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Abstract 

 

By: Maria Fröberg Autumn term of 2011.  Writing to read, more than words- 

 a study of reading and writing with computers in a multicultural school. Teacher’s 

Education, University College Södertörn. 

 

The aim of the study is to see how teachers and students work in a multicultural school 

according to a method which teaches students to write before reading with the aid of 

computers. A further aim to investigate is how pupils with Swedish as a second 

language develop their linguistic skills using the method. 

To participate in modern society requires a lot from the individual. To function in a 

society that is constantly changing requires a good knowledge of the use of language in 

order to participate as a democratic citizen. It is therefore important that all students 

develop good linguistic knowledge regardless of their first language. 

 

The study is based on interviews with four teachers, operating in a multicultural 

school. Besides the interviews observations were made of the teachers and students in 

their daily work with computers. 

 

The results of the study showed that the method is language stimulating and develops 

the second language of the learners. Students received more knowledge than just 

reading and writing. The student was given an opportunity to develop in inter-cultural 

contexts, and gained a wider linguistic repertoire. The conclusion was that the teachers 

were unaware of the opportunities they gave students in their language development. 

The work contributed to interculturality as a comprehensive foundation for teaching. It 

was through participation, and meaning creation as starting points in their teaching, but 

teachers were unaware of their approach to teaching. 
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1. Inledning 

Det är onsdag eftermiddag klockan har precis slagit tolv. Jag befinner mig i en skola 

några mil söder om Stockholm. Jag är placerad vid ett runt bord längst ner i den långa 

korridoren som löper igenom hela skolan. 

Skolan är tom, tyst och öde. Det enda som hörs är ett svagt surrande från några 

intilliggande datorer. Det är lunchrast för elever och lärare i skolan. Doften av det 

nybryggda kaffet sprider sig i korridoren. Skolans korridor känns inbjudande, men på 

ett annorlunda sätt. Väggarna pryds av pedagogiskt material i regnbågens alla färger, 

tillsammans med elevernas egna alster som de stolt signerat med snirkliga bokstäver. 

Korridoren fylls av ett ljus, ljuset kommer från små fönster som vätter in mot 

klassrummen och lyser upp korridoren med ett behagligt sken. 

 

Det ringer in! Ett högt skränande ljud ekar både i skolans korridor och utanför på 

skolgården. Den tidiga så tysta korridoren fylls nu sakteligen av lärare och deras 

diskussioner. Lärarna är på väg till respektive klassrum för att möta upp sina elever 

och påbörja ytterligare en lektion. 

De första eleverna har kommit in i klassrummen och ljudvolymen ökar markant, det är 

en blandning av studsande bollar, skratt och livliga diskussioner. Lärarnas namn 

upprepas frekvent av ivriga elever som vill delge sin lärare något otroligt spännande 

som skett under lunchrastens 30 minuter. 

Det kommer några elever från klassrummen till korridoren, eleverna fyller upp de 

tomma platserna vid datorerna och startar respektive dator. Några elever sitter två 

och två och några sitter själva. Ett hjärtligt skratt från ett par elever hörs och en 

strimma ljus från ett av de små fönstren fyller korridoren. 

Eleverna skriver texter som de själva skapat genom fantasi och kreativitet. En lektion i 

svenska har precis börjat där eleverna i en mångkulturell skola använder sig av 

metoden ”att skriva sig till läsning”. 
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2. Bakgrund 

Det svenska samhället står ständigt under förändring och utveckling. I takt med 

teknikens utveckling har det svenska samhället blivit ett kommunikationssamhälle. Vi 

använder dagligen olika kommunikativa redskap i syfte att kommunicera med 

omvärlden på diverse sätt. Idag sker inte all kommunikationen öga mot öga, utan 

kontakten med människor sträcker sig långt över Sveriges gränser. Det gör oss 

beroende av nya verktyg som underlättar långväga kontakter. De nya kommunikativa 

redskapen har blivit en del av samhällslivet. Människor är idag bundna till att kunna 

kommunicera via redskapen, som kräver att konsumenten bemästrar olika språkliga 

kompetenser. Som användare bör man bemästrat olika språkliga uttrycks former, som 

att kunna tala, skriva, lyssna och läsa.  

