text så jobbar jag åt andra hållet. Då jobbar jag alla först. Vi tittar 

och sen jobbar de parvis eller gruppvis och sen jobbar de enskilt så att de hela tiden 

kan luta sig tillbaka på det vi har gått igenom gemensamt. (Emma) 

Emma låter också eleverna skriva i delade dokument så att hon kan se elevernas skrivande 

under lektionstid och mellan lektionerna. Feedback får eleverna både skriftligt i sina 

dokument men också muntligt under lektionerna. Maja arbetar systematiskt med 

skrivprocessen och anger det som sin metod. Hon utgår från exempeltexter och därefter får 

eleverna göra en plan för sitt skrivande. När planen är klar skriver eleverna sitt första utkast. 

Det första utkastet läser alltid en klasskamrat som med hjälp av ett formulär som Maja har satt 

ihop ger kamratrespons på arbetet. Därefter skriver eleverna sitt andra utkast. Detta läser alltid 

Maja och i samband med att hon läst och analyserat utkast nummer två brukar hon återkoppla 

till eleverna i grupp och gå igenom sådant som hon sett att många behöver jobba med i sitt 

tredje utkast. Därefter skriver eleverna utkast nummer tre och det blir den slutgiltiga 

produkten som Maja sedan bedömer. Lisa arbetar mer utifrån bestämda skrivuppgifter varje 

läsår. I åttan får eleverna ett större skrivprojekt där uppgiften är att under läsåret skriva en bok 

med fem kapitel. Där ger Lisa eleverna tips om vad de kan skriva om, en ram och efter ett år 

har de skrivit sin bok. Under arbetets gång skickar eleverna in sina texter för återkoppling och 

då ger också Lisa individuell återkoppling om hur eleverna kan utveckla texten med hänsyn 

till grammatik, beskrivningar och elever som kommit längre i sin skrivutveckling får råd hur 

de kan utveckla sitt skrivande genom att exempelvis använda bisatser. 

Informanterna använder sig av de metoder och arbetssätt som de känner till. På frågan om de 

känner till någon särskild metod eller något arbetssätt som särskilt utvecklar elevernas 

förmåga att skriva på engelska så svarar alla lärarna att det inte känner till någon sådan metod.   

5.1.2 Ordförråd 
När det gäller vilka moment som lärare behöver undervisa i och som är nödvändiga för att 

eleverna ska lyckas med sitt skrivande är alla överens om att ordförrådet är det absolut 

viktigaste.  

De behöver ett ordförråd. Det är ju byggstenarna. Annars har de ingenting att bygga med. 

(Emma) 
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För det första så måste de ju ha en vokabulär, mycket ord och mycket fraser. (Lisa) 

Ordförråd är ju faktiskt en stor del. Det är ju väldigt tydligt med kvaliteten där på texterna. För de 

elever som kämpar, så har en stor del med ordförrådet att göra. (Maja) 

I grund och botten jobba med ordkunskap. (Lars) 

Ordförråd måste ju finnas. (Sara) 

Sen skiljer det sig åt hur lärarna arbetar med ordförråd. Lisa beskriver arbetet med ordkunskap 

som att hon står med ett ben i traditionellt arbete med glos- och frasläxor eftersom hon menar 

att eleverna behöver plugga in ord och fraser för att ha en bra bas när de sedan ska skriva. Fast 

ibland jobbar Lisa med projekt och då blir det inte så traditionellt utan mer med fokus på att 

utveckla förmågor. Lisa låter också eleverna skriva dialoger som de sedan spelar upp. Lars 

jobbar mer med glosläxor. 

De måste ju lära sig glosor, de här 25-30 glosorna till nästa gång. (Lars) 

Lars menar också att det vore bra om eleverna läste mer för det skulle utveckla deras ordför-

råd. 

Jag har ju alltid förespråkat att man utsätter sig för det engelska språket så mycket som möjligt 

genom kanske bland annat läsning, men det är inte lätt nu. Dagens ungdomar, säger jag generellt, 

läser ju inte, de håller ju på med sina sociala medier. Jag tror ju att mycket läsning så registrerar 

ju hjärnan någonstans vad som låter bra och hur en mening ser ut och sådär. (Lars) 

Lars är också noga med att glosorna måste in i ett sammanhang och utformar glosförhör så att 

eleverna tvingas att använda orden i skrift och inte bara kunna översätta och stava. Sara säger 

att hennes elever får lite glosläxor men att eleverna också utökar sitt ordförråd när de läser 

tillsammans och när de tittar på saker exempelvis någon serie tillsammans. 

…att det är på engelska så att de tränar att höra och då omedvetet tror jag de bygger sitt 

ordförråd. (Sara) 

Maja ger i stort sett aldrig glosläxor. Det hela började med att elever hade som särskild 

anpassning att de inte skulle ha läxor och då valde Maja att ta bort det för alla elever. 

Dessutom upplevde Maja att glosläxan tog mycket värdefull tid och styrde undervisningen för 

mycket. Maja säger också att hon inte vet någon forskning som vetenskapligt visar att 

glosläxan faktisk har någon effekt. Hon ser glosläxan mer som ett invant beteende. För yngre 

elever, på mellanstadiet, kan glosläxan hjälpa till för där behöver eleverna bygga upp ett 

grundläggande ordförråd. Maja säger att det finns roligare sätt att utveckla ordförrådet och 

framför allt genom läsning och läsförståelse 

Ja, mycket läsa, olika texter. Vi läser alltid en roman, en sån här riktig roman. Då har vi för varje 

årskurs valt ut så vi försöker jobba lite tematiskt med våra andra ämnen också. …sen rätt mycket 

olika typer av läsförståelse också. Där finns ju digitalt Read Theory och British Council och det 

använder jag mig jättemycket av. Faktiskt också mycket ren läsförståelse med övningar till. Det 

tycker de är väldigt roligt. (Maja) 

Samtidigt säger Maja att för vissa elever kanske glosläxan skulle fyllt ett syfte och det handlar 

om de elever som har svårt att nå ett godkänt betyg. De har ofta ett bristande ordförråd. 

Enligt Emma så har eleverna när de kommer till hennes undervisning i åk 7 redan ett 

basordförråd att jobba med. Emma tycker också att det är viktigt att eleverna får med sig ord 

och fraser som är knutna till det de jobbar med för tillfället. Ska eleverna göra en skrivuppgift 

där syftet är att uttrycka åsikt så måste de få med sig en variation av sådana fraser så att de 

kan stoppa in dem i texten. Emma försöker också medvetandegöra ordinlärning för eleverna 

genom att kräva att de använder nya ord och strategier för ordinlärning. 
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Vi jobbar ju mycket med att läsa text och genom läsning får de ju orden i sitt sammanhang. Jag 

jobbar mycket med att de måste få ha med sig lite nya ord som inte är deras aktiva ordförråd när 

de skriver text för att jobba in dem aktivt i texten för då lyfter man ju dem från det här passiva 

ordförrådet till ett aktivt ordförråd. Sen jobbar jag mycket med strategier för att lära in ord genom 

associationsteknik till exempel. (Emma) 

Emma kräver att eleverna faktiskt ska använda vissa ord och fraser när de skriver och 

dessutom låter hon eleverna ha med sig en viss begränsad ordlista på ett papper om de ska 

skriva uppsats.  

Just det här att tvinga ungarna till att använda nya ord i ett sammanhang. Då fastnar det lättare. 

Det är ingen som är intresserad av gloslistan till kapitel 3B när de kommer till England. (Emma) 

Ibland får Emmas elever glosläxa. Det är mer riktat till de elever som har svårigheter. Det blir 

en relativt enkel och avgränsad uppgift som eleverna kan bocka av. Emma lägger dock inte så 

mycket energi på glosförhör. Det gör hon via Internet och då får på så sätt både hon och 

eleverna direkt återkoppling.  

