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Abstract 

 
This research aims to find out how a small sized school in western Sweden, where the experi-

ence regarding second language students is not very high, accept the challenge to find and use 

teaching methods adapted to the students. It will investigate what specific methods or theaching 

materials are used and why they have been chosen, all this with a focus on literacy learning. 

The method applied is qualitive interviews. Four teachers have been interviewed from three 

different grades. In the result and discussion the empiricism according to the four issues about 

teaching materials and choice of methods is presented. 

The results show that the teachers more or less use specific methods and materials. Among 

these are genre pedagogy and copying as methods for second language students learning 

swedish writing skills. The materials presented include something called ”ZickZack” and ” my 

words” and are used mainly during Swedish class. 

 

Keywords Second language acquistion, swedish language learners, swedish as a second 

language. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Sammanfattning 
 

 
 
Undersökningen fokuserar på hur lärare på en mindre skola i västra Sverige, där erfarenheterna 

kring andraspråkselever inte är särskild hög, antar utmaningen att hitta och använda bra 

läromedel och metoder som är anpassade till andraspråkselever. Här undersöks om och i så fall 

hur man använder specifika metoder eller läromedel för skrivinlärning. 

 

Metoden som ligger till grund för undersökningen är kvalitativa intervjuer. Fyra lärare har 

intervjuats, alla verksamma i olika årskurser från förskoleklass till trean. Resultatet av 

intervjuerna sammanställs sedan i diagram och tabeller.  

 

Resultatet från intervjuerna visar att lärarna till viss del använder specifika metoder och 

läromedel. Några metoder som nämns är genrepedagogik och skriva av vid skrivinlärning för 

andraspråkselever. De läromedel som presenteras är bland annat ”ZickZack” och ”Mina ord”. 

Dessa används främst i svenskundervisningen.   

 

Nyckelord Andraspråksinlärning, elevspråk, svenska som andraspråk.  
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1. Inledning 
 

Under mina år på lärarutbildningen har jag varit på olika VFU skolor och då upptäckt ett 

vanligt förekommande problem. Jag upplever att många skolor inte vet riktigt hur de ska 

anpassa undervisningen när de tar emot nyanlända elever. Vilka material som bör användas 

och vilka metoder som passar bra. Många lärare står utan utbildning i svenska som andraspråk 

och är inte vana vid situationen. Detta väckte ett intresse hos mig då jag själv som nyutbildad 

lärare troligtvis kommer att ställas inför denna utmaning. Hur börjar man? vilka metoder ska 

användas? vilket material är bra? Detta då fokuserat till skrivinlärning. 

 

Under en utav mina VFU perioder fick jag under en kort tid erfara hur en lärare hanterade 

situationen som nämnts ovan. Denna lärare använde sig utav då utav genrepedagogik. Hon 

menade att det var en metod som fungerade väl vid skrivinlärning hos elever med svenska 

som modersmål men att metoden framförallt passade bra till andraspråkselever. Hon kunde på 

så vis integrera sina andraspråkselever på ett naturligt sätt i svenskundervisningen. Eftersom 

jag inte var kvar tillräckligt länge för att se resultatet av lärarens arbetssätt blev jag intresserad 

av att i denna studie titta närmare på hur andra lärare ser på denna typ av undervisning. 

 

Min tanke från början var att titta närmare på några skolor med god erfarenhet och ett gott 

resultat av denna typ av undervisning. Under mina förberedelser fann jag det svårt att hitta 

goda exempel i närområdet vilket gjorde att jag på grund av tidsramen fick avgränsa mig till 

en skola med mindre erfarenhet inom området. Förhoppningen var att ändå komma fram till 

metoder och lösningar. Genom denna studie undersöker jag ett liknande scenario som jag 

själv kan komma att ställas inför som nyutbildad lärare.  
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2. Bakgrund 
 

”Invandringens effekt på skolresultat kräver krafttag”, detta är rubriken till en artikel i DN- 

debatt där Gabriel Heller Sahlgren (2015-07-29) skriver att man i OECD:s PISA undersök-

ningar visar att 15-åringars resultat gått ner kraftigt sedan 2000-talet när man påbörjade under-

sökningarna.  Försämringen under åren 2000-2012 motsvarar cirka tre fjärdedelar av ett skolårs 

inlärning. Förslagen på hur man ska lösa den negativa trenden är många, men för att kunna lösa 

ett problem måste man titta på bakomliggande orsaker. En orsak som Heller Sahlgren nämner 

är den förändrade elevsammansättningen som kan härledas till den ökade invandringen (Heller 

Sahlgren, 2015-02-29).  

De sjunkande resultaten är något som kräver uppmärksamhet. Om det är så att resultaten för-

sämras på grund av skolans oförmåga att anpassa sig till den ökade inflyttningen till Sverige 

måste man se över undervisningen. Eftersom man kan se ett samhällsproblem i och med de 

sjunkande resultaten måste skolan hitta ett sätt att hantera problemet. Jag tror att få har känne-

dom om vad skolan gör och hur skolsystemets anpassning ser ut. På grund av detta är min avsikt 

med denna undersökning att titta närmare på vilka material och metoder som används vid 

skrivinlärning till andraspråkselever.  

I forskningsrapporten Cambridge Approach - Principles for designing high-quality textbooks 

and resource materials som är skriven av Tim Oates (2014) kan man läsa att läromedel har en 

stor betydelse för att lärare ska kunna genomföra läroplanen. De ger en struktur till undervis-

ningen samtidigt som läraren har något att luta sig mot och som visar hur olika moment ska 

eller kan behandlas i olika undervisningssituationer (Oates, 2014, s. 5).  

Jag ska titta närmare på en mindre skola i västra Sverige där erfarenheten kring mångkulturella 

klassrum inte är särskilt hög, utan snarare ganska nytt. Alla lärarna har inte heller utbildning 

inom svenska som andraspråk vilket innebär att skolan och dess lärare ställs inför helt nya ut-

maningar. Jag vill se hur man arbetar med att förbereda och förse sina lärare med den kunskap 

som krävs för att utföra en anpassning med gott resultat, om någon sådan behövs. 
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2.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att titta närmare på val av material och metoder i 

skrivundervisningen av andraspråkselever på en skola som saknar vana eller erfarenheter i 

området. Mina tidigare erfarenheter handlar mycket om genrepedagogik, jag vill undersöka 

huruvida detta tillämpas. Jag vill också undersöka hur olika lärare tänker kring frågor som berör 

läromedel och metoder till skrivinlärning för andraspråkselever. Jag väljer därför att använda 

mig av nedanstående frågeställningar: 

 

Vad har lärarna för syn på användning av material och metoder till andraspråkselever? 

Vad finns det för material och metoder till skrivinlärning? 

Hur används materialet och metoderna vid skrivinlärningen? 

Varför används just detta material eller dessa metoder till skrivinlärning? 
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3. Forskningsbakgrund 
 

 

3.1 Att lära sig ett nytt språk  
 

I rapporten Flerspråkighet – en forskningsöversikt skriver Kenneth Hyltenstam, Monica 

Axelsson och Inger Lindberg (2012) att forskning visar att elever lär sig ett nytt språk lättare 

genom att lära sig vissa strukturer i tur och ordning. Detta gäller inte bara barn utan det är 

samma för alla människor som ska lära sig ett nytt språk. Forskning visar dock att ordningen 

inte går att påverka med undervisning, däremot kan undervisning påverka hur snabbt det går att 

lära sig det nya språket. Biologiska mognadsfaktorer är den troligaste orsaken till att barn under 

12-13 års ålder lär sig sitt nya språk mycket lättare än äldre människor (Hyltenstam, Axelsson 

och Lidberg, 2012, s.201).  

På Skolverkets hemsida kan man läsa i rapporten Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv 

på flerspråkighet om tre viktiga faktorer för att lyckas med inlärning av ett nytt språk. Här talar 

man om användning av nyckelkompetenser, att använda redskap interaktivt så som till exempel 

språk och IT, integrera i heterogena grupper samt handla självständigt. Att använda redskap 

interaktivt innebär att man lär sig hantera olika typer av hjälpmedel så som bilder, diagram, 

symboler och kroppsspråk. Genom att interagera i heterogena grupper lär man sig förstå och 

respektera andra, byta perspektiv och kunskaper. Att handla självständigt innebär att man tar 

hjälp av det som tidigare nämnts för att sedan klara av att bland annat förhålla sig kritiskt till 

olika texter. Dessa tre kompetenser är i högsta grad skolans ansvar att utveckla (Skolverket, 

2011a, s.11).  