 

I takt med den tekniska utvecklingen har det Svenska samhället blivit mera 

mångkulturellt, där människor från olika delar av världen samspelar och utvecklas sida 

vid sida. Det bidrar till att det svenska språket utvecklas och förnyas, med influenser av 

språk som talas världen över. Samtidigt som samhället utvecklas och förändras 

avspeglar det sig i den svenska skolan som är en del av samhället. Den svenska skolan 

har länge vart en traditionsbunden institution som hållit fasta på traditioner kring barns 

utveckling samt användningen av pedagogiska redskap. 

 

Den svenska läroplanen är ett styrdokument som är författat av Sveriges riksdag och 

regering, för att skolorna i Sverige ska ge alla elever en likvärdig utbildning. Då 

behövs gemensamma mål och riktlinjer för vad eleverna ska utveckla kunskapsmässigt. 

Alla elever och deras föräldrar ska veta vad de kan förvänta sig av skolan. Läroplanen 

beskriver hur skolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet samt främja varje 

individs egen utveckling(Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 s. 9). Läroplanen påtalar också hur skolorna ska främja eleverna i 

deras aktiva utveckling till att bli deltagare i ett demokratiskt samhälle(Lgr 11 s.13). 

Det råder obligatorisk skolplikt i Sverige, vilket betyder att alla barn som är bosatta i 

Sverige ska gå i skolan(Skolverket, kap 7 § 4). Den svenska läroplanen påtalar i 

skolans uppdrag att elever i skolan ska utvecklas och främjas till inlärning för att kunna 

verka och leva i ett samhälle där informationsflödet är stort och förändringen sker i 

snabb takt. Skolan ska främja elever i deras språkliga utveckling så eleverna utvecklar 

en god kommunikativ förmåga(Lgr 11 s. 9). 
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Den Svenska skolan är idag en mötesplats där elever med olika kulturella bakgrunder 

och språk vistas och utvecklas tillsammans. Många elever har annat modersmål än 

svenska och behöver lära sig ett nytt språk från grunden. Det ställer stora krav på 

skolorna och deras undervisning, alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Som 

läroplanen påpekade så ska skolan främja eleverna i deras språkliga utveckling för att 

kunna verka i samhället. Skolorna behöver ta hänsyn till eleverna som har svenska som 

andraspråk för att stimulera även deras behov i att utveckla ett nytt språk. 

 

Svenska skolan har som sagt vart en traditionsbunden intuition som hållit fasta på 

utvecklingsteorier och traditionsbundna metoder. Men skolan precis som det svenska 

samhället har också börjar ingå i en förändring. Skolorna har sakta börjat införa nya 

pedagogiska hjälpmedel, som tillexempel datorer. Datorerna är en del av de 

kommunikativa redskap som blir allt vanligare i människors vardag. Det förändrar 

också synen på eleverna och deras utvecklings möjligheter.  

 

Idag finns det en metod att tillgå som sammanlänkar språkutveckling och 

datoranvändning. Upphovsmannen till ” Att skriva sig till läsning ” är forskaren Arne 

Trageton. Metoden bygger på att i tidig ålder låta eleverna använda sig av datorerna i 

syfte till att utveckla språket. Metoden har sakta börjat vinna mark i svenska skolor. 

Många elever behöver utveckla det svenska språket från grunden för att få en chans till 

jämlikt deltagande i skolans undervisning samt i samhället. Skolans stimulering av 

andraspråkselever i deras språkliga utveckling kombinerat med språkträning vid 

datorer, är ett nytt pedagogiskt perspektiv. Inlärningsmöjligheterna börjar variera, 

likaså de pedagogiska redskapen som börjar införlivas i undervisningen runt om i 

Sverige. Jag kom i kontakt med metoden ”Att skriva sig till läsning” under min 

verksamhetsförlagda utbildning. Det har väckt mitt intresse för hur metoden tillämpas i 

en mångkulturell skola där andraspråkselever ska stödjas i sin språkliga utveckling.  

 

 

 

 



 4 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökning att se hur pedagoger och elever i en mångkulturell skola 

arbetar efter metoden ”Att skriva sig till läsning” för att utveckla andraspråkselevers 

språkliga kompetens. Att behärska majoritetsspråket är av betydelse för 

andraspråkselever och deras förutsättningar för vidare utveckling. Jag har valt att utgå 

ifrån två frågeställningar i syftet att försöka finna svar: 

 

* Hur tillämpar pedagogerna metoden ”Att skriva sig till läsning” för elever som har 

svenska som andraspråk? 