5.1.3 Grammatik 
Alla lärare är också överens om att eleverna behöver ha viss kunskap om grammatik för att 

lyckas med skrivmomentet och liksom för ordkunskap skiljer sig lärarnas uppfattning om hur 

undervisningen av grammatik lämpligast bör gå till. För Lars del handlar grammatikundervis-

ningen till stor del om vad han kallar katederundervisning men det blir även en del undervis-

ning med utgångspunkter från elevernas texter. Lisa brukar ta reda på vilka behov av gramma-

tikundervisning som finns i gruppen genom att låta eleverna göra en skrivuppgift som hon 

sedan analyserar. Hon jobbar vidare med det genom att gå igenom vanliga misstag i hela 

gruppen. Ibland låter hon eleverna tillsammans jobba med vanliga fel genom att utgå från fel i 

meningar. 

De brukar få en sån, hitta felen. Då har jag tagit ut, alltså inte för att peka ut någon, men jag har 

tagit någon mening från varje elev sådär, där det finns fel och så skriver jag efter three mistakes 

eller two mistakes och så får de sitta två och två och så får de detektivarbeta lite, hitta de grejerna 

och så rätta till dem. Så brukar jag göra. (Lisa) 

När det är helt nya saker brukar Lisa dock arbeta lite mer traditionellt med en genomgång och 

därefter låta eleverna träna. Sara säger sig inte ha så mycket fokus på renodlad grammatikun-

dervisning. Hon tar upp det som kommer upp när hon läser elevernas texter. I åk 8 arbetar 

Sara lite med grammatik men den blir individanpassad eftersom eleverna först får göra en 

diagnos och sedan arbeta med det de har behov av och det kan variera väldigt. Några elever 

behöver då fortfarande träna på a och an medan andra fokuserar på passivkonstruktioner.  

Sara tycker att hon hade fler grammatikgenomgångar förr 

Jag tycker att jag gjorde det mer förr, alltså då i början när jag började jobba att man undervisade 

mycket mer om grammatiska regler men jag vet inte om jag såg så mycket effekt av det, att det 

hjälpte. Utan nu blir det ju de här eleverna som har nått lite längre som är mer mottagliga för att 

ta emot det där just de är. Då funkar det ju men de här som är svaga, det hade nog inte hjälpt dem 

om jag hade haft en grammatikgenomgång. (Sara) 

Även Maja har reflekterat över att hon alltmer sällan har grammatikgenomgångar. Hon väljer 

ofta att gå igenom och repetera sådant som dyker upp i elevernas texter. Vanligtvis gör hon 

det i samband med eller efter att hon arbetat med fokus på skrivförmågan. Emma säger att 

grundläggande grammatik har eleverna ofta fått med sig under mellanstadiet och utgår också 

från elevernas produktion. Genom att läsa det eleverna skriver under lektionerna och med 

utgångspunkt från elevernas frågor så styr hon grammatikundervisningen.  
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Oftast så försöker jag behovsstyra det så när de har skrivit en uppsats som jag har bedömt och 

jag undervisar dem i grupp sen, i den här formativa bedömningen, då är det de här gramma-

tiska problem som eleverna ofta har problem med och då tar jag upp det. Jag försöker koppla 

det till deras egen produktion istället, för när de kommer upp till sjuan så har de gått igenom 

den, mycket av grammatiken strukturerat innan. Men bevisligen kan ju inte alla tillämpa den 

och då är det ju bättre att jag tittar på hur tillämpar du den och varför skulle du gjort såhär 

istället. (Emma) 

Maja låter eleverna utvärdera undervisningen och i samband med det framkommer det att 

några elever vill arbeta mer med grammatik men det är främst elever som kommit långt i sin 

andraspråksinlärning. 

Det är ju alltid några elever som känner att de vill bli säkrare på grammatiken och som gärna vill 

jobba mer. Det är ju de här ordningsamma, oftast flickor som är ambitiösa, som vill skriva och 

som själva har reflekterat över det. Som kanske också är lite duktiga på att bedöma sig själva, 

som ser att här skulle jag kunna utvecklas. 

5.1.4 Struktur, syfte och mottagare 
Sara, Maja och Emma säger att för att eleverna ska lyckas med sitt skrivande behöver de ha 

kunskap om hur de får till en bra struktur med styckesindelning, en röd tråd och sammanhang 

i texten och att anpassa texten efter syfte och mottagare. För att eleverna ska få ihop detta 

krävs att eleverna har kunskap om vilken genre de skriver och i samband med det vem den 

tänkta läsaren är. Emma berättar att hon använder hamburgaren som hjälp för att beskriva hur 

man lägger upp strukturen   

När vi pratar uppsats pratar vi mycket om att vi har ”The essay-burger”, att vi har en introduktion 

och så har vi köttet emellan där. Vi har ena halvan av brödet och så har vi köttet och så har vi 

andra halvan av brödet så man ramar in det. (Emma) 

Sara tycker det är viktigt att man utformar uppgiften på rätt sätt för då blir det automatiskt en 

struktur i skrivandet. Hon använder sig också av checklistor för att hjälpa eleverna med struk-

tur. Maja är noga med att eleverna planerar sitt skrivande innan de sätter igång med sitt första 

utkast och det hjälper eleverna med strukturen i texten. Lisa säger att det är viktigt att eleverna 

skriver för en tänkt mottagare.  

5.1.5 Strategier 
För att lyckas med skrivmomentet behöver eleverna strategier. Lars menar att eleverna 

behöver strategier som löser språkliga problem som exempelvis att skriva på ett annat sätt om 

eleverna inte kan ett ord de behöver. Han säger sig inte ha någon särskild metod för att 

undervisa om strategier mer än att påtala för eleverna att de behöver strategier. Under 

lektionstid låter han eleverna slå upp ord via sina iPads och då använder de exempelvis 

Google Translate. Lisa säger att en strategi är att fråga fröken eller en kompis. Genom att läsa 

varandras texter får eleverna också se hur andra har löst problem och det ser Lisa också som 

en strategi. Enstaka ord får eleverna slå upp i Google translate men aldrig hela fraser eller 

meningar. Hon uppmanar också eleverna att söka lösningar på problem i grammatikdelen i 

sina läroböcker.  

Emma menar också att elever behöver strategier men ser lite annorlunda på vad strategier är. 

Hon relaterar strategier till strategier för lärande.   

Vanligaste frågan jag ställer i klassrummet är: Hur vet du det? Då lyfter jag ju deras strategier så 

att alla kan ta del av dem. Vad gjorde hon, eller han, som lyckades så himla bra? Hur vet du vad 

det ordet betyder? Hur listade du ut det? Hur kom du ihåg det ordet? Elever som har lätt för sig, 
de använder vissa strategier automatiskt som de inte tänker på och de elever som har svårare för 
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sig de använder inga strategier och om man då gör strategierna tillgängliga för alla istället genom 

att ställa de här frågorna: Hur vet du det? och använda det metakognitiva planet så att man 

sprider det. Då tycker jag också att det är en vinst och att de får sitta och diskutera det i grupp för 

då ser de hur de andra tänker. Hur kan man också tänka? Det finns fler sätt att tänka. (Emma) 

5.1.6 Mallar, matriser och checklistor 
Alla utom Lars säger sig använda stödmallar och matriser i sin undervisning. Maja sätter upp 

stödmallar i klassrummet och hon använder formulär för kamratbedömning. Hon utgår också 

från exempeltexter som fungerar som en sorts mall. Lisa använder mallar för yngre elever och 

till att börja med får de färdiga texter där de fyller i ord och fraser så att det tillsammans bildar 

en hel text. När eleverna blir äldre övergår hon mer till att skriva listor på tavlan så att det 

bildar checklistor för eleverna i skrivandet. Sara använder checklistor. Emma använder också 

checklistor och försöker använda sig av samma eller liknande checklistor så att eleverna lär 

sig att känna igen dem och automatisera dem. Dessutom jobbar Emma mycket med 

stödmallar, matriser och halva meningar.  