 

3.2 Vad behövs för att ett läromedel ska anses som bra? 
 

Läromedel har en stor betydelse för att lärare ska kunna genomföra läroplanen. De ger en struk-

tur till undervisningen samtidigt som lärare har något att luta sig mot och det visar hur olika 

moment ska eller kan behandlas i olika undervisningssituationer. Vad är då viktigt för att läro-

medlet ska anses som ett bra och genomtänkt material kan man undra? Oates (2014) menar att 

ett bra läromedel måste vara kopplat till läroplanen men bör också gå bortom detta eftersom det 
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leder till bättre resultat. Designen av läromedel bör vara enkel för att inte belasta eleverna med 

onödig information vilket också innebär att läromedelsföretagen måste få god tid på sig att 

utveckla sina läromedel. Ett riktigt bra läromedel kan ge förutsättningar för de bästa lektionerna 

och göra dessa tillgängliga och möjliga att använda för många lärare. Det kan reducera lärarnas 

arbetsbelastning, förbereda eleverna för nästa steg in sina lärprocesser, stimulera djup och säker 

inlärning samt bidra till bättre koppling mellan hem och skola (Oates, 2014, s.5-6). 

Gällande användandet av läromedel kommer Oates (2014) fram till samma resultat som Rey-

nolds och Farrels gör i sin jämförande studie från 1996: de bästa lärarna är mer positiva och 

frekventa användare av högkvalitativa läroböcker och material i utvecklandet av sitt lärande 

och system för undervisning.   

3.3 Använda beprövat material 
 

Utbildningen ska vila på beprövade erfarenheter och en vetenskaplig grund, detta skrivs i 

skollagen 2010 (Skolverket, 2013). Det innebär att det ska finnas stöd i forskning för de 

metoder, material och kunskaper som skolan använder och lär ut. Att använda sig utav beprövad 

erfarenhet innebär inte att man i lärarlaget väljer fram en bra metod eller ett bra material, utan 

snarare att lärare stödjer sig på erfarenheter som har prövats under en längre tid och som är 

dokumenterade och systematiskt utvärderade. I samma artikel nämns också ordet evidens, att 

undervisningen ska vara evidensbaserad. Det innebär att inom ett utbildningsområde ska man 

titta på vad som fungerar för vem och i vilket sammanhang (Skolverket, 2013). 

 

3.4 Genrepedagogik 
 

Britt Johansson och Annika Sandell Ring (2010) skriver i Låt språket bära – Genrepedagogik 

i praktiken att genrepedagogik handlar om att eleverna ska bli medvetna om olika texters 

språkliga mönster och strukturer samt se olika syften med olika typer av texter. Om man jämför 

genrepedagogiken med ett mer traditionellt pedagogiskt förhållningssätt så kan man konstatera 

att det traditionella förhållningssättet innebär att eleverna behöver tillgodose sig 

ämneskunskaperna och språket parallellt. Med andra ord finns inte läs- och skrivinlärning 

integrerat i alla ämnen. Detta skapar sämre förutsättningar för flera elever, särskilt de elever 
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som inte har någon naturlig tillgång till det så kallade maktspråket som finns i samhället, elever 

med lägre socioekonomisk bakgrund och flerspråkiga elever, som egentligen kanske behöver 

mest stöd för att kunna utveckla sin läs- och skrivförmåga. Genrepedagogiken handlar om att 

ge tillgång till språk från alla typer av sociala sammanhang till alla elever och låta dem bli 

införstådda i skillnader på texter från alla de olika genrerna (Johansson och Sandell Ring, 2010, 

s. 26-30). 

 

En viktig del i genrepedagogiken ligger i att integrera läs och skriv inlärning i alla ämnen i 

skolan. Ett exempel på hur detta kan gå till redogör Liberg (2008) för, i exemplet beskrivs hur 

de olika genrerna särskiljs i undervisning i naturkunskap. Instruerande - instruera hur man gör 

något. Berättande instruktioner - återberätta syfte, metod och resultat av ett arbete. 

Laborationsrapport - genomföra experiment, förklara resultat och dra slutsatser (Liberg, 2008, 

s 23-35). 

 

Utmaningarna som ställs i och med en ökning av antalet flerspråkiga elever vet vi för lite om, 

men något som är säkert är att undervisningen behöver anpassas (Johansson och Sandell Ring, 

2010, s 26-30). En nyckel kan vara genrepedagogiken och vad det innebär i form av 

integreringen av läs- och skrivinlärning inom skolans samtliga ämnen. Detta kan ge bättre 

förutsättningar med avseende på de svårigheter som elever med lägre grad av erfarenhet av 

samhällets språkanvändning har oavsett bakgrund, kultur eller flerspråkighet. Eftersom man 

hävdar att läs- och skrivinlärning är nyckeln för att skaffa sig andra ämneskunskaper är det 

klokt att integrera detta i fler ämnen och lägga mer fokus på det området (Johansson och Sandell 

Ring, 2010, s.26-30). 

  

3.5 Genrepedagogik som konkret metod 
Anna Hjorth har intervjuat Susan Nieland i en artikel om läromedel skrivna av just Susan 

Nieland. Flera av dem bygger på genrepedagogik. Bakgrunden till idén menar hon är att det 

inte är lätt att lära barn ett nytt språk. Det är inte alls lika konkret som när man ska lära sig 

matematik. Genrepedagogik handlar som hon beskriver det om att bryta ner texten i delar för 

att sedan förstå och identifiera ett mönster för att slutligen se vad det är för typ av genre. När 

eleverna har identifierat det specifika språket i texten blir det lättare när de själva sedan ska 
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konstruera en egen text i samma genre, det blir mer konkret. Som exempel på hur detta skulle 

kunna gå till nämner hon att man kan klippa ut en annons ur en tidning, den innehåller ofta 

allitteration, imperativ och en layout som tydligt talar om att det är en annons. Även barn i de 

lägre åldrarna bygger en egen verktygslåda och förstår att det är skillnad på hur man använder 

språket i olika genrer, de lär sig anpassa och variera sitt språk. Hon talar också om att många är 

oroliga för att barnen inte lär sig skriva ordentligt på grund av SMS-språket, att barn endast lär 

sig förkortningar och inte skriver hela meningar. Arbetar man med genrepedagogik inser man 

att SMS-språket också är genre. Kan man då lära barn att se de olika genrerna så tror hon inte 

att det finns något problem i detta utan att barn kan lära sig skriva korrekt ändå (Hjorth, 2015, 

sid 4-5) 

I tidningen Lärarnas tidning – Nyheter och reportage för alla Sveriges lärare skriver Elisabeth 

Rudhe (2013-03-25) om en intervju hon gjort med en erfaren lärare som aktivt arbetar med 

andraspråkselever. Hennes metod grundar sig i genrepedagogik och hon beskriver hur hon först 

lär eleverna orden ”först”, ”sen” och ”tillslut” för att sedan bygga på med fler tidsord.  