 

* Hur anser pedagogerna att andraspråkselever utvecklar sin språkliga kompetens med 

hjälp av metoden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

4. Centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer jag presentera olika begrepp som användas vidare i 

undersökningen. Begreppen kommer jag definiera för att ge vidare förklaring om deras 

innebörd i undersökningen. 

Interkulturalitet, Delaktighet, Meningsskapande, Litteracitet 

 

4.1 Interkulturalitet 

Interkulturalitet vill belysa vikten i att arbeta över de kulturella gränserna. Med 

interkulturalitet menas kommunikation, lärande samt ömsesidiga möten där respekt 

och nyfikenhet speglas i interaktionen med varandra (Lorenz & Bergstedt, 2006 s.16-

17). Det interkulturella bygger på att man förhåller sig till varandra på ett sätt där 

varandras olikheter ses som möjligheter istället för hinder. För att Interkulturalitet ska 

kunna utformas krävs det material och förhållningssätt som inte stigmatiserar. Som 

lärare bör man se till elevernas kompetens och tidigare kunskaper, detta för att 

tillhandahålla de tidigare kunskaperna och omsätta de till nya erfarenheter (Mohlin 

2008 s. 110-111). Lärare ska kunna dra nytta av den mångfald som eleverna i ett 

mångkulturellt klassrum innehar, detta är ett sätt till främjandet av elevernas lika 

värde(Lahdenperä 2004 s. 21-23). 

 

4.2 Delaktighet 

Delaktighet är ett begrepp som går att tolkas på varierande sätt beroende på i vilken 

kontext det används. Delaktighet kan beskrivas som en motsats till utanförskap. Anders 

Gustavsson är professor i pedagogik med inriktning mot socialpedagogik, vill mena att 

medvetet integrera delaktighet bland människor så motverkas utanförskap, vilket bidrar 

till ett mera positivt deltagande i det samhällslivet (Gustavsson 2008 s. 25). 

Delaktighet präglas av att alla elever ska få information, undervisning och förståelse 

för det som rör deras tillvaro i skolan (Nordenfors 2010 s. 17). Delaktighet vill 

förtydliga vikten av barnens inflyttande och medverkan i deras individuella utveckling.  

I den nya läroplanen står det att skolan ska ge varje elev likvärdig utbildning oavsett, 

bakgrund, språk och tidigare kunskaper. Den likvärdiga utbildningen menas vid att 

skolan ska se till varje individs förutsättningar. Alla elever är olika och kräver olika 

tillväga gångsätt för att nå det angivna målet (Lgr 11 s. 8). 
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4.3 Meningsskapande 

Innebörden av begreppet meningsskapande ses som något relevant för inlärarens 

utveckling. Roger Säljö är professor i pedagogik, han påpekar att människor själva 

skapar sin mening genom att finna det i olika tolkningar av diverse fenomen. Genom 

att eleverna själva får möjlighet att ansvara för sin inlärning leder till ökad förståelse 

och därigenom blir meningsskapandet mera explicit för eleverna(Säljö 2000 s. 197-

200). Arne Trageton skriver att eleverna tillsammans skapar sin mening med sina 

vänner i produceringen av texterna. Genom att delge varandra tidigare kunskaper så 

framstår ett lärande sammanhang och nya kunskaper omsätts och eleven finner mening 

med sin inlärning(Trageton 2005 s. 42). För att eleven ska finna sitt arbete 

betydelsefullt behöver kunskaperna finnas meningsfulla och eleven ska se förståelsen 

genom att knyta samman tidigare kunskaper med nya (Lahdenperä 2004 s. 65).  

 

4.4 Litteracitet  

Litteracitet är ett mångfacetterat begrepp som är relativt svårt att definiera och ge en 

korrekt betydelse av. Catherine E Walsh beskriver begreppet genom, att läsning och 

skrivning är två skilda delar av språket. De olika delarna består av ytterligare 

tillhörande språkliga komponenter som tillexempel förmågan att kunna tänka, lyssna 

och reflektera. Catherine E Walsh skriver vidare att det inte går att erövra litteracitet 

genom att bryta ner begreppet till de olika delarna utan att barnen själva måste skapa, 

utmanas och erövra begreppet och dess innehåll ifrån dess helhet(Walsh 1990 s. 7). 