Liksom använder man stödmallen som krycka kanske det inte kan bli mer än ett E men använder 

man den som inspiration och utvecklar sina egna tankar och fyller på med mycket eget så kan det 

ju bli ett A. Att eleverna vet att de befinner sig på samma skala tycker jag är viktigt, som en A-

elev om man nu säger så, inte är i en helt egen fil och där är det stopp i slutet. (Emma) 

5.1.7 Skriva mycket och skapa intressanta skrivuppgifter 
Lärarna framhåller att eleverna måste skriva för att utvecklas i skrivmomentet. Maja har som 

mål att hennes elever ska skriva något varje lektion. Man blir bra på det man tränar på och 

man lär sig genom görandet. Eleverna blir också tryggare i sitt skrivande och vågar skriva mer 

om de ges möjlighet att skriva mycket.  

Men jag tror, att man måste också skriva mycket helt enkelt. (Maja) 

…låter man eleverna skriva mycket, alltså att man inte blir hämmad av just det ska vara 

grammatiskt eller att det ska vara, utan att de vågar skriva. (Sara) 

Att man först läser texter i samma genre om man ska säga så och lär sig vad som är typiskt och 

lär sig ord som man kan använda i det och sen att man gör det då: learning by doing. (Lisa) 

Ja, learning by doing. Jag är nog lite inne på det där. Det är en sak om man tror att man kan. Det 

gör ju allt. Man blir bra på det man tränar på. (Emma) 

För att få eleverna att skriva så krävs det att det är uppgifter som är roliga och intressanta. 

Eleverna måste bli fängslade och kanske till och med tycka att det är lite spännande. Det är 

också mer intresseväckande om det finns en tänkt eller verklig mottagare. 

Det man måste tänka på med de här killarna, att hitta faktiskt något som de vill skriva om för då 

kan de skriva mycket. (Sara) 

…det hänger kanske på att uppgiften ska vara rolig eller intressant eller, så att de har något att 

säga. (Sara) 

Det här är en tjejuppgift där tjejerna får bättre betyg än killar och då tänkte vi till lite hur vi skulle 

kunna göra den mer attraktiv för pojkar då. (Lisa) 

5.1.8 Kollaborativt lärande, lärande i ett socialt sammanhang 
Lars säger inte i intervjun att han arbetar med kollaborativt lärande på något sätt när det gäller 

skrivmomentet men det gör de övriga. Emma utgår från kollaborativt lärande i sin 

undervisningsmetod där hon låter elever skriva i par eller grupp innan hon ger eleverna 

enskilda uppgifter. (Se 5.1.1. Metoder och arbetssätt) Ett annat vanligt arbetssätt är att lärarna 
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arbetar formativt med hjälp av kamratbedömning och de nämner särskilt metoden Two stars 

and a wish. 

Two stars and a wish har jag gjort mycket. De skriver två bra saker och skriver en sak som 

kompisen ska utveckla och sen får de byta tillbaka och så får de förbättra det innan de lämnar in 

en slutversion till mig. (Emma) 

…man får bara läsa någon annans text och så kan man skriva en liten post-it-lapp och så en liten 

kort feedback, att de får ge two stars and a wish eller bara skriva något positivt om texten. (Sara) 

Maja arbetar också med kamratbedömning eller peer response som hon kallar det när hon 

arbetar med skrivprocessen. Maja har utarbetat ett formulär som eleverna använder sig av och 

hon brukar också bestämma vem som läser vems utkast.  

…första utkastet läser en kompis, peer response…Och då har jag ett formulär, en mall då som de 

använder. (Maja) 

Även Lisa arbetar kollaborativt genom att elever arbetar tillsammans med att hitta fel i 

meningar (Se 5.1.3. Grammatik) men hon uppmanar också elever att ta hjälp av varandra i 

klassrummet som en strategi för att lösa språkliga problem när det gäller att hitta ord och även 

i syfte att få förslag på hur man kan skriva  

Jag försöker få dem att använda sig utav varandra. … jag försöker få dem att hjälpa varandra i 

första hand och läsa igenom varandras texter så att de dels ser, sådär kan man skriva, och dels så att 

de får hjälpa varandra och tänka till innan de skickar in till mig. (Lisa) 

5.1.9 Anpassningar 
Hur lärare ser på anpassningar för elever med språksvårigheter och vilka anpassningar de gör 

varierar lite. Lars menar att han inte gör några särskilda anpassningar. Han funderar lite över 

hur han skulle göra det och kommer fram till att han gör inte mer än att han försöker stötta 

dem. 

Men det är inte så att de får skriva kortare, att de inte behöver skriva lika många ord eller så. Det 

får inte vara kinesiska för dem men jag tycker någonstans att de måste ju vara med på det tåget 

som de andra gör också. Sen att det blir lite svårare för dem då kanske men jag vill inte lägga 

ribban för jäkla lågt alltså, anpassa för mycket om du förstår vad jag menar. (Lars) 

Lisa säger att hon anpassar bort det onödiga skrivandet men att hon inte tar bort skrivandet 

helt. Eleverna behöver inte skriva i samma utsträckning och det som kan göras muntligt gör 

eleverna muntligt men allt skrivande kan man inte ersätta med att låta eleverna använda sin 

muntliga förmåga.  

…man kan ju inte bortse helt från att de behöver kunna skriva lite grann korrekt så att 

meddelandet eller the message, går fram. Det onödiga skrivandet, missförstå mig rätt, men det 

som man kan få på annat sätt, det brukar jag köra muntligt och det funkar ju väldigt bra nu när vi 

har iPads och de kan spela in istället och skicka till en. Men den skriftliga, den som de inte 

kommer ifrån om man säger så, då är det väl anpassning med iPad framför allt. Att de får 

använda de tekniker som finns. (Lisa) 

Dessutom hjälper Lisa till med stolpar och punkter som eleverna kan förhålla sig till när de 

skriver. Skriver gör de på sin iPad och där får de ju också hjälp med stavning. Sara anpassar 

oftast genom att göra en lista som har en tydlig struktur där eleverna sedan kan stryka det som 

de gjort. Genom att eleverna skriver på iPad så får de tillgång till stavnings och 

grammatikhjälp. I skrivprocessen stöttar hon genom att ställa följdfrågor som hjälper eleverna 

att skriva mer. Den största svårigheten säger Sara är de eleverna som skriver två meningar och 

sedan tycker att de är klara. De behöver hjälp att utveckla texten. Både Emma och Maja har 

utvecklat sitt eget undervisningssätt så att extra anpassningar i stort sett har försvunnit. Maja 



 

 26 

säger att hela gruppen mår bra av ett sådant upplägg. Maja har dessutom möjlighet att fånga 

upp elever när hon undervisar dem på språkvalstiden. Där är det en liten grupp och det finns 

större möjligheter att anpassa uppgifter efter elevernas behov och det gör hon. Emma arbetar 

systematiskt för att skapa en undervisning där eventuella extra anpassningar inte behövs. Hon 

ser också en poäng i att alla jobbar med samma saker.  