Som erfaren lärare inom undervisning i svenska som andraspråk menar Rudhe (2013) att det 

inte bara räcker att träna svenska under svensklektionerna, svenskan måste genomsyra alla 

ämnen för att eleverna på bästa sätt ska kunna ta till sig språket. Att få orden i rätt sammanhang 

menar hon är väldigt viktigt för elever med annat modersmål. Det är här genrepedagogiken 

kommer in, det handlar om att lära eleverna att se hur olika texter är uppbyggda. En viktig 

aspekt inom detta är att inte välja texter med för svåra ord utan att man lär dem från början. Här 

visar forskning att elever med annat modersmål ofta får mer problem ju högre upp i skolåldern 

de kommer. De har svårt att förstå innehållet i texten (Rudhe, 2013). I rapporten Förutsättningar 

för nyanlända elevers lärande beskriver Gilda Kästen-Ebeling och Tore Otterup (2015) att det 

är väldigt vanligt att skolor inte har förutsättningar för en språkutvecklande undervisning i alla 

ämnen utan att det då är vanligt att man använder sig av genrepedagogik. Fördelen med att 

använda sig av genrepedagogik är att man kan inkludera alla elever samtidigt (Kästen-Ebeling 

och Otterup, 2015, s.8-12).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Min uppsats bygger på ett sociokulturellt perspektiv på lärande, det vill säga att omgivningen 

är avgörande för individers lärande. I boken Vygotskij och skolan (1999) presenterar Gunilla 

Lindqvist texter från Vygotskijs forskning och här kallar man skillnaden mellan olika individers 

kunskaper för ”den proximala utvecklingszonen”, med detta menas att en person kan vidga sin 

potential och sina möjligheter genom sin omgivning. Helt enkelt att lära sig av någon med mer 

kunskaper, och lära någon med mindre kunskaper. Man skulle också kunna koppla läromedel 

till begreppet omgivning i detta fall, just det faktum att göra alla typer av samhälleliga texter 

tillgängliga för alla enligt genrepedagogikens modell kan bidra till att forma en omgivning som 

får individen att uppnå sin potentiella lärförmåga, alltså forma elevens lärprocess.  

Genrepedagogiken som härstammar från Australien och den så kallade Sydney modellen är en 

vidareutveckling på forskning kring inlärningsprocessen av den som Vygotskij gjorde i sina 

verk under tidigt 1900-tal. I avhandlingen Språk och lärande - Genrepedagogik i ett didaktiskt 

perspektiv av skriver Caroline Liberg (2008)  att genrepedagogik är en lösning på hur man i 

demokratisk anda stödjer samtliga elevers språkutveckling, i synnerhet deras skrivutveckling. 

Metoden ger dem kunskap om hur texter utformas i ett socialt sammanhang och vilken funktion 

olika texter fyller. Målet är att alla elever skall få samma tillgång till alla samhällets olika typer 

av texter. Genrepedagogiken benämns som en stark reaktion på progressivismen som grund för 

undervisning. Genrepedagogiken är som sagt främst tillämpningsbar i språk och 

skrivutveckling, men i och med detta så förekommer det olika genrer i princip i skolans alla 

ämnen, de olika genrerna är den berättande, beskrivande, instruerande, förklarande och den 

argumenterande (Liberg, 2008, s 23-35). 

Det sker en stadig ökning av elever som läser svenska som andraspråk i Sverige och detta har 

visat sig ställa nya krav på undervisningen och de didaktiska metoder som tillämpas. Författaren 

konstaterar att språkkunskaper ofta är en nyckel till att lyckas inom samtliga ämnen inom skolan 

och konstaterar att det därför kan bli ett problem för flerspråkiga elever som måste förlita sig 

på sina kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i andra ämnen, så som 

historia, matematik och samhällskunskap. Hennes ståndpunkt är att genrepedagogiken, rätt till-

lämpad, kan bidra till ökade språkkunskaper och en bättre språkutveckling, kanske främst hos 

elever som läser svenska som andraspråk. På sikt skulle detta också innebära att dessa elever 
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ges avsevärt bättre möjlighet att lyckas inom skolan i stort, alltså även inom andra ämnen än 

svenska. I boken presenteras en positiv aspekt av tillämpandet av genrepedagogiken i form av 

att det finns en tydlig struktur i det pedagogiska arbetet som tydliggörs både för elever och 

lärare. (Johansson och Sandell Ring, 2010, s 20-30).  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011b) står det att utveck-

landet av språk och litteracitet kräver olika aspekter att arbeta med för att koppla ihop språk och 

ett ämne. Vidare står det att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla språket för att tänka, 

lära och kommunicera. Det innebär att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 

lära sig läsa och skriva på svenska. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om 

hur man formulerar tankar och åsikter i olika slags texter, träna förmågan att skapa och bearbeta 

texter, då enskilt och tillsammans med andra. Ett av målen man strävar efter i årskurs 1-3 är att 

eleverna ska utveckla strategier för att skriva olika typer av texter med åtskilda språkliga drag 

och typiska uppbyggnader. Skapande av texter där bild och ord samspelar.  (Skolverket, 2011b, 

s.234-236).   
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4. Metod och material 
 

Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer. Informanterna är fyra lärare på lågstadiet med 

varierande erfarenheter av undervisning i svenska som andraspråk samt varierande 

utbildningsgrad. Dessa kommer att analyseras på två olika sätt, dels på ett kvantitativt sätt där 

jag kategoriserar lärarnas svar och ställer upp svaren i diagram men också på ett kvalitativt sätt 

där jag fördjupar mig i lärarnas svar för att se vilka olika resultat jag kan få fram. Både under 

och efter intervjun kommer jag hamna i ett tolkningsarbete. Därför är det viktigt att lärarna är 

väl medvetna om detta och att de uttrycker sig på bästa sätt för att inga missförstånd ska ske 

och för att jag som intervjuar ska tolka på rätt sätt. Informationen kommer sedan att bli till 

kvantitativ data som synliggörs i ett diagram.  

5.1 Forskningsetik  
 

I texten Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning kan 

man läsa att med tanke på den allmännytta som finns med forskning kommer också krav på 

forskaren, denna förväntas arbeta utan yttre påverkan och inte agera inskränkande på 

människors eller organisationens vardag (Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet har tagits 

i beaktning på så vis att informanterna har informerats om vad undersökningen syftar till och 

hur intervjun kommer att gå till väga. Informanterna meddelades också att informationen och 

resultatet från denna undersökning endast kommer användas för detta ändamål, något som 

Bryman (2015) kallar för nyttjandekravet. En viktig del vid arbete med intervjuer är 

anonymisering, alltså att kunna säkerställa anonymiteten hos informanterna. Detta är viktigt för 

att säkerställa relevans och ärlighet i svaren från informanterna. Därför använder jag fiktiva 

namn på samtliga informanter (Bryman, 2015, s. 126-147).  

 

5.2 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och pålitlighet och blir oftast mer aktuellt när 

man utför kvalitativa undersökningar. En viktig faktor bör därför finnas med för att studien ska 



 

11 

 

vara reliabel. Man talar om stabilitet vilket innebär att om studien skulle göras om vid ett annat 

tillfälle ska resultatet vara så likvärdiga som möjligt (Bryman, 2015, s. 49). I min undersökning 

utförs kvalitativa intervjuer vilket innebär att frågorna till viss del kan variera men med hjälp 

av intervjuguiden kan samma frågor ställs på samma vis om studien skulle göras om. När man 

talar om att en studie är valid är det främst kopplat till kvantitativ forskning där man vill se 

resultatet i en mätning. Detta är inte speciellt relevant om man utför kvalitativa intervjuer 

eftersom man då inte riktar in sig på specifika svar (Bryman, 2015, s. 50-51). Målet med mina 

intervjuer är därför inte att ta reda på hur många som tycker likadant utan vad de respektive 

informanterna tycker kring olika frågor. Däremot sammanställs svaren i tabeller för att få en 

bild av om något svar eller någon viss ståndpunkt återkommer bland lärarna.  

 

 

 

5.3 Kvalitativa intervjuer 
 

Alan Bryman (2015)  skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder att en intervju kan 

utformas på många olika sätt beroende på mål och syfte med intervjun. Denna undersökning 

bygger på kvalitativa intervjuer i en så kallad strukturerad seminarieform. När man intervjuar 

på detta sätt utgår man från en frågelista eller temaschema, ofta kallad intervjuguide med viss 

specifikation. Frågorna ska vara öppna så att informanterna kan lämna ett så fritt svar som 

möjligt. Denna typ av intervju är ett relativt fritt och flexibelt sätt att intervjua på. Bryman 

(2015) menar också att tonvikten måste ligga på hur personen som intervjuar uppfattar och 

förstår frågor, det vill säga det som intervjupersonen upplever som viktigt vid en förklaring en 

händelse ett beteende eller ett mönster (Bryman, 2015, s. 149-163). Mina intervjufrågor finns 

att se som bilaga 1. 