 

”Whole language educators thus maintain that literacy cannot be 

broken down into separate subskills nor can it be judged by 

artificially contrived measurements” (Walsh, Catherine E. 1990 s. 

7. Literacy as praxis: Culture, Language, and pedagog). 

 

Litteracitet begreppet beskriver den språk kompetens som utvecklats både inom skrift- 

och talspråket.  Skriftspråket består av läs- och skriv kunskaper och tal språket består 

av talet och förmågan att kunna lyssna(Fahlén 2002 s. 21).  

Språket har en receptiv och kommunikativ sida där det gäller att kunna ta emot och 

förmedla information. Detta sker genom att behärska läsning, skrivning, talet och 

hörseln(Trageton 2005 s. 20). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet kommer jag förklara olika teoretiska traditioner som genom 

filosofiska och vetenskapliga strömningar format och påverkat synen av människans 

utveckling och lärande. Olika traditioner har dominerat och styrt dem rådande 

systemen om vilken teori som är mest lämpliga, i utbildnings syfte av människans 

utveckling och lärande. Nedan följer beskrivningar av tre olika teorier som haft stort 

inflytande över dagens skola och synen på utveckling(Säljö 2000 s. 48). Efterföljande 

presenteras John Dewey och en av hans skapelser samt en presentation av Arne 

Tragetons metod då den införlivar ett nytt perspektiv i skolan undervisning.  

 

5.1 Behaviorism 

Behaviorismens utgångspunkt vill mena att lärarens främsta uppgift är att fylla 

eleverna med kunskaper. Eleverna ansågs vara blanka bland där läraren skulle överföra 

kunskapen till eleverna som skulle lägga det på minnet. Behaviorism kan översättas 

från det engelska ordet ”behavior” som betyder beteende. Det ger en vink om vad 

denna inlärning betyder, då det är elevernas konkreta beteende som styr. Eftersom det 

ansågs att eleverna skulle fyllas med kunskap ifrån lärarna så ställdes omfattande krav 

på elevernas förmåga att lagra kunskaper i minnet. Behaviorismen ger eleverna 

grundläggande kunskaper först för att eleverna sedan ska kunna reflektera och 

analysera själva. 

 

Den kanske mest omtalade personen inom behaviorismen är Burrhus Frederic Skinner. 

Han var en amerikansk psykolog, som levde mellan 1904-1990. Han tog sig an 

behaviorismen och utvecklade den med något som han kallade betingning. Betingning 

var något som genom förstärkning och belöningar kunde styra beteenden. Han visade 

exempel på råttor som lärde sig gå olika vägar med hjälp av belöningar och 

förstärkningar. Skinner menade att människan också gick att styra på detta sätt (Säljö 

2000 s. 52-54). Den behavioristiska undervisningen har traditionellt sätt vart en stor del 

av skolans undervisning, detta genom att läraren och läroböckerna vart de främsta 

föremålen som styrt undervisningen. 
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5.2 Konstruktivismen 

Konstruktivismen har sin grund ifrån kognitivismen, som är en förgrening ur den 

behavioristiska inlärningsteorin. Kognitivismen har en ganska så brokig bakgrund 

vilket gör att förklaringen, inte alltid blir rättvis. Kognitivismen har inte blivit vidare 

erkänd som en betydelsefull teori för den mänskliga utvecklingen. Konstruktivismen 

som utvecklats ifrån kognitivismen har blivit mera inflytelserik i synen på människans 

utveckling och lärande. Konstruktivismen fokuserar på människans egen konstruktion 

av omvärlden(Säljö 2000 s. 56). 

 

Tomas Kroksmark skriver om Jean Piaget, som var en utbildad psykolog från Schweiz 

som levde mellan 1896-1980. Jean Piaget menade att eleverna ska få chansen att 

konstruera sin egen kunskapsförmåga för att utvecklas och inte endast passivt ta emot 

information. Jean Piaget menade att läraren inte ska hålla långa föredrag i 

undervisningen utan lämna mera plats för eleverna och deras handlingar och kontrollen 

över sin egen kunskap(Kroksmark 2003 s. 418). Den kognitiva synen som 

konstruktivismen har, anser att eleverna ska ges möjlighet att själva fundera och tänka 

innan svaret kommer serverat av läraren. Jean Piaget menar att eleverna själva måste 

skapa sin verklighet genom att konstruera den nya kunskapen och tillsammans med 

tidigare erfarenheter skapa sig nya förmågor(Kroksmark 2003 s. 419). 