Jag har ju inte så mycket stöd i klassrummet så det är ju svårt att låta dem jobba med kanske 

något helt eget material för om de jobbar med ett helt eget material så förutsätter det också att de 

är någorlunda självgående. Och då finns det elever som bara har svårt för språket och inte 

kommit så långt i språket men de är väldigt ambitiösa och självgående. Men har man då en elev 

som inte har någon egen motor och så ska den dessutom köra i en annan fil än alla de andra då 

blir det lätt att det bara står still istället för att det går framåt. Då tänker jag att då är det bättre de 

gör samma uppgift som övriga men på en enklare nivå. (Emma) 

Det Emma också gör är att hon ger mer tid om elever behöver det. Liksom Sara hjälper hon 

elever genom att ställa frågor som kan hjälpa eleven att utveckla texten. Flera av eleverna som 

är i behov av stöd behöver också hjälp att komma igång med uppgifter och många behöver 

förberedelse. Ett sätt att förbereda kan var att i förväg tala om vad eleverna ska skriva om de 

ska skriva en skrivuppgift som ska bedömas. Då kan eleverna fundera lite i förväg. Emma har 

testat verktyg där eleven talar in en text. Ett problem är att dessa hjälpmedel är känsliga för 

korrekt uttal och de lever som har språksvårigheter uttalar inte alltid orden rätt och då är det 

ändå inte mycket till hjälp. Annars säger Emma att ett sådant hjälpmedel skulle vara bra för då 

kan eleverna tala in en stomme som de sedan själva kan bygga ut. Om en elev har grava skriv-

svårigheter så stryker Emma variabeln stavning.  

Den här eleven har läs- och skrivsvårigheter, då kan man säga att då stryker jag variabeln stav-

ning helt. Det är över huvud taget ganska ointressant för mig men där får jag ju jobba mycket 

med eleverna och tala om för dem: ”Du ska använda ord du behöver, inte ord du tror att du kan 

stava”. För det märker jag att många som har läs och skrivsvårigheter, de är så rädda för att stava 

fel så då använder de ett så förenklat språk och använder bara de allra, allra enklaste orden för då 

tror de att de behärskar dem och så får de ett torftigt språk istället. Jag säger: ”Jag tar hellre stav-

felen för då kan jag se, vad kan du för ord.” Då kan de hellre få läsa upp det högt för mig så får 

jag en första känsla för vad har de för flöde på ord och meningsbyggnad och sådär. (Emma) 

Emma är av uppfattningen att man inte ska anpassa bort utan istället hjälpa igenom 

svårigheten. Rör det sig om att läsa en text så bör eleven få lyssna och följa med i texten, inte 

lyssna istället för att läsa. Emma lyfter också att det inte bara är elever som har dyslexi som 

har svårt att skriva.  

Elever som har jättelågt arbetsminne, det är svårt att få dem att skriva för de hinner liksom 

glömma vad de skrev. Varje mening blir en sån otrolig kamp för att få ihop den med förra 

meningen. Där kan ju bildstöd vara en hjälp om man ser en liten serie så eller att man har gjort en 

mind-map innan. (Emma) 

Även de elever som har svårigheter kopplat till autismspektrumtillstånd kan ha svårigheter att 

skriva och då måste man tänka sig för lite när det gäller utformningen av uppgifter så att det 

faktisk är möjligt att skriva. Det måste vara ganska konkret och inte av typen ”Vad tror du 

flickan på bilden tänker?”  

5.1.10 För de flesta går det bra men han har svårt 
De flesta lärarna säger att det går bra för de flesta elever i ämnet engelska.  

På det stora hela är ju eleverna väldigt duktiga i engelska i och med att de utsätts för språket, 

alltså sett till grupp. Det är ett fåtal som har bekymmer. (Lars) 
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De allra, allra flesta eleverna tycker ju att det är roligt och vill visa och kan mycket, kan jag 

tycka. (Sara) 

Jag har ingen med F över huvud taget utan alla är snarare…inte så många på E-nivå heller utan 

det har varit lite…vi har haft tur här. (Maja) 

När lärarna pratar om elever som har svårigheter att nå måluppfyllelse så är det pojkar. Det tar 

sig uttryck på lite olika sätt. Emma beskriver en elev som har svårigheter och säger att vi 

låtsas att han heter Kalle. Lisa berättar hur hon låter en av sina elever arbeta med iPad som 

hjälpmedel och hon använder pronomenet han i sin beskrivning. Samma sak gäller för Sara 

när hon pratar om anpassningar.  

5.1.11 Sammanfattning av resultatet med utgångspunkt från syfte 

och problemformuleringar  
Studiens resultat visar att lärarna använder några olika metoder och arbetssätt i sin 

undervisning, i syfte att öka måluppfyllelsen när det gäller att skriva på engelska som 

andraspråk, men att genrepedagogiken är vanligast även om processkrivning och storyline 

också förekommer.  Lärarna berättar också att de låter eleverna bearbeta det de skriver på 

något sätt och det skrivna stannar inte vid att bli en produkt som endast läraren läser och 

bedömer. För att underlätta för eleverna är det vanligt med mallar, matriser och checklistor. 

Undervisningen utgår också ofta ifrån andra texter från den valda genren, som modelltexter, 

eller andra texter för att visa på skillnader i olika kvalitéer i texterna så att det blir visuellt 

tydligt för eleverna. Lärarna säger också att det är viktigt att eleverna får skriva mycket och 

att lärarna skapar intressanta ämnen och skrivuppgifter till eleverna. Det är vanligt med 

kollaborativt lärande. 

När det gäller de moment som lärarna anser mest avgörande för att lyckas med att skriva på 

engelska som andraspråk så är alla lärare eniga om att eleverna behöver ett ordförråd och ett 

visst grammatiskt kunnande. Även strategier är nödvändiga för skrivandet. Dessutom menar 

lärarna att eleverna behöver lära sig att det skrivna måste ha en tydlig struktur.  

De intervjuade lärarna undervisar kring ordförråd på olika sätt. För några av lärarna är 

glosläxan en del medan andra sällan eller aldrig ger glosläxor. En lärare menar att eleverna lär 

sig or och utökar sitt ordförråd genom att läsa böcker på engelska och en annan framhåller att 

se på serier eller film på engelska som en metod. En lärare uttrycker att eleverna aktivt måste 

använda nya ord i sina texter som ett effektivs sätt att lära sig ny ord. Grammatikunder-

visningen sker på olika sätt. Katederundervisning, att låta eleverna få rätta egna misstag, att få 

arbeta med grammatiskt felaktiga meningar är metoder som förekommer. Vanligt är att lärarna 

undervisar det som de ser att eleverna har behov av. När det gäller strategier säger sig en av 

lärarna sakna metod för att undervisa eleverna om detta. Vanligt är att eleverna får lära sig att 

slå upp ord hitta grammatiska lösningar på olika sätt. En av lärarna arbetar aktivt för att sprida 

elevers strateger i klassrummet och öka elevernas metakognitiva funktioner. För att undervisa 

eleverna så att de lär sig skrivandets struktur utgår lärarna från genrepedagogiken. Genom att 

utforma uppgifter på ett bra sätt blir det lättare för eleverna att få en bra struktur i sitt 

skrivande. Att skapa checklistor för eleverna och ge eleverna tid för att planera sitt skrivande 

är också förekommande i undervisningen i att skapa struktur i texterna.  

De intervjuade lärarna arbetar med olika typer av anpassningar. En av lärarna menar att han 

inte gör några anpassningar mer än extra stöttning under lektionerna medan två av lärarna 

planerar och genomför sin undervisning så att anpassningarna är en del i deras undervisning 

och kommer alla elever tillgodo. Alla elever har tillgång till tekniska hjälpmedel i form av 

iPad eller dator och det ger stöd i form av stavningshjälp. Dessutom kan eleverna få hjälp med 
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listor så att de kan bocka av efterhand när de skriver. Listor kan hjälpa eleverna med struktur i 

sitt skrivande. Vissa elever får hjälp med följdfrågor på sin text för att kunna utöka innehållet 

och skriva en fylligare text. Ytterligare en anpassning är att eleverna kan få mer tid för att 

skriva än sina klasskamrater.   

5.2 Analys 

5.2.1 KASAM 
Med utgångspunkt från Antonovskys (1991) teori om känslan av sammanhang (KASAM) 

visar lärarnas metoder exempel på alla de tre komponenter som begreppet innefattar. Lärarna 

har visat exempel på att de försöker göra undervisningen begriplig, hanterbar och 

meningsfull.  