Med tanke på detta kommer fokus under intervjuerna att ligga på att informanterna får berätta 

det som dem upplever som viktigt utan avbrott från mig som intervjuare. Jag väljer också att 

både spela in och anteckna det som sägs under intervjun för att sedan kunna gå tillbaka och 

lyssna så jag inte missat något under tiden som jag antecknat. Dessa intervjuer kommer sedan 

ligga till grund för min tolkning och analys. Jag väljer att ställa frågorna i den ordning som står 

på listan men med reservation för uppföljningsfrågor och förändringar om så kan påverka 
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resultatet. Något som även Bryman, (2015) menar är viktigt när man utför kvalitativa intervjuer. 

Ytterligare en aspekt till varför jag väljer att ställa frågorna i ordning är för att ge alla 

informanter lika förutsättningar och på så vis följer jag även Brymans råd om att vara öppen 

men strukturerad under intervjuerna (Bryman, 2015, s164-175). 

Intervjuguiden innehåller frågor som jag söker svar på och som har tydliga kopplingar till mina 

frågeställningar. Målet med intervjuguiden är att genom att använda den på ett strukturerat sätt 

få fram olika synvinklar från lärarna. Frågor som behandlas är bland annat ” vilka material och 

metoder använder du?”, vilka faktorer är viktiga för ett bra läromedel?” samt ”varför använder 

du denna metod eller material?”. Tanken med intervjuguiden är att den ska hjälpa mig under 

intervjuerna så att jag håller mig inom ramarna och ger alla lärarna likande frågor för att få 

bästa resultat.  

5.4 Kvantitativ kategorisering 
 

Utifrån informanternas svar i de kvalitativa intervjuerna kommer sedan en kvantitativ 

kategorisering att göras.  Detta innebär att man omvandlar svaren från den kvalitativa intervjun 

till siffror, detta för att även kunna göra en kvantitativ analys av resultaten. Bryman (2015) 

kallar detta för kodning där både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt kommer att 

göras. Tack vare den kvantitativa mätningen kan vissa skillnader och likheter mellan de olika 

svaren visa sig på ett mer tydligt sätt. Det är inte säkert att detta hade kunnat urskiljas med 

endast en kvalitativ mätning (Bryman, 2015, s. 412-414). En kvalitativ tolkning kommer att 

ligga till grund för mitt resultat. Tolkningen av resultatet kommer att presenteras i flera diagram 

längre fram i texten. I diagrammen presenteras antalet aspekter som lärarna nämner under 

intervjuerna. Jag utgår då från en fråga i taget, om frågan handlar om vilka läromedel läraren 

väljer att använda så kanske jag får ett svar där hon nämner tre olika läromedel. På diagrammet 

visas då en stapel med +3, jag räknar alltså antalet aspekter läraren nämner under en fråga i 

taget. Skulle läraren inte nämna någon aspekt visas ingen stapel på diagrammet. Slutligen 

presenteras också de olika aspekterna i en tabell där man kan se vilka de olika aspekterna var 

och hur många lärare som tyckte likadant.   
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5.5 Urval 
 

Skolan jag har valt att göra mina intervjuer på ligger i västra Sverige, på just den skolan är 

erfarenheten kring andraspråkselever inte särskilt hög. Jag vill med hjälp av intervjuer 

undersöka hur lärarna tänker kring material och metoder för skrivinlärning för elever med annat 

modersmål. 

Ingen av lärarna har någon större erfarenheter av att arbeta med svenska som andraspråk men 

tillsammans hjälps dem åt med stora delar av den undervisning som rör eleverna med annat 

modersmål. Anledningen till att jag valde just dessa informanter var att jag ville involvera lärare 

från förskoleklass upp till åk 3, men också för att dessa lärare inte tidigare arbetat så mycket 

med elever med annat modersmål. Detta såg jag som ett intressant faktum. Jag ville se hur man 

tänker kring material och metoder när man tränar skrivinlärning när man som lärare inte kan 

kalla sig erfaren i just den typen av undervisning. 

Jag valde att intervjua fyra lärare, två yngre och relativt nyexaminerade samt två äldre som har 

arbetat många år inom skolan. Den första läraren Lisa arbetar endast i förskoleklass, vilket 

innebär att hon arbetar mycket med språklig medvetenhet, till exempel rim och ramsor. Hon har 

arbetat många år som lärare men har inte utbildning inom svenska som andraspråk. Den andra 

läraren heter Stina och är klasslärare i en årskurs ett och undervisar i samtliga ämnen men har 

ingen utbildning inom svenska som andraspråk. Hon har arbetat många år som lärare. Den tredje 

informanten är en klasslärare som heter Ella. Ella är lärare till en årskurs två och är relativt 

nyutbildad och har även svenska som andraspråk i sin examen, hon undervisar även i No, 

svenska, matematik och bild. Den sista läraren heter Kajsa, hon är också nyutbildad lärare och 

är klasslärare för en årskurs tre, Kajsa har läst svenska som andraspråk och har examen inom 

ämnet.  

5.6 Metoddiskussion 
 

Jag ville fokusera på en kvalitativ metod då jag i mitt resultat ville förmedla mycket mer än 

statistik och siffror. Målet var att genom kvalitativa intervjuer få till en diskussion med 

informanterna som i förlängningen kunde leda till ytterligare diskussion i mitt resultat. Man 

skulle kunna säga att jag var mer ute efter att väcka frågor än att få konkreta svar. Tanken var 
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också att få fram material och kunskap för att eventuellt kunna utifrån min studie skapa någon 

form av vägledning och se hur andra lärare i samma situation som jag själv troligen hamnar i 

tänker kring området.  På grund av detta var valet av kvalitativa intervjuer relativt enkelt. Under 

själva utförandet fick jag i vissa fall till den typ av diskussion som var målet, andra gånger blev 

det svårare att få informanterna att själva föra samtalet vidare, detta gjorde att jag fick ställa 

mina frågor med tätare mellanrum och antalet följdfrågor blev färre. Att formulera frågorna 

krävde en avvägning mellan att ställa öppna frågor som inbjuder till tolkning och mer slutna 

frågor som håller en ganska strikt linje. Med tanke på vad jag ville få ut av intervjuerna borde 

mina frågor varit öppet ställda och inbjuda till diskussion, risken med för mycket sådana frågor 

är reducerad validitet på grund av att en stor del av tolkningsansvaret hamnar hos informanten 

och dennes ingångsvärden påverkar svaren. På grund av den risken valde jag att ha med olika 

typer av frågor i en ganska jämn fördelning, detta kan ha påverkat informanternas vilja att föra 

diskussion.  
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6.resultat och analys 
 

I följande kapitel kommer resultat från de kvalitativa intervjuerna att presenteras.  

6.1 Lärarnas syn på material och metoder vid skrivinlärning 
 

Min första fråga till lärarna var öppet ställd ”vad har du för inställning till att använda anpassat 

material eller speciella metoder för andraspråkselever?”. Nästa fråga mer direkt ”Positiv eller 

negativ?”, och nästföljande återigen öppet ställd ”vad är positivt och vad är negativt?”  

För att tydligt se hur lärarnas inställning till att använda material eller specifika metoder visas 

ett diagram (figur 1). Diagrammet visar på ett sammanfattande sätt hur många för och nackdelar 

respektive lärare uppgav, samt de olika orsaker till varför läraren hade negativa eller positiva 

inställningar.   

 

 

Figur 1: Ett diagram över antalet aspekter lärarna nämner om dem är positiva eller negativa över att använda 

läromedel eller specifika metoder vid skrivinlärning till andraspråkselever.  

Diagrammet visar att två av lärarna har en positiv inställning till användning utav material och 

specifika metoder, man kan också utläsa att negativa aspekter finns. Nedan presenteras lärarnas 

tankar var för sig, det som är markerat i fet stil är det som gett diagrammet antingen något 

positivt eller något negativt.  
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Lisa 

Lisa som arbetar i förskoleklassen på skolan ställer sig lite negativ till att använda specifika 

material eller metoder vid skrivinlärning. Hon tycker att det egentligen inte krävs något 

speciellt material för nyanlända barn i denna ålder, hon menar att: 

 

Det är viktigare att barnen lär utav varandra och blir bekanta med omgivningen innan man sätter 

dem framför en lärobok där dem i de flesta fall bara ser det som jobbigt och det blir en negativ 

ingång i skolvärlden. Mina erfarenheter säger att barn oavsett modersmål har svårt att ta till sig 

och se vitsen med att använda en lärobok i så låga åldrar (Lisa, 2016-02-23).  