 

5.3 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån människans utveckling via socialisering i 

grupp och individuellt. Det viktigaste är förståelse för samspelet mellan den 

individuella människan och det kollektiva sammanhanget. Människan har en förmåga 

att kunna utvecklas och använda sig av kognitiva resurserna som finns inom individen 

och i gemensamma sammanhang. Människan har genom tid utvecklat olika redskap för 

att kunna göra sig förstådd och finna förståelse i omvärlden. De olika verktygen är 

något som individen utnyttjar för att kunna kommunicera och kunna fungera i den 

kontext man existerar i, språket en viktig del av verktygen. Genom språket gör vi oss 

kommunikativa och kan kommunicera med andra människor(Säljö 2000 s. 36-40). 

 

En av vår tids kanske mest omtalade pedagogiska ledare är Lev S Vygotskij, 1896-

1934. Han var utbildad psykolog och förespråkare för det sociokulturella perspektivet. 
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Vygotskij har haft stort inflyttande över pedagogiken under slutet på 1900-talet. Han 

menade att eleven har en god grund till att utvecklas i samförstånd och i interaktion 

med andra. Vygotskij påtalade att lärarens främsta uppgift i klassrummet är att se vart 

eleven utbildningsmässigt befinner sig och därifrån möta elevens behov. Tomas 

Kroksmark skriver om hur Lev S Vygotskij menar att läraren ska urskilja vart eleven 

har kommit i sin utveckling och kunna stötta och möta elevens behov för vidare 

utveckling. Detta är något som Vygotskij kallar för den “proximala utvecklingszonen”.  

Tomas Kroksmark beskriver Vygotskijs begrepp den ” den proximala 

utvecklingszonen”, genom att tidigare kunskap omsätts och prövas med nya 

erfarenheter, på detta sätt så skapas ny kunskap. Tomas Kroksmark skriver vidare om 

vad Vygotskij menade med att utvecklingen hos eleverna sker i interaktion med andra. 

Detta beskriver han som att i de sociala processerna använder sig eleverna av språkliga 

verktyg som förmedlar diverse kunskaper och kulturella erfarenheter. Detta ger 

eleverna ökad insikt i varandras olikheter(Kroksmark 2003 s. 447). 

 

5.4 John Dewey  

Tomas Kroksmark skriver om John Dewey 1859-1952 och framställer honom som en 

av vår tids främsta pedagoger, då John Dewey mer än någon annan har gjort 

genomslag i skolan och vårt sätt att förhålla oss till utbildning. Tomas Kroksmark 

skriver vidare om John Dewey som en av de mest produktiva pedagoger då han under 

sitt liv producerat en mängd olika verk. Ett av John Deweys kanske mest kända 

”slagord” kan vara Learning by doing. Detta uttryck ska förstås i kontexten av att en 

handling. Dewey menade att handlingen som genomförs ska förekommas tidigare av 

en tanke. Tomas Kroksmark menar att Dewey skriver i sina texter om barn och deras 

handlingstendenser. Dewey vill mena att barn är av naturen födda till att vara kreativa, 

skapande och fungera i sociala sammanhang. John Dewey var av övertygelsen att barn 

lär sig bäst genom att skapa och vara kreativa. På så sätt ansåg Dewey att kunskapen 

som barnen erövrar och lär sig att behärska, är kunskap av brukbarhet (Kroksmark 

2003 s. 372-375).  
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5.5 Arne Trageton 

Arne Trageton är forskare och pedagog och har i boken att skriva sig till läsning-IKT i 

förskoleklass och skola, skrivit om sin forskning kring hur elevers skriv – och läs 

inlärning kan stimuleras med hjälp av datorn. Arne Trageton påpekar att han har vänt 

på begreppet, och kallar det för skriv- och läs inlärning istället för det traditionella 

begreppet som skrivs tvärtom. Metoden går ut på att eleverna redan i tidig ålder får 

stimulera språk utvecklingen med hjälp av datorer. Att det just är datorer som används 

beror på att elevens finmotoriska färdigheter inte ännu är fullt utvecklade, och vid 

datorn behöver inte eleverna kunna hantera pennor för att texta. Genom att börja arbeta 

med datorn tränar eleverna språket utan att finmotoriken ska sätta stopp (Trageton 

2005 s. 134-135). Arne Trageton menar att eleverna i början ska arbeta i par, då deras 

samarbete stärker deras språkliga utveckling och självförtroende. På så sätt menar 

Trageton att elevernas kompetenser tas tillvara och inte endast ser vuxna som 

kunskapsförmedlare. Trageton påtalar att när barnen själva får producera och skapa sin 

egen möjlighet till inlärning blir det ett lustfullt lärande och alla elever kan 

delta(Trageton 2005 s. 139). 