När det gäller begriplighet så är genrepedagogiken, användningen av mallar, modellering och 

checklistor exempel på detta. Att med hjälp av exempel och modelltexter visa på en genres 

särart hjälper eleverna att göra just den textgenren tydlig för eleven och det underlättar 

elevens egen skrivproduktion. Användningen av mallar och checklistor är också sådant som 

gör att en uppgift blir mer begriplig för en elev.  

Det finns också flera exempel som visar på att lärarnas metoder hjälper eleverna när det gäller 

att göra skrivmomentet hanterbart för eleverna. Ett tydligt exempel på det är att arbeta 

kollaborativt i skrivprocessen. Genom att låta elever skriva tillsammans ger läraren möjlighet 

för elever att utvecklas med stöd av andra. Kamratbedömning och återkoppling från lärare kan 

fungera som bekräftelse samt att ge stöd inför fortsatt arbetet. Elever som i förväg får veta vad 

de ska skriva om och som ges möjlighet att ta med sig en ordlista inför en bedömningsuppgift 

i skrivmomentet har troligtvis större möjligheter att uppfatta skrivuppgiften som hanterbar. 

Genom att arbeta med skrivprocessen och få hjälp av den behörige andre, läraren och/eller en 

kamrat som under ordnade former ger återkoppling på skrivprodukten skapar också medvetet 

en trygghet som gör att skrivmomentet kan uppfattas som mer hanterbart.  

Även komponenten meningsfullhet, huvudsakligen genom motivation visar sig i lärarnas 

metoder. I arbetet med storyline försöker lärare göra uppgiften spännande i syfte att skapa ett 

intresse och motivation för eleverna att vilja skriva. En av lärarna har tillsammans med en 

kollega medvetet omformulerat sin skrivuppgift där eleverna skriver en bok om fem kapitel 

för att göra den attraktiv för pojkarna. Maja säger att det kan vara svårt att motivera elever att 

skriva flera utkast i processkrivningen och för att lyckas måste man som lärare motivera 

eleverna, vilket ställer krav på pedagogisk kompetens. Då kan det vara bra att visa eleverna 

skillnad mellan ett första utkast och den slutgiltiga produkten.  

5.2.2 Sociokulturell teori 
Vygotskij (2001) menade att andraspråksinlärningen är icke-spontan. Flera av lärarna uttryck-

er att eleverna måste arbeta aktivt för att lära sig engelska och att skriva på engelska. Detta 

blir tydligt genom att några av lärarna ger glosläxor där eleverna tvingas att lära sig ett nytt 

ordförråd. Det framkommer också att eleverna utmanas att faktiskt använda de ord de lärt sig 

genom att lärarna utformar glosförhör så att orden kommer in i ett sammanhang eller som 

Emma säger att eleverna måste använda orden i en kontext så att de flyttas från det passiva 

ordförrådet till det aktiva. Lärarna har flera medvetna arbetssätt och metoder som gör att ele-

verna aktivt måste engagera sig i sin inlärning av andraspråket. Även lärarnas utsagor om att 

eleverna blir bra på det de tränar på och att de måste skriva mycket på engelska för att utveck-

las är ett exempel på att de ser andraspråksinlärningen som icke-spontan.  
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Skriftspråket kräver enligt Vygotskij (2001) en skapad situation för att ge näring åt aktiviteten 

eftersom talspråkets motivation inte finns. Detta att ge näring åt skrivandet är något som lä-

rarna gör på olika sätt. Dels så försöker lärarna göra skrivuppgifter intressanta så att de tillta-

lar eleverna i syfte att verka motiverande. Att vara tydlig med att det finns en mottagare och 

att eleverna arbetar med kamratrespons kan också vara ett sätt att ge näring åt skrivaktiviteten.  

Begreppet appropriera (Säljö, 2014a) innebär att en person tillägnar sig andra individers kun-

skaper och det är tydligt att lärarna arbetar aktivt för att eleverna ska appropriera kunskap från 

såväl lärare som andra elever. Mest påtagligt är det att elever approprierar lärares kunskap 

genom att faktiskt delta i undervisningen. Både själva undervisningen som sådan och olika 

former av återkoppling från lärarna bidrar till att eleverna approprierar kunskaper. Hela skriv-

processen handlar om att appropriera. Lärarna arbetar också för att elever ska appropriera 

kunskap från andra elever genom kollaborativt lärande av olika slag, såväl par- som gruppöv-

ningar, men också genom kamratbedömning. När Emma frågar sina elever i klassrummet: 

”Hur vet du det?” arbetar hon systematiskt med att andra elever ska ges möjlighet att appro-

priera, tillägna sig andra individers vägar till kunskap.   

Att mediera handlar om att använda redskap för att förstå och agera i sin omvärld (Säljö, 

2014a). Dessa redskap kan vara språkliga eller materiella. Eleverna använder språkliga verk-

tyg som en del i att skriva på engelska. De språkliga verktygen är i själva verket de bokstäver 

de använder när de skriver. Eleverna använder också fysiska verktyg i form av artefakter som 

datorer och iPads för sitt skrivande. Läraren spelar en viktig roll för eleverna eftersom läraren 

hjälper eleverna att genom medierande verktyg, exempelvis exempeltexter, mallar och check-

listor, att appropriera kunskap när det gäller att utveckla förmågan att skriva på engelska. 

Samtidigt som läraren är aktiv när det gäller att stötta eleverna i deras lärande genom att un-

dervisa och språkligt kommunicera med eleverna kan läraren också ses som ett medierande 

redskap i sig i form av en aktör. När eleverna frågar läraren om vad ord betyder eller hur de 

ska använda fraser eller grammatik i en text använder de läraren på samma sätt som de skulle 

använt en ordbok eller en grammatikbok.  

Lärarna i undersökningen visar också exempel på hur de arbetar utifrån Vygotskis teori om 

ZPD (1978) med scaffolding (Säljö, 2014a) eller kommunikativa stöttor (Säljö, 2014b). Em-

mas arbetsmodell som utgår från en beskrivning av textens genre följt av arbete i grupp och 

som sedan avslutas med en enskild uppgift är ett typexempel på hur en elev går från att få stöd 

av andra för att slutligen klara uppgiften på egen hand. Ytterligare ett exempel är det där Lisa 

berättar hur hon för de yngre eleverna använder färdiga texter där eleverna fyller i ord eller 

fraser till att så småningom använda en checklista som stöd för skrivandet.  

Vygotskij (2001) betraktade språket som ett medel för social samvaro och att den huvudsak-

liga funktionen för språket är den kommunikativa. De intervjuade lärarna använder språket 

som ett kommunikationsmedel och deras undervisning syftar till att eleverna ska utveckla sin 

förmåga att kommunicera i skrift. Språket som kommunikationsmedel används genomgående 

i undervisningen både när det gäller kommunikation mellan lärare och elever och elever emel-

lan. Både verbalt språk och skriftspråk förekommer i kommunikationen. Många av de meto-

der som lärarna använder vilar på en grund i att språket utvecklas i ett socialt sammanhang.  