 

Däremot tycker Lisa att det är viktigt att vara strukturerad och ha en tanke med sin undervisning 

och därför kan det kanske vara bra att ha en specifik metod eller åtminstone en tanke med 

hur man väljer att undervisa.  

Detta innebär att Lisas negativa stapel blir + 1 och + 1 även på den positiva stapeln.  

 

Stina 

Stina arbetar i en årskurs ett och ser flera fördelar med att ha ett bra läromedel. Hon menar att 

det ger struktur i undervisningen och något att luta sig lite tillbaka på som något oerfaren 

lärare inom just andraspråksinlärning.  

 

Jag upplever att jag som lärare får mer variation i undervisningen genom att använda mig utav 

ett bra läromedel och därför tycker jag det är bra att ha ett gediget material. Detta upplever jag 

skapar mer engagerade elever. Med det sagt så ställer jag mig alltså positiv till att använda 

material eller en bra metod (Stina, 2016-02-25) 

 

Hon nämner även att det hon kan uppleva som negativt med att använda en viss metod eller 

material kan vara att man håller så hårt fast vid just den metoden eller materialet att man 

glömmer bort att anpassa undervisningen, man blir så låst vid just det specifika materialet eller 

metoden.   
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Detta gör att det blir +1 på den negativ stapeln och + 4 på den positiva stapeln.  

Ella 

I intervjun med Ella som är lärare i en årskurs två visar det sig att även hon ställer sig delvis 

positiv till att använda läromedel. Anledningarna till detta beskriver hon: 

 

Det är ju trots allt utbildade och erfarna människor som tillverkar vårt läromedel.  Som relativt 

ny lärare känns det bra att ha ett material som stöd och komplement till undervisningen för att på 

något sätt försäkra mig om att jag får med alla bitarna som behövs i undervisningen (Ella, 2016-

02-22) 

 

Vad det gäller den negativa synen på att använda material eller en metod tänker Ella mer på att 

använda en viss metod. Hon uttrycker att det är svårt att hålla sig till en viss metod som sedan 

ska passa alla elever. Samtidigt som hon också helt ärligt säger att hon inte känner sig helt 

bekväm och säker i att undervisa enligt en specifik metod.  

Detta resultat innebär att på Ellas negativa stapel står det + 2 och på den positiva står det + 2. 

 

Kajsa 

Kajsa är lärare i en årskurs tre och har generellt en ganska positiv syn på att använda specifika 

material och metoder. Hon berättar att hon gärna prövar nytt material och sedan utvärderar 

och anpassar det, alltså plockar det bästa utav materialet.  

 

Jag känner mig trygg i min undervisning när jag använder ett beprövat och forskningsbaserat 

material. Sen tycker jag mycket om att under vissa lektioner plocka fram speciella metoder, 

genrepedagogik när något som jag använder mig mycket utav. Det är en rolig metod och ger 

barnen struktur under mina svenska lektioner (Kajsa, 2016-02-26).  

 

Kajsa menar att det hon kan se som negativt med att använda ett material skulle kunna vara om 

materialet eller metoden är väldigt gammal och inte passar in i den nya läroplanen. Hon 

påpekar också att man bör fundera några gånger över valet av materialet, det finns oändligt 
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mycket och alla material kanske inte är lika beprövade och då kanske inte är till så stor nytta. 

Hon menar också att man som lärare inte bara kan förlita sig till ett visst material eller metod 

utan att det är viktigt att våga lite på sin egen lärarroll, att materialet kan göra att man blir 

osäker och inte vågar lite på sig själv.   

Detta gör att Kajsa får + 3 på den negativa stapeln och + 4 på den positiva stapeln.  

 

Sammanfattning  

Vi har nu tittat på två olika aspekter, negativa och positiva vad det gäller material och metoder 

för elever med annat modersmål. Genom en sammanställning ser det ut såhär: 

Tabell 1 

Positiva Negativa 

Skapar struktur Kanske inte alltid nödvändigt 

Ger trygghet Håller för hårt vid en viss metod 

Bra stöd och komplement Svårt att hålla sig vid en viss metod 

Ger en tanke med undervisningen Inte bra med gammalt material  

 Förlitar sig mer på materialet än sin egen 

lärarroll. 

 

 

6.2 Vad finns det för material och metoder på skolan 
 

Under denna rubrik presenteras frågorna fem, sex och sju i frågeguiden, ”använder du några 

specifika metoder eller material i din undervisning?” och ”vilka metoder eller material?”. 

Vidare ställde jag frågan ”tycker du att det finns mycket läromedel eller metoder att välja på?”.  

Dessa frågor syftar till att få svar på ytterligare en utav mina frågeställningar.  

Nedan presenteras lärarnas svar i ett diagram för att se hur många olika material (blå stapel) 

och hur många olika metoder (röd stapel).  
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Figur 2: ett diagram som visar hur många olika material och hur många olika metoder lärarna använder. 

 

Diagrammet visar att alla lärare använder antingen material eller metoder. Dock varierar det lite 

bland det olika lärarna hur många olika material eller metoder man väljer att använda vid 

skrivinlärning till andraspråks elever. Nedan återges lärarnas svar i intervjuerna. 

Lisa 

Lisa menar att det inte krävs så mycket material i en förskoleklass. Däremot använder hon 

bilder som stöd under genomgångar samt för att förstärka ordens innebörd.  

 

Jag använder mig inte av någon speciell metod men jag väljer ofta att visa bilder i helklass där 

eleverna tillsammans får beskriva bilden med så många olika ord de kan komma på. Vi har inte 

heller några specifika skrivlektioner utan det som skriver är de elever som kommit lite längre i sin 

skriv- och läsutveckling, detta då för att utmana dessa elever (Lisa, 2016-02-23).  

 

Bilderna är inget köpt material utan egentillverkade och anpassat efter den undervisning som 

bedrivs och utefter elevernas behov.  
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Detta innebär att det blir +1 på den blå stapeln för den typ av material hon använder, den röda 

stapeln syns inte eftersom hon inte använde någon specifik metod.  

 

 

Stina 

Stina kommenterar sitt användande av olika material och metoder på följande vis.  

 

Jag har valt att använda mig utav metoden ”skriva av”. Elever i åk 1 har kommit varierande långt 

i sin läs- och skriv utveckling. Några elever kan skriva några meningar själva medan några andra 

fortfarande behöver ”skriva av”. För att inkludera samtliga elever i undervisningen väljer jag oftast 

att skriva på tavlan så att eleverna kan få möjlighet att skriva av. Denna metod tycker jag passar 

både elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål när man tränar 

skrivinlärning (Stina, 2016-02-25).  

 

Stina berättar också i intervjun att hon arbetar mycket med bilder som konkret material och 

anledningen menar hon är för att det funkar bra för alla elever. Inte bara elever med annat 

modersmål. Under intervjun nämner hon även att hon tycker att det är svårt att hitta bra material 

till andraspråkselever men hon påpekar samtidigt att det kanske kan ha att göra med att 

materialet för elever med svenska som modersmål fungerar så bra till andraspråkselever.  

I diagrammet ser man den blå stapeln ger +1 för att hon valt ett material och +1 på den röda 

stapeln för att hon har en metod som hon använder.  

 

Ella   

Ella väljer att använda sig utav material och specifika metoder. Hon nämner att hennes metod 

är att undervisa i mindre grupper vid speciella tillfällen, en slags specialundervisning för de 

elever med annat modersmål som sker ca två gånger i veckan ibland under svenska lektionerna 

och ibland under andra lektioner.   

Jag använder ett material som heter ”mina ord” och som är anpassat till andraspråkselever. 

Anledningen till att jag valde just detta material är för att jag har hört mycket gott om det och det 
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finns ett bra bildmaterial till det som man kan använda som stöd, både i en undervisningssituation 

men också som stöd till att presentera vad som kommer hända under dagen (Ella, 2016-02-22).  