 

Arne Trageton menar att den språkliga kunskapen innebär mera än att bara skriva och 

läsa. Den språkliga kunskapen ska utvecklas inom det muntliga, och skriftliga språket 

det i sin tur består av att kunna lyssna, tala, läsa och skriva. Han vill påtala att denna 

metod ser eleverna som producenter av sin egen kunskap och inlärning, de stimuleras 

och främjas i kollektiva sammanhang(Trageton 2005 s. 50). Arne Trageton förespråkar 

och förklarar att det är viktigt att eleverna förstår meningen med deras arbeten med 

bokstäverna för att eleverna ska finna arbetet intressant (Trageton 2005 s. 32-33). 

 

6. Forskning som är relevant för undersökningen 

I detta avsnitt kommer jag presentera teorier och forskning som har relevans i min 

undersökning. Den tidigare forskningen som presenteras har jag valt att i korthet 

sammanfatta vad avhandlingarna belyser samt resultaten av de olika studierna. Vilket 

vill förklara att jag hänvisar till hela litteraturen och inte några angivna sidor. Vidare 

kommer forskning om barnspråksutveckling samt andraspråksutveckling att 

presenteras utifrån olika forskare och deras teorier. 
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6.1 Tidigare forskning  

Ann-Katrin Svensson var docent i pedagogik när hon skrev sin lektorsavhandling från 

1993 om tidig språkstimulering av barn. Hon ville undersöka om barns 

språksvårigheter kunde förebyggas med tidiga insatser där föräldrar och barn 

introducerades i språkstimulerande aktiviteter. Ann-Katrin Svenssons undersökning 

pågick under fyra års tid och berörde olika grupper med barn och föräldrar. Samtliga 

grupper fick testa alternativa språkstimulerande aktiviteter. Ann-Katrin Svenssons 

undersökning vittnar om varierande problem som föräldrarna kan stöta på i arbetet med 

barnens språkligautveckling.  Ann- Katrin Svensson skriver om resultaten vilka 

påtalade vikten av tidig språkstimulering hos barn, för att förhindra framtida språkliga 

svårigheter (Svensson 1993). 

 

 Maj-Gun Johansson skriver i sin doktorsavhandling från 2010 om elevers lästräning 

med datorer. Avhandlingen har hon valt att namnge till ”Datorträning i läsflyt och 

stavning”. Hennes syfte med avhandlingen var att undersöka om lässvaga elever kunde 

utnyttja datorn och de olika programmen för att utveckla läsförmågan. Maj-Gun 

Johansson berörde också stavningen som eleverna använder sig av i skriftspråket, då 

hon påpekar att stavningen ligger till grund för att kunna behärska läsningen. Hennes 

forskning visade att elevernas språkliga förmåga och stavningskompetens ökade 

markant med hjälp av datorer och deras program(Johansson 2010). 

 

Leena Huss har i sin avhandling från 1991 studerat tvåspråkiga barn och deras 

språkutveckling från förskolan och uppåt. Hennes utgångspunkt var att studera barn 

vars föräldrar talade olika språk. Syftet med avhandlingen var att se de språkliga val 

barnen gjorde i användandet av språket. Leena Huss menar att i tidigare forskning 

påtalas det att barnen inte använder sig av det som i samhället ansågs vara det svagare 

språket. Leena Huss undersökning kom att visa att eleverna sällan valde att tala språket 

som av samhället ansågs vara ett minoritetsspråk. Leena Huss påpekade också vikten 

av samhällets acceptans av dessa språk för att tvåspråkiga barns ska kunna bevara 

språket (Huss 1991). 
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6.2 Forskning kring andraspråksutveckling 

I denna del kommer olika forskare och deras teorier kring andraspråkselevers språkliga 

utveckling presenteras. Dessa teorier finner jag relevanta för vidare utveckling av 

undersökningen. Jag har medvetet valt att använda både äldre och nyare forskning i 

syftet att få ett bredare perspektiv.   