5.2.3 Sammanfattning av analys 
Analysen visar att alla lärarnas arbete i varierande grad och på olika sätt uppfyller KASAM:s 

tre huvudkomponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För lärarna framstår 

också lärandet som något som sker i en social kontext med utgångspunkt i ZPD. Vygotskijs 

teorier om att andraspråksinlärningen är ickespontan visar sig också. På flera sätt visar det sig 
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också att lärarna medierar kunskap genom att använda sig av olika typer av medierande verk-

tyg.   
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6 Diskussion 

Under denna rubrik inleder jag med en diskussion kring valet av metod och därefter diskuterar 

jag resultatet. Resultatet diskuteras först med utgångspunkt från tidigare forskning samt syfte 

och problemformuleringar. Därefter avslutar jag med sammanfattande kommentarer. Sist 

reflekterar jag kring några företeelser som kommit upp i samband med min undersökning och 

förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 
I studien har jag använt mig av intervju som metod. Intervju som metod har såväl möjligheter 

som begränsningar. Eftersom jag har intresserat mig för arbetssätt och metoder som lärare 

uppfattar leder till måluppfyllelse när det gäller skrivmomenten har jag varit nyfiken på såväl 

vad de säger att de gör samt deras kännedom om andra metoder. Genom att ställa frågor till 

informanterna har de kunnat berätta både vilka arbetssätt de använder och vilka arbetssätt de 

känner till. Jag är dock medveten om att det finns en risk att lärarna berättar att de använder 

ett visst arbetssätt och att de sedan inte gör det i praktiken. Å andra sidan blir det då svar på 

frågan om de känner till andra arbetssätt eller metoder som skulle kunna leda till 

måluppfyllelse. Fördelen med att intervjua lärare har varit att jag kunnat följa upp deras svar 

och ställa följdfrågor när jag inte uppfattat vad de menat eller om jag önskat mer djupgående 

förklaringar. Informanterna har med utgångspunkt från mina frågeställningar kunna berätta 

med egna ord och ge exempel på vilka metoder och arbetssätt de använder och känner till.  

Det finns dock andra möjligheter att få svar på min fråga om arbetssätt och metoder som kan 

leda till måluppfyllelse när det gäller skrivmomentet i engelska. En möjlighet hade varit att 

faktiskt observera hur lärare gör när de undervisar skrivmomentet i engelska. Då hade jag 

kunnat se hur de faktiskt gör och även hur eleverna tar emot undervisningen. Jag hade fått 

vara mycket noga med att hitta en lärare som är erkänt duktig på att undervisa i 

skrivmomentet för att studera hur just den läraren undervisar. Hade jag valt att observera hade 

jag inte haft möjlighet att ställa frågor om andra metoder och vilka moment lärarna anser vara 

avgörande för att lyckas med skrivmomentet. Däremot kanske jag hade fått syn på något annat 

i lärarnas arbetssätt som bidrar till elevernas måluppfyllelse. Ytterligare ett skäl till att jag inte 

valde observation var den tidsbegränsning som studien har i kombination med att jag arbetar 

tre dagar i veckan. För att observera undervisning i skrivmomentet skulle jag behöva hitta en 

lärare som hade möjlighet att planera in just detta moment i undervisning de dagar i veckan 

jag haft till mitt förfogande för att göra observationer och jag insåg tidigt att det skulle bli 

mycket svårt.  

Ytterligare en möjlighet att få svar på mina frågor hade varit att genomföra någon form av 

enkät. I min situation såg jag svårigheter med enkäten som undersökningsmetod. En enkät 

försvårar möjligheterna att följa upp informanternas svar och svaren hade sannolikt inte blivit 

så uttömmande se de svaren jag fick i mina intervjuer. Vid en intervju kan informanterna ställa 

frågor om de inte förstår frågeställningarna och vid en enkät skulle de behöva kontakta mig 

för en förklaring och det är inte säkert att informanterna skulle gjort utan då hellre svarat som 

de trodde eller struntat i att besvara frågan. En enkät med svarsalternativ begränsar 

informanterna när det gäller att ge uttömmande svar och en enkät med öppna svarsalternativ 

hade sannolikt tagit lång tid att fylla i och risken är att informanterna inte orkar skriva så 

omfattande svar. Ännu en aspekt att ta i beaktande när det gäller enkät är frågan om antalet 

informanter och hur jag skulle gjort för att komma i kontakt med dem.  
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Mot bakgrund av detta finner jag intervju som bästa datainsamlingsmetod.  

En svårighet när det gäller att leta artiklar har varit att förmågan att skriva på engelska som ett 

andraspråk är brett och innefattar så många komponenter, eller moment som jag benämner 

dem i denna uppsats. Mina resultat tyder på att för att kunna skriva krävs bland annat 

ordkunskap, kunskap om grammatiska strukturer och kunskap om genre. Dessutom har det 

varit svårt att hitta artiklar där det går att dra direkta paralleller mellan de förhållanden där 

studierna genomförts och med de undervisningsförhållanden och kunskapsnivåer som svenskt 

högstadium representerar. Vissa studier handlar om universitetsstudenter men när jag granskat 

den beskrivna kunskapsnivån så har den varit jämförbar med vad svenska elever kan i årskurs 

6. Det man som läsare behöver ha i åtanke när man läser dessa artiklar är att även om 

kunskapsnivån i vissa fall kan vara lägre så är de andra förutsättningarna med exempelvis 

motivation och eventuella avgifter kopplade till studierna något som kan påverka 

förutsättningarna för inlärning.  

6.2 Resultatdiskussion 
Jag har i min undersökning velat studera metoder och arbetssätt som kan leda till ökad 

måluppfyllelse när det gäller att skriva på engelska som ett andraspråk. I min studie visade det 

sig att genrepedagogiken är det arbetssätt som de flesta av lärarna använder sig av eller känner 

till. Det är endast en av de fem lärarna som inte talar om genrepedagogik som arbetssätt. 

Enligt Lundahl (2012) är det en pedagogik som vuxit fram under senare år och det är ett 

arbetssätt som lärarna i studien säger sig använda sig av och att det är viktigt att eleverna vet 

vad det är för typ av texter se faktisk förväntas producera. He (2016) menar också att eleverna 

förutom att lära sig färdiga strukturer för skrivande också bör möta fler genrer i sin 

skrivundervisning för att utveckla sin skrivförmåga. Förutom genrepedagogik visar resultatet 

att processkrivning och storyline är vanliga undervisningsmetoder.  

Även lärarnas uppfattning om att skrivandet är en form av process blir tydlig i min studie och 

det stämmer väl med den bild av skrivundervisningens utveckling som Lundahl (2012) ger. 

Alla lärare använder elevernas egna produktioner i någon form för att utveckla elevernas 

skrivförmåga. Mest tydligt blir det när eleverna som i Majas undervisning tvingas att skriva 

flera utkast innan den slutliga produkten lämnas in för bedömning men även Sara som arbetar 

utifrån metoden storyline och ger eleverna nu input för sitt skrivande vid varje ny lektion 

undervisar med utgångspunkt från att skrivandet är en process. Lundahl skriver att förr sågs 

skrivandet som en produkt som läraren läste och bedömde och därefter var produkten så att 

säga avslutad. Lars arbetade på det sättet förr och då fick eleverna skriva en text som han 

rättade och kommenterade men nu låter han eleverna arbeta vidare med sina texter. Han 

markerar istället att något är fel i texten och den lever på så sätt vidare. Han menar att 

eleverna inte lär sig så mycket av att bara få en rättad text tillbaka. Detta resonemang för stöd 

av Webb (2015) som just kommit fram till att både lärare och studenter uppfattar 

grammatikundervisning som bäst när den sker genom återkoppling på elevernas egna texter. 

Likaså Brox Larsen (2012) kom fram till att rättning av språk, åtminstone på kort tid, inte gav 

någon utdelning.  

Två av studiens frågeställningar handlar om vilka de avgörande momenten är för att elever 

ska lyckads med att skriva på engelska samt hur undervisningen i dessa moment bör 

genomföras. Alla lärarna i min undersökning uttryckte att ordkunskap är det viktigaste 

momentet, den viktigaste byggstenen när det gäller att kunna skriva på engelska. I min 

undersökning berättade lärarna att de arbetar lite olika med det momentet. De paralleller som 

jag kan se är Lisas arbetssätt där elever får hela fraser att lära in, vilket skulle kunna jämföras 
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med Hes (2016) studie där elever fick lära in meningar som drillövningar. Fraser är ju inte 

hela meningar men en form av ett ordkluster där orden måste komma i rätt ordning. Lars ger 

glosläxor och förhör dem så att eleverna måste skriva orden i ett sammanhang. Detta är 

tidskrävande och Folse (2006) tar upp detta med att det blir mycket efterarbete för läraren när 

eleverna skriver meningar. Med tanke på att alla elever har tillgång till iPad eller dator kanske 

det skulle vara lämpligt om det också fanns mjukvara för att träna ord så som Folse föreslår. 