 

Ella pratar också om att hon inte har prövat eller undersökt så mycket mer material än det hon 

använder och vet därför inte om det är svårt att få tag på bra material. Hon känner sig väldigt 

nöjd och bekväm med detta material och kan därför inte svara så bra på frågan om det är lätt att 

hitta bra material.  

 

På diagrammet får Ella +1 för att hon använder ett material och +1 för att hon använder en 

metod.  

 

 

Kajsa 

 

Kajsa använder många olika material och dessutom har hon enligt henne själv en bra metod 

som hon följer och arbetar hårt med. Hon tror på användningen av genrepedagogik, denna 

metod försöker hon använda sig av i de flesta ämnen men främst under svenska lektionerna.  

 

Det material jag använder är ”mina ord”, ZickZack” och en del egengjort material som är an-

passat efter varje elev. Jag tycker att det är lite svårt att hitta bra material så därför gör jag gärna 

en del material själv. Ofta med stöttning utav de material som redan finns. Mitt material är mest 

arbetsblad och bilder (Kajsa, 2016-02-26).  

 

På diagrammet får Kajsa +3 för att hon använder tre olika material och +1 för att hon använder 

en metod.  
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Sammanfattning 

Tabellen nedan visar vilka material och metoder lärarna använder. 

 

 

Tabell 2 

Material Metoder 

Bilder (nämns av två lärare) Skriva av 

Mina ord (nämns av två lärare) Specialundervisning 

ZickZack Genrepedagogik 

Egentillverkat material  

 

Sammanfattningsvis kan man se att lärarna använder sig av någon form av material och meto-

der. Även fast två av lärarna inte använder flera tydliga metoder eller beprövat material som 

egengjorda stenciler eller liknande. Tre av fyra informanter verkar också se en utmaning i att 

hitta bra läromedel.  

 

6.3 Hur används materialet och metoderna vid skrivinlärningen? 
 

Under denna rubrik kommer frågorna 7-13 i intervjuguiden att beröras. ”Anpassar du dina 

lektioner utifrån materialet eller metoderna till dina andraspråkselever?” och följdfrågor på det 

blir då ”vad anpassar du?”, ”varför eller varför inte anpassar du?”. Andra frågor som ställdes 

var ”när används materialet eller metoderna?” med följdfrågan ”under alla lektioner eller ett 

fåtal?”. Den sista frågan löd ”hur använder du materialet fokuserat till just skrivinlärning?”. 

Ovanstående kommer att presenteras i två olika staplar med varsin färg för respektive 

informant.  
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Figur 3: Data över antalet olika ämnen som informanterna använder sig av materialet eller metoderna i samt antalet 

exempel på hur man använder materialet eller metoden. 

 

Lisa 

Lisa svarar ja på att hon till viss del anpassar lektionerna utifrån materialet. Hon menar att hon 

kanske inte hade använt riktigt så mycket bilder om hon inte hade haft någon andraspråk-

selev i klassrummet. Samtidigt poängterar hon att det inte alls är fel med bilder utan hennes 

upplevelse är att det stärker även de barn med svenska som modersmål.  

 

Mest konkret skulle jag säga att jag använder bilderna när vi har svensklektioner. Då blir det 

som mest uppenbart att materialet plockas fram, nästan under alla svensklektioner. Det passar 

när man tränar att skriva nya ord, till rim och ramsor och mer därtill (Lisa, 2016-02-23).  

 

 

En annan sak lisa även använder bilder till är dagordningen. Veckans klassvärdar får i upp-

gift att utifrån bilderna som läraren sätter upp skriva dagordningen. Detta för att träna på van-

liga ord och ta stöttning ifrån bilder.  

 

Detta innebär då +1 för att det används mestadels under svensklektionerna samt +3 för det 

olika antalet exempel som nämns att materialet eller metoderna används till.  
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Stina 

Likaså Stina svarar ja på att hon anpassar materialet i klassrummet utifrån sina andraspråks 

elever. Hon menar att hon anpassar materialet genom att ha mer tydliga bilder uppsatta med 

ordet under, ännu tydligare genomgångar med bilder intill och ibland en extra genom-

gång för de elever som behöver det. Det behöver inte nödvändigtvis bara vara elever med an-

nat modersmål utan elever som helt enkelt behöver det.  

 

Jag arbetar mycket med att låta eleverna skriva av. Eleverna får skriva av tavlan eller en lapp 

som jag lägger framför dem. Som extra stöttning och för att förstärka lägger jag ibland en bild 

tillsammans med texten de ska skriva av. Ibland räcker det med en bild för att eleverna ska 

lyckas skriva några ord och ibland får de skriva av en kompis.  

 

Dessa metoder och material säger Stina att hon använder som mest under svenska, No och 

SO-lektionerna.  

 

Detta innebär då +3 på den blå stapeln för att hon använder materialet och metoden i tre olika 

ämnen och +6 på den röda stapeln då hon nämner sex olika exempel på hur materialet eller 

metoden används.  

 

 

Ella 

Ella svarar ja på att hon anpassar lektionerna utifrån materialet. 

 

Jag använder ett material som är anpassat för andraspråks elever och därför blir det naturligt att 

just dessa elever har detta material och även arbetar med det i mindre grupper. Jag använder 

materialet främst under mina svensklektioner och även när vi har temaarbeten. Då brukar den 

boken passa bra att ta fram för att lyckas integrera eleverna med svenska som andraspråk (Ella, 

2016-02-22).  

 

Detta material går att använda på olika sätt men för att träna just skrivinlärning är det ett per-

fekt hjälpmedel. Eleverna kan arbeta självständigt, de får skriva ord som hör till en bild 

och vi har gemensamma genomgångar. Bilderna som följer med materialet använder vi dels 

under lektionerna men även som stöd i klassrummet.  
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Detta innebär att den blå stapeln får +2 för att materialet eller metoderna mestadels används 

under svenska och temaarbeten. Slutligen blir det +4 för de olika exempel som nämns hur hon 

använder materialet.  

 

 

Kajsa 

Likaså Kajsa svara ja på att hon anpassar lektionerna efter materialet och metoderna. Hon 

menar att hon försöker få in genrepedagogik i de flesta ämnen men använder det främst under 

svenska, NO, SO och musiklektionerna.  

 

Jag har några olika typer utav material som jag använder och det är för att få en bra anpassad och varierad under-

visning. Det ena materialet, ”ZickZack” lämpar sig för både andraspråkselever och elever med svenska som mo-

dersmål, det är också skapat av en erfaren lärare som dessutom arbetar med genrepedagogik. Därför använder 

jag detta material i helklass tillsammans med min genrepedagogik. Det andra materialet, ”Mina Ord” använder 

jag till de elever som behöver mer stöttning i svenskan, det blir då oftast ett arbeta i mindre grupp.  

 

Hon nämner också att det är viktigt att veta att båda materialen är anpassade för skrivinlärning 

och metoden genrepedagogik är också ett sätt att urskilja texter för att sedan skriva texter vil-

ket då gör att man tränar skrivinlärning.  

 

Detta innebär att det blir +5 för att materialet och metoderna används i fem olika ämnen. Se-

dan blir det +3 för det olika exempel som ges på hur materialet och metoderna används.  

 

Sammanfattning 

 

Tabell 3 

Anpassar materialet Ämnen som materialet an-

vänds i. 

Exempel på hur materialet 

används.  

Ja Svenska  Skriva av 

Ja No I helklass 

 

Ja So Dagordning 
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Ja Musik 

 Temaarbeten Specialundervisning 

  Extra stöttning 

 

 

I tabell tre framgår att man använder material eller metoder i några olika ämnen men främst 

under svensklektionerna. Vi kan också se att alla anpassar lektionerna utefter materialet, mer 

eller mindre ska tilläggas. Vanligast verkar ändå vara att ge ett anpassat material till elever 

med annat modersmål och att dem får arbeta med det i mindre grupper.  

 

6.4 Varför används just detta material? 
 

Under denna rubrik redogörs för frågorna 14 och 15 i intervjuguiden.  ”När du väljer ett 

läromedel eller en metod vad tycker du är viktigt att tänka på då?” samt frågan ”Varför väljer 

du att använda just detta material eller metod som du presenterar för mig?”. Dessa frågor 

kommer att behandlas i ett diagram som visar antalet aspekter som informanterna presenterar 

under intervjun. Den blå stapeln är antalet aspekter kring val av ett läromedel och den röda är 

antalet aspekter för varför läraren valt just de läromedel de gjort. 