 

Inger Lindberg är professor i svenska som andraspråk. Hon skriver i boken svenska 

som andraspråk, om vikten av att samtala kring texter för att öka andraspråkselevers 

kompetens. Genom samtalet kring texterna så blir eleverna medvetna om språkets 

konstruktion, uppbyggnad och användning. Inger Lindberg menar att de öppnar upp för 

diskussioner och ökar förståelsen för språkliga regler(Lindberg 2004 s. 475). Inger 

Lindberg skriver vidare om hur samtalet mellan lärare och elev bör ses över och 

hänvisar till Gustavsson som påtalar att det dominanta lärarstyret i undervisningen är 

påtagligt stort. Inger Lindberg skriver vidare om att Gustavsson menar att det är läraren 

som sätter normerna och väljer samtalsämnen i undervisningen. Detta menar 

Gustavsson hämmar andraspråkseleverna i deras språkbruk, andraspråkseleverna 

behöver lära sig att kunna behärska ett språk som används även utanför 

skolan(Lindberg 2004 s. 478). Inger Lindberg påpekar att samtalen i undervisningen 

inte ska följa det föråldrade styret där läraren bestämmer, det medför att 

andraspråkseleverna inte får chans till att träna sitt tal. Det är bättre om eleverna får 

träna på att förklara och motivera sig, det är viktigt att erbjuda andraspråkselever 

tillfällen där rika samtal kan föras(Lindberg 2004 s. 479). 

 

Monica Axelsson är lektor i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk. 

Hon skriver i boken svenska som andraspråk om hur Jim Cummins påtalar att det ställs 

stora krav på läraren i undervisningen av andraspråkelever, speciellt om skolans 

ämneskunskaper endast lärs ut via andraspråket. Det krävs då varierande och 

stimulerande uppgifter som andraspråkseleverna får använda (Axelsson 2004 s. 505). 

Monica Axelsson skriver vidare att utgångspunkten ska vara en dialog mellan lärare 

och elev för att elevens utveckling ska kunna främjas och tillfredsställas så mycket som 

möjligt. Monica Axelsson menar att miljön ska vara jämlik, respekterande och 

tillåtande. Det inbjuder till att andraspråkseleverna känner sig mera säkra i sitt 

kunskapande(Axelsson 2004 s. 506-507). 
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Lorrie Stoops Verplaetse är biträdande professor i tvåspråkighet och mångkulturell 

utbildning. Hon påtalar vikten av att andraspråkselever får chans till att lyssna på 

språket innan de blir ombädda att tala själva. Detta påpekar hon ger andraspråkselever 

en chans till att samla kunskaper om språkets uppbyggnad och användning. Lorrie 

Stoops Verplaetse vill mena att eleverna kommer börja tala när de känner att de kan 

uttrycka sig och har tillräckligt med kunskap för att kunna göra sig förstådda. Genom 

att låta eleverna lyssna på språket krävs det också att språket uttrycks och brukas på 

rätt sätt. Det är viktigt att läraren i klassen talar med eleverna på ett korrekt och 

brukbart sätt som gör det tydligt för andraspråkseleverna (Verplaetse 2000 s. 237-239). 

 

Margareta Holmegaard skriver i sin avhandling från 1999 om språkmedvetenhet och 

ordinlärning. Hon menar att integration av skrivning och läsning stödjer eleverna i 

deras utveckling. Det ger eleverna en större förståelse kring språket. Skrivning går att 

tillämpa i alla ämnen så det gäller att försöka hitta länkar mellan vardagskunskaper och 

de nya ämnesinnehållen. Hon skriver vidare om lärarnas betydelse för 

andraspråkselevers utveckling. Hon menar att lärarna bör se andraspråkselevers 

undervisning som en del i den övriga undervisningen och inte som en stödåtgärd. Hon 

skriver vidare om hur andraspråkselevernas undervisning inte bör avskiljas från den 

övriga undervisningen då eleverna är i behov att lära sig ett mera vardagligt och friare 

språk än det som används på lektionerna(Holmegaard 1999 s. 17-19). 