Maja är en lärare som använder färdiga övningar från Internet där eleverna får återkoppling 

direkt. 

Ytterligare ett av de avgörande momenten när det gäller att framgångsrikt kunna skriva på 

engelska menar de intervjuade lärarna är grammatikkunskap. Just när det gäller grammatik-

undervisningen arbetar lärarna på olika sätt. Även om Lars låter eleverna arbeta vidare med 

sina texter och själva rätta olika typer av misstag som han bara markerat i texten så blir det en 

del katederundervisning. Webbs (2015) undersökning visade att föreläsningar kring 

grammatikmoment uppfattas som effektiva av studenter. Jean och Simard (2011) kunde i sin 

undersökning se att eleverna uppfattade grammatikundervisning som viktig men inte så rolig. 

I studien kunde forskarna också se att flickor och äldre studenter var mer mottagliga för, och 

tyckte grammatikundervisningen var viktigare. Detta berättade även två av lärarna i min 

studie. Det framkom att de elever som kommit längre i sin språkutveckling verkade vara mer 

mottagliga för grammatikundervisning och ofta är det ambitiösa flickor som ser 

grammatikundervisning som ett sätt att utveckla sin språkliga förmåga. Både Sara och Linn 

vittnar om detta. Även om alla lärare är överens om att eleverna behöver vissa kunskaper i 

grammatik så verkar det som att lärarna allt mer går ifrån att hålla renodlade 

grammatikgenomgångar utan använder sig av de misstag eleverna gör och utgår från dem i 

undervisningen både individuellt och på gruppnivå. Denna typ av återkoppling får stöd av den 

forskning som Ferris, Liu, Sinha och Senna (2013) presenterar. Deras forskning visade att 

återkoppling som bygger på elevernas egna texter är mer relevant för förmågan att skriva på 

ett andraspråk än att rätta grammatiska fel.  

När det gäller anpassningar som lärarna säger att de gör, vilket också är en av 

undersökningens frågeställningar handlar om, så kan deras utsagor kopplas till den forskning 

som Brox Larsen (2012) presenterar. Att skrivandet är en mental process som kräver extra 

energi är en av de svårigheter som de flesta lärarna tagit fasta på när det gäller anpassningear. 

De låter eleverna skriva på dator eller iPad och frigör på så sätt kognitiv kapacitet som Brox 

Larsen menar gynnar skrivandet på ett andraspråk. De använder också de 

rättstavningsprogram som Brox Larsen menar förenklar för eleverna både när det gäller 

stavning och struktur. Ytterligare ett problem som elever kan ha är att få texten att se 

presentabel ut när de skriver för hand och också detta kommer eleverna förbi genom att skriva 

på dator eller iPad.  

Några av lärarna i min undersökning talar om att det är viktigt att eleverna får förbereda sig på 

olika sätt inför en skrivuppgift. Maja är noga med att eleverna gör en plan inför sitt första 

utkast och Emma talar i förväg om vilket ämne eleverna ska skriva om så att de kan förbereda 

sig när de ska skriva för bedömning. Att låta elever förbereda sig inför en skrivuppgift visade 

sig i Johnson, Mercado och Acevedos (2012) undersökning vara något som ledde till bättre 

struktur i en skrivuppgift. Hessamy och Ghaderi (2014) har också visat att vad de kallar 

dynamisk bedömning där läraren medierar i form av diskussioner och undervisning när det 

gäller ordinlärning. Deras slutsats är att eleverna behöver involveras i lärandeprocessen och 

att det också kan leda till minskad ångest i provsituationer. Detta arbetssätt kan till viss del 
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tillskrivas Emma då hon är noga med förberedelseprocess när eleverna ska göra 

skrivuppgifter.  

För att lyckas med skrivande på ett andraspråk behöver eleverna strategier. Lärarna i studien 

lyfte några olika strategier som att exempelvis kunna slå upp ord. En av lärarna, Emma ser 

detta med strategier på ett lite annorlunda sätt då hon vill få eleverna till att tänka 

metakognitivt. Emmas åsikter om metakognitiva tankar stämmer väl med Schoonen, van 

Gelderen, Stroel, Hulstijn och Gloppers (2011) undersökning där de fann att det fanns ett 

samband mellan skrivandet på elevernas första- och andraspråk. De menade att det var viktigt 

att i undervisningen överföra metakognitiva teorier och det är just det som Emma 

målmedvetet arbetar med. Det finns en koppling mellan Emmas resonemang och Schoonens 

m. fl. forskning och den forskning som Segvi (2016) presenterar där det visade sig att det 

fanns ett samband mellan de strategier elever använder för att skriva på sitt första och 

andraspråk. Detta tyder på att lärare behöver bli bättre på att undervisa elever i att tänka 

metakognitivt så att de kan överföra sina kunskaper i ett ämne till ett annat.  

Eleverna måste våga skriva och som lärare måste man låta dem skriva mycket säger lärarna. 

Nguyens (2015) metod som går ut på att bara låta eleverna skriva skulle kunna vara 

användbar eftersom den leder till just det som Sara beskriver att hon vill att eleverna ska 

träna, det vill säga skriva utan att bli hämmade av att det ska vara grammatiskt korrekt. Också 

Nguyens metod där eleverna skriver sju minuter tre dagar i veckan är arbetsbesparande för 

läraren eftersom hela metoden går ut på att skriva mycket och bara räkna ord.  

Kollaborativt lärande och kamratbedömning är vanliga inslag i lärarnas undervisning. Detta är 

arbetssätt som enligt Brox Larsen (2012) utvecklar elevernas förmåga att skriva på engelska. 

När det finns en autentisk mottagare som läste texten och när eleverna fick återkoppling från 

exempelvis andra elever på texternas innehåll så utvecklades skriftspråket. Genom att 

använda sig av metoden two stars and a wish som flera av lärarna i min studie arbetar med 

kan eleverna återkoppla till varandra när det gäller texters innehåll. Kamratbedömning kan 

vara utvecklande när det gäller textinnehåll men Webbs (2015) undersökning om metoder som 

studenter uppfattar som meningsfulla visade att när det gäller grammatiska strukturer litar inte 

studenterna på varandra eftersom de inte tror att kamraterna besitter tillräcklig kompetens. 

Detta är något som lärare bör fundera över och vara noga med när de arbetar med just 

kamratbedömning så att fokus ligger på textens innehåll och inte form. Min erfarenhet av 

arbete med kamratbedömning är den bör vara ett stöd för hur texten kan utvecklas 

innehållsmässigt.  

Även om jag inte hade någon direkt fråga kring elevernas måluppfyllelse i min intervju så tog 

lärarna upp att det går bra för de flesta eleverna i engelska och det stämmer väl med den 

statistik som finns att tillgå på SiRiS när det gäller resultat på nationella prov. Lärarna vittnar 

också om att det framför allt är pojkar som har svårigheter när det gäller engelska. När de 

pratar om eleverna som har det svårt så pratar de om pojkar och när det gäller det delprov på 

nationella provet som testar just skriftlig produktion och kommunikation visar statistiken att 

pojkarnas resultat är något sämre än flickornas.  

Vidare har jag under den tid jag arbetat med min uppsats reflekterat över Vygotskijs (2001) 

teori om att lära sig ett nytt språk där han menade att begreppen redan var klara i förstaspråket 

och att därför andraspråksinlärningen kunde ske på att annat sätt. Min erfarenhet säger mig 

dock att så inte alltid är fallet och det kan finnas en tendens till att eleverna i allt större 

omfattning saknar den grundläggande förståelsen av ett begrepp på sitt modersmål när det 

kommer upp i andraspråksundervisningen. Det är allt oftare som jag som lärare behöver 
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förklara och med bildstöd arbeta med grundläggande begrepp i både det första och det andra 

språket.  