  

Figur 4: Ett diagram över lärarnas aspekter av metod och materialval. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Lisa -fsk Stina åk 1 Ella åk 2 Kajsa åk 3

Val av material och metod

Val av läromedel och metod Varför denna metod eller material



 

27 

 

Lisa  

Lisa berättar i intervjun att när hon väljer ett läromedel eller en metod är det viktigt att ha en 

plan med metoden eller läromedlet. Att man inte bara ger eleverna ett material som de arbetar 

helt fritt och ostrukturerat med.  

 

Du ska leta efter ett läromedel som kan matcha det du behöver hjälp med i din undervisning. 

Det är något jag strävar efter när jag väljer material eller metod. Därför tycker jag det är som 

svårast att beställa nytt läromedel våren innan jag ska starta upp med en ny klass (Lisa, 2016-02-

23).  

 

Lisa beskriver också att anledningen till varför hon just nu arbetar med bilder är dels för att 

hon arbetar i förskoleklass och där menar hon att det är lämpligt att använda sig av bilder sett 

till elevernas kunskapsnivåer. Hon säger också att hon väljer den metod och material som hon 

trivs med, som i detta fall är just bilder. Men hjälp av bilderna kan man sedan anpassa 

materialet till rim, ramsor eller skrivinlärning.  

 

Stina 

När Stina väljer ett läromedel eller metod utgår hon först och främst från de behov som finns 

i klassen. Metoden som används i Stinas klass, nämligen att skriva av för att träna skrivinlär-

ning väljer hon för att det passar samtliga elever i klassen och inte bara de elever som har ett 

annat modersmål.  

 

Jag gillar att ha en och samma metod vid en viss typ av inlärning, i detta fall skrivinlärning. Att 

skriva av är något alla elever kan lyckas med till skillnad från om jag skulle be alla elever att 

skriva ett ord på tavlan. Genom att skriva av kopierar man en text och det i sig är ganska pre-

stigelöst till skillnad från om man måste gå fram till tavlan inför kompisar och skriva ett ord. 

Därför väljer jag just denna metod (Stina, 2016-02-25).  

 

 

Stina påpekar också att hon tycker att det är viktigt att det finns en struktur i metoden man 

använder. Med struktur menar hon att gör likadant varje gång man använder metoden, i alla 

fall till en början.  
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Ella 

När Ella väljer läromedel och metoder tycker hon att det viktigaste är att det är ett beprövat 

material och att materialet går att individanpassa.  

 

När jag säger att materialet ska gå att individanpassa menar jag att det ska finnas olika nivåer i 

underlaget, det ska gå att försvåra för de elever som behöver utmaning samtidigt som man ska 

kunna förenkla för de elever som behöver det (Ella, 2016-02-22) 

 

När hon svarar på varför hon använder just det material hon visat för mig säger hon att det är 

för att det passa till klassen och att man tränar mer än bara skrivinlärning. Hon tycker 

också att man vid vissa tillfällen i veckan behöver träna elever som läser svenska som andra-

språk i små grupper och då med ett material som är speciellt framtaget för just detta ända-

mål. Därför väljer hon just detta material, för att materialet har med viktiga bitar som vi måste 

träna våra andraspråkselever i.  

 

Kajsa 

Kajsa har några saker som hon direkt kommer på när hon väljer läromedel och det är att läro-

medlet ska ha en koppling till läroplanen, materialet eller metoderna ska vara beprövat, 

kunna anpassas och framför allt ett roligt material som skapar lust hos elever att lära.  

 

Jag valde just genrepedagogik, ”ZickZack” och ”mina ord” för att det finns mycket forskning 

kring just genrepedagogik som visar att det är en bra metod. Likaså kring materialet ”ZickZack” 

och ”mina ord”. Materialen har också koppling till läroplanen och det går att anpassa på så vis 

att du kan använda det i helklass med både andraspråkselever och elever med svenska som mo-

dersmål samtidigt som du kan arbeta med materialet i små elevgrupper (Kajsa, 2016-02-26).  
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Sammanfattning 

Tabell 4 

Tankar – val av ett läromedel eller metod Varför du har valt de metoder eller lärome-

del du använder nu 

Koppling till läroplanen Koppling till läroplanen 

Anpassat (nämns av två lärare) Beprövat 

Forskning Anpassat (nämns av två lärare) 

Beprövat Roligt 

Behov i klassen Passar till klassen 

Struktur Alla kan lyckas 

 

 

Med hjälp av tabell 2 kan man se att informanterna har många förslag på vad som är viktigt 

vid val av ett bra läromedel. Att kunna anpassa materialet eller metoderna tycks vara bland det 

viktigaste. På frågan, varför du valt just detta material, så blir det vanligaste svaret att anpass-

ning är viktigast. Många av informanterna nämner också att det är viktigt att se till vad man 

har för behov i klassen innan man väljer ett material.  

 

Efter att ha satt mig in i de läromedel som mina informanter använde sig av och tagit del av 

deras metoder har jag valt att framförallt presentera två olika läromedel här. ”Mina ord” heter 

ett läromedel som är anpassat för just elever med annat modersmål och tanken med materialet 

är att läromedlet ska vara lustfyllt och roligt men också träna ordförråd och vanliga fraser med 

hjälp av alla sinnen. Läromedlet för de lägre åldrarna består utav fem häften och bildkort som 

handlar om olika teman. Materialet är uppbyggt på så vis att man som lärare ständigt har en 

dialog med eleven och kan hålla genomgångar. Bilder följer också med materialet för att stötta 

upp extra.  

Ett läromedel skrivet av Susan Nieland heter ”ZickZack” och baserar sig på genrepedagogik. 

Materialet har enligt mig en tydlig anknytning till den nya läroplanen som kom 2011. En fördel 

med detta material tycker jag är att det fungerar för både elever med svenska som modersmål 

och elever med svenska som andraspråk.  Serien av böcker börjar med den elevernas allra första 

läs och-skrivinlärningen och tar sig vidare uppåt i åldrarna. I materialet får eleverna möta olika 
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typer av texter och steg för steg får de träna och utveckla sin läs- och skrivförmåga. I ZickZack 

boken, Läs- och skriv, arbetar eleverna på text- mening och ord nivå där läs- och skriv strategier 

presenteras och modelleras. 

7. Diskussion 

7.1 Inställning till läromedel 
 

Av resultatet framgår att de flesta lärarna har en positiv syn på användning av material och 

metoder vid andraspråksinlärning. På vilket sätt de olika lärarna menar att det är positivt och på 

vilket sätt de väljer att använda de olika materialen som finns varierar en hel del. Vissa lärare 

är mer insatta än andra i undervisningen av just andraspråkselever, kanske beror det på i hur 

stor utsträckning lärarna tidigare har arbetat med sådan undervisning. De lärare med mer 

erfarenhet kring andraspråkselever tenderar att utnyttja och uppskatta ett undervisningsmaterial 

som är specifikt anpassat till dessa elever, medan lärare som kanske inte tidigare jobbat med 

andraspråkselever i samma utsträckning inte ser lika stor nytta med material som är utvecklade 

just för den typen av undervisning. Detta skulle kunna tala för att det finns en viktig poäng i att 

skräddarsy undervisningsmaterialet efter det elevklientel som skall använda det, samt att det 

krävs mycket erfarenhet av sådan undervisning både för att kunna se vilka behov som finns 

samt för att hitta lösningar för att tillgodose dessa behov. 

Liknande argument framför även Tim Oates (2014), han menar att läromedlet har en stor 

betydelse för undervisningen, det ger en struktur i undervisningen samtidigt som lärarna har 

något att luta sig tillbaka mot. Det finns också en viss tydlighet i de flesta läromedel som visar 

hur olika moment kan behandlas och därigenom hjälper läraren i undervisningen (Oates, 2014, 

s.5).  

Även om inte alla stora tillverkare av läromedel har specialutvecklade dito för just 

andraspråkselever så är det ganska vanligt förekommande att sådant material erbjuds. I mina 

studier av olika läromedel för andraspråkselever har jag kommit fram till att dessa specifika 

undervisningsmaterial i princip uteslutande berör ämnet Svenska, jag anser, med utgångspunkt 

i genrepedagogiken, att denna typ av undervisningsmaterial skulle kunna utvecklas även för ett 

mycket bredare ämnesspektra. Om det är så att språkinlärningen är den nyckel vi behöver 

leverera till eleverna för att de ska kunna låsa upp dörrarna till nya ämneskunskaper, varför 
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skulle vi inte kunna presentera nyckeln i samband med just dessa ämneskunskaper? Om detta 

genomförs så bör självklart den läs och skrivundervisningen som bedrivs integrerat med andra 

ämnen vara så specifik och individanpassad som möjligt för bästa möjliga resultat, till exempel 

riktad till andraspråkselever.  

7.2 Användande av läromedel och metoder 
 

Gällande användandet av läromedel kommer Oates (2014) fram till samma resultat som Rey-

nolds och Farrels (1996) Det vill säga att de bästa lärarna är mer positiva och frekventa använ-

dare av högkvalitativa läroböcker och material i utvecklandet av sitt lärande och system för 

undervisning.   

Många av lärarna nämner ett vanligt förekommande problem när det kommer till att välja 

material eller metod. De upplever att det är svårt att veta vad man ska leta efter när man letar 

material och hur man kan veta att det är ett bra material. Om man har svårt att välja material 

och metod kan jag tänka mig att man inte heller använder läromedel så frekvent som man 

kanske hade gjort om man var mer utbildad inom området. Man kanske inte ser läromedlets 

betydelse och kan inte heller finna rätt läromedel till rätt elev. 

 

Caroline Liberg (2008) skriver i avhandlingen språk och lärande - Genrepedagogik i ett 

didaktiskt perspektiv att genrepedagogik är en lösning på hur man i demokratisk anda stödjer 

samtliga elevers språkutveckling, i synnerhet deras skrivutveckling. Målet är att alla elever skall 

få samma tillgång till alla samhällets olika typer av texter, texter från olika sociala verksamheter. 

(Liberg, 2008, s 23-25). Britt Johansson och Annika Sandell Ring (2012) Skriver i boken Låt 

språket bära – genrepedagogik i praktiken att genrepedagogiken har visat sig leda till en god 

utveckling i elevernas språkliga framsteg vilket leder till att de får lättare att tillgodose sig 

kunskaper inom andra skolämnen. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben, likt 

en trebent pall. Det första benet är en teori om lärande som vilar på Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv, att lära genom samarbete, närmaste utvecklingszonen och stöttning. Det andra benet 

handlar om en språkteori som vilar på Hallidays systemisk-funktionella grammatik. Fokuserar 

på språket som kontext, fokuserar på språket som verktyg för kommunikation och fokuserar på 

grammatik som betydelseskapare. Det tredje benet bygger på Martins och Rotherys skolgenrer 

och cykeln för undervisning och lärande. Detta fokuserar på specifika skolgenrer, fokuserar på 
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ämne och språk, fokuserar på explicit och stegvis undervisning om språkliga mönster och ett 

gemensamt metaspråk (Johansson, Sandell Ring, 2012, s 28) 

 

Baserat på studien kan genrepedagogik vara något som de flesta lärarna kan använda sig av. 

Det är en metod där man kan se tydliga kopplingar till läroplanen, det passar alla elever oavsett 

modersmål, det kan inkluderas i flera ämnen och ger då ett bredare användningsområde. När 

man lägger ihop det på det viset kan man också se hur mycket nytta man kan ha av den typ av 

pedagogik samtidigt som det inte är någon speciellt utformad pedagogik för just 

andraspråkselever.  

 

7.3 Struktur 
 

Hyltenstam, Axelsson och Lindberg (2012) menar att man lättare lär sig ett nytt språk genom 

att lära sig vissa strukturer (Hyltenstam, Axelsson och Lindberg, 2012, s. 201). En liknande 

poäng nämner även Oates (2014) där han menar att genom användning utav läromedel bildas 

en viss struktur till undervisningen (Oates, 2014, s. 5-6).  

 

Samtliga forskare kring ämnet nämner struktur som en viktig faktor för ett bra och väl 

fungerande läromedel eller en metod. Något som även lärarna i intervjuerna tar upp som en 

viktig del vid skrivinlärning av ett nytt språk.  Jag anser att ha struktur i klassrummet innebär 

att man kan använda sitt valda material och sina metoder på rätt sätt. Är man då inte utbildad 

inom andraspråksundervisning kan jag tänka mig att detta blir fel och då funderar jag på om 

undervisningen verkligen kan sägas vila på beprövade erfarenheter och vetenskaplig grund.  

Ger vi verkligen då våra elever det som de behöver i sin lärprocess.  

 

7.4 Materialet och metodernas betydelse 
 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står tydligt att 

utvecklandet av språk och litteracitet kräver olika aspekter att arbeta med för att koppla ihop ett 

språk och ett ämne (Skolverket, 2011).  

 



 

33 

 

Om man utgår ifrån att man använder sig utav genrepedagogik i sin undervisning funderar jag 

på om man får med tillräckligt mycket olika aspekter för skrivinlärning och hur mycket går 

nivån på undervisningen att anpassa. Om nivån går att anpassa hur mycket är det möjligt om 

man endast är en lärare i klassen samt hur mycket extra tid går det åt? 

8. Sammanfattning 
 

Resultaten i min undersökning visar att det är en fördel att vara utbildad andraspråkslärare när 

det handlar om val av läromedel, speciellt om man inte är erfaren som andraspråkslärare. Detta 

för att lärare ska förstå vikten av bra läromedel och metoder för andraspråkselever. Resultaten 

visar också att några av lärarna kanske inte är helt säkra på varför de valt just de material eller 

metoder som de valt. Man väljer gärna det material eller den metod som man lättast kommer i 

kontakt med och som verkar passa ens lärarstil, man granskar inte materialet speciellt noggrant 

före användning. Detta kanske för att det saknas kunskaper och erfarenheter inom området. På 

grund av att man är outbildad andraspråkslärare och ställs inför utmaningen att undervisa elever 

med annat modersmål. Är man oerfaren som lärare tror jag risken finns att man utgår från att 

alla lär sig ett nytt språk på ett likvärdigt sätt, alltså att man använder liknande material eller 

metoder för sina andraspråkselever som man hade valt för elever med svenska som modersmål. 

Man har inte tillräckliga kunskaper för att anpassa undervisningen utifrån en elev med ett annat 

modersmål.  

 

8.1 Vidare forskning 
 

Jag är nyfiken på om det går att säga att man kan använda sig av en metod eller ett material i 

sin undervisning vid skrivinlärning för andraspråkselever. Kan man leva upp till läroplanens 

förväntningar utan att använda sig av något material eller metod om man arbetar som 

andraspråkslärare. Den stora frågan blir då om man kan bedriva den undervisning som krävs 

för att andraspråkselever ska få den skrivinlärning de behöver när man inte har utbildning i 

svenskundervisning för andraspråkselever. Detta är något jag skulle vilja undersöka mer 
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Bilaga 
 

Bilaga 1 
Intervjuguiden 

1. Vilka ämnen undervisar du i? 

2. Vad har du för inställning till att använda anpassat material eller specifika 

metoder för andraspråkselever? 

3. Positiv eller negativ? 

4. Vad är positivt och vad är negativt?   

5. Använder du några specifika metoder eller material i din undervisning? 

6. Vilka metoder eller material? 

7. Tycker du att det finns mycket läromedel eller metoder att välja på? 

8. Anpassar du dina lektioner utifrån materialet eller metoderna till dina 

andraspråkselever? 

9. Vad anpassar du? 

10. Varför eller varför anpassar du inte? 

11. När används materialet eller metoderna? 

12. Under alla lektionerna eller ett fåtal? 

13. Hur använder du materialet fokuserat till just skrivinlärning? 

14. När du väljer ett läromedel eller metod vad tycker du är viktigast då? 

15. Varför väljer du att använda just detta material eller metod som du 

presenterar för mig?  

 