6.3 Studiens betydelse för speciallärarens profession 
Den undersökning jag genomfört kommer att vara värdefull för mig i mitt framtida arbete som 

speciallärare och jag hoppas att även andra speciallärare och ämneslärare i engelska ska kunna 

dra nytta av det som visat sig i mina intervjuer. Min erfarenhet i kombination med vad jag får 

höra när jag samtalar med skolpersonal om elevers svårigheter när det gäller att skriva på eng-

elska är att den kunskap som min undersökning bidrar med är värdefull. Mitt resultat kan bi-

dra till utveckling av undervisning och på så sätt också skolutveckling, vilket är i linje med 

målbeskrivningen för speciallärarutbildningen, specialiseringen språk-, läs- och skrivutveckl-

ing (SFS 2011:186), där det framgår att specialläraren ska visa förmåga att leda utveckling av 

det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. I målbe-

skrivningen står också att jag som blivande speciallärare ska ha förmåga att vara en kvalifice-

rad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsut-

veckling. Här ser jag min studie som ett viktigt kunskapsbidrag då jag tror att jag kommer att 

få samma frågor om arbetssätt och metoder som jag själv ställt och nu har funnit några svar 

på. Dessutom ska som blivande speciallärare visa fördjupad förmåga till ett individanpassat 

arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd. Även här kan min studie vara användbar 

då elever som är i skolsvårigheter och har svårt att nå uppsatta kunskapskrav när det gäller att 

kunna skriva på engelska som andraspråk är i behov av, och ska ges, särskilt stöd.  

6.4 Slutord och förslag till fortsatt forskning 
De slutsatser jag kan dra utifrån tidigare forskning och mina intervjuer är att för att öka 

måluppfyllelsen när det gäller att skriva på engelska så menar de intervjuade lärarna att gen-

repedagogiken är ett användbart verktyg. Genom att använda exempeltexter och undervisa 

texters särart kan eleverna få en god uppfattning om hur olika texter kan se ut. Dessutom bör 

lärare systematiskt träna elever i metakognitivt tänkande så att de lär sig att överföra kunskap-

er och strategier mellan olika ämnen. Lärare bör använda de tekniska hjälpmedel som de har 

att tillgå både för att underlätta för eleverna och för att minska sin egen arbetsbelastning. Ele-

ver bör ges möjligheter att skriva mycket och ofta. Dessutom bör elever ha ett ordförråd som 

kan fungera som byggstenar vid skrivande och detta kan övas genom mjukvaruprogram som 

ger direkt återkoppling till eleven. Grammatikundervisning sker bäst som återkoppling på text 

som eleverna redan producerat och att använda kamrater för kamratrespons när det gäller 

grammatik är en tveksam metod då eleverna inte alltid litar på sina klasskamraters gramma-

tiska förmåga. Däremot kan autentiskt skrivande genom att elever skriver till klasskamrater 

eller kamratrespons på innehållet öka elevers motivation att producera text.  

Innan jag började intervjua de fem lärarna i min undersökning visste jag inte vad jag hade att 

förvänta mig av deras svar. Det mest framträdande och för mig oväntade var att så många 

utgick från genrepedagogiken. Hade jag vetat detta från början hade jag kanske ställt andra 

frågor och eventuellt också riktat in mer på genremetodiken som område att studera. Med 

utgångspunkt från det jag vet nu skulle jag se det som intressant att studera hur lärare arbetar 

med genrepedagogik genom exempelvis observationer.  

När det gäller särskilda anpassningar ser jag de intervjuade lärarnas arbete och resonemang 

kring anpassningar som intressant. En av de intervjuade lärarna säger sig inte göra några 

särskilda anpassningar alls medan två av dem har omformat sin undervisning så att den ska 

passa alla elever och att inga elever ska ha några särskilda anpassningar. Som blivande 
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speciallärare och ur ett specialpedagogiskt perspektiv ser jag deras arbetssätt som särskilt 

intressanta. Båda lärarna säger också att deras undervisning är framgångsrik och att deras 

elever når måluppfyllelse i ämnet engelska. Att fortsätta studera hur dessa lärare arbetar skulle 

vara mycket intressant då det verkar exemplariskt med tanke på inkluderingsperspektiv.  

Sist men inte minst är elevperspektivet på skrivundervisningen intressant att fortsätta studera. 

I min undersökning har jag endast fokuserat på lärarperspektivet och ytterligare ett sätt att 

studera metoder och arbetssätt i skrivundervisningen är att göra det utifrån ett elevperspektiv. 

Det skulle vara intressant att undersöka vilka metoder och arbetssätt elever uppfattar hjälper 

dem på vägen mot måluppfyllelse och vilka komponenter de ser som nödvändiga för att 

lyckas med sitt skrivande i engelska som ett andraspråk.  
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Bilaga 1 

 

 
Hej! 

 

Jag läser sista terminen på speciallärarutbildningen med inriktning mot läs-, skriv- och språkutveckl-

ing och ska skriva examensarbete. Jag är intresserad av lärares uppfattning om undervisning när det 

gäller att skriva på engelska och undrar om du skulle kunna hjälpa mig genom att ställa upp på en in-

tervju. Jag vill intervjua lärare som undervisar i engelska på högstadiet. 

  

Det är frivilligt att delta och jag kommer att följa riktlinjerna för god forskningssed. Det medför föru-

tom att deltagandet är frivilligt bland annat att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Det 

innebär att jag i mitt arbete inte kommer att skriva vilken kommun undersökningen är gjord i och 

namn på intervjupersoner kommer att vara fingerade. Jag kommer inte heller att tala med någon annan 

om deltagare eller vad som framkommer i intervjuerna. Jag kommer inte heller att använda någon 

information i annat syfte än min uppsats. Frågorna kommer att vara öppna och jag behöver spela in 

intervjun för att kunna transkribera och analysera. Det inspelade materialet och den transkriberade 

intervjun behöver jag spara tills arbetet är godkänt. Därefter kommer det materialet att raderas. 

  

Återkom när du funderat över detta eller om du har frågor. Enligt de rekommendationer vi fått ska vi 

också kontakta ansvariga rektorer så om du tackar ja behöver jag också kontakta din rektor och få 

hans/hennes godkännande. Jag vet inte exakt hur lång tid intervjun kommer att ta men jag gissar att det 

tar runt 30 minuter. 

 

Hälsningar  

Maria Jönsson 

Tel. XXX-XXX XX XX 

e-post: xxxxx@xxxxxxx.xx 

 

  

mailto:xxxxx@xxxxxxx.xx
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Hur många år i yrket? 

 Behörighet i andra ämnen? 

 Behörig i engelska för vilka årskurser? 

 Undervisar i vilka årskurser? 

 

Metoder och arbetssätt 

 

Använder du någon särskild metod för att undervisa i skrivmomentet i engelska?  

 Vilken? 

 Vilka elever passar den bäst? 

 

Vilka arbetssätt använder du när du undervisar i skrivmomentet i engelska? 

 

 

Avgörande moment 

 

Vilka är de avgörande momenten anser du när de när det gäller att framgångsrikt undervisa 

elever i att skriva på engelska? 

 Vad är det som gör dessa moment avgörande anser du? 

 

Anpassningar 

 

Vilken typ av anpassningar uppfattar du är mest lämpliga för elever som har svårigheter att nå 

uppsatta kunskapskrav eller visa sina kunskaper när det gäller att skriva på engelska.  

Andra metoder och arbetssätt 

 

Känner du till någon särskild metod eller arbetssätt som särskilt utvecklar elevers förmåga att 

lyckas med skrivmomentet i engelska? 

 

Lärandeteori 

 

Utgår du från någon särskild lärandeteori när du undervisar i skrivmomentet på engelska? 

 
 