 

Gisela Håkansson är professor i allmän språkvetenskap och bedriver forskning om 

enspråkiga och tvåspråkiga barn. Hon skriver i sin bok tvåspråkighet hos barn i 

Sverige, om hur det är att lära sig läsa som tvåspråkig. Hon skriver att det kan uppstå 

problem när tvåspråkiga elever ska ”knäcka läskoden”. Eleverna kan ha lärt sig ett 

annat system på sitt modersmål där de kanske läser en text på ett helt annat sätt än hur 

svenska texter ska avläsas, det vill säga från vänster till höger. Gisela Håkansson 

menar att eleverna kan behöva andra insatser än bara stöttning i den språkliga delen. 

En genomgång eller liknande i hur texter skrivs är relevant för att andraspråkselever 

ska ha en chans till korrekt skrivning(Håkansson 2003 s. 110-112). Förutom de 

tekniska formaliteterna som eleverna måste lära in under sin förståelse av det nya 

språket, så finns också de språkliga aspekterna.  Barn som lär sig svenska som 

andraspråk har ofta redan uppnått en kognitiv mognad. Detta innebär att det blir en 
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större skillnad när eleverna lär sig sitt första språk jämfört med sitt andraspråk. Första 

språket utvecklades i takt med den kognitiva mognaden hos barnet, vilket innebär att 

inlärningen av språken sker på olika sätt. Gisela Håkansson(2003 s. 166) skriver att 

elever som lär sig svenska som andraspråk kommer kunna utveckla god språklig 

kompetens, men inte behärska en lika hög kompetens som inom första språket. Detta 

menar hon blir en pedagogisk utmaning för läraren att kunna bemöta de tvåspråkiga 

eleverna i deras utveckling. 

 

Pauline Gibbons är språkforskare och har en bred erfarenhet av andraspråksinlärning i 

olika länder. Hon skriver om att andraspråksinlärare har det svårare många gånger att 

kunna använda sig av andraspråket på samma sätt som sitt modersmål. Detta beror på 

att eleverna har fått använda sig av modersmålet i många fler varierande 

sammanhang(Gibbons 2009 s. 22). Pauline Gibbon påtalar att lärarna måste ha ett 

intresse av andraspråkselevernas utveckling när de planerar arbetet. Språkets 

grammatiska korrekthet inte får ignoreras, lärarna ska undersöka elevernas kännedom 

av ljud, bokstäver och grammatik, det ligger till grund för elevernas språkutveckling. 

Pauline Gibbons påpekar att om eleverna ska bli kompetenta brukare av språket 

behöver eleverna behärska det talade- och skrivna språket (Gibbons 2009 s. 31). 

Pauline Gibbons menar att genom talet och interaktionen elev/lärare, elev/elev läggs 

grunden för konversationer där eleverna lär sig lyssna och tala. Men det krävs en 

gedigen planering av läraren för att det produktiva talet ska kunna uppstå och vara 

utvecklande för andraspråksinläraren(Gibbons 2009 s. 64). 

 

6.3 Forskning kring språkutveckling  

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och 

läroprocesser. Hon skriver i sin avhandling om hur fokus alltid har legat på elevernas 

grammatiska inlärning och inte på deras faktiska läsande och skrivande. Hon menar att 

barnens inlärning sker i ett meningsskapande och språkmedvetet sätt då de själva får 

skriva och utläsa helheten ur texterna(Liberg 2006 s. 30-31). Caroline Liberg skriver 

vidare om hur grammatiken kommer utvecklas efter hand, då barnen själva börjar 

upptäcka innehållet i texterna. Caroline Liberg menar att alla elever inte kan, eller ska 

lära sig på samma sätt för att erövra den språkliga förmågan. Inlärningen sker på olika 

sätt beroende på vad eleverna själva är intresserade av och tycker är spännande. Hon 
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påtalar att alla elever kan ses som läsare, talare eller skrivare, med det vill hon mena att 

eleverna fokuserar och finner intresse i olika delar av dessa kommunikativa 

redskap(Liberg 2006 s. 34-35).  

 

Olga Dysthe är professor i lärande och pedagogik, hon skriver i sin avhandling från 

1996 om hur dialogen i klassrummet är grundläggande för elevers språkinlärning.  Hon 

påpekar att det skrivna språket samt samtalet ska praktiseras för att omsättas till 

kunskap hos eleverna. Olga Dysthe menar att det finns en stark koppling mellan språk 

och lärande, då språket måste få höras, talas och praktiseras för att eleverna ska kunna 

tillgodo se sig de språkliga kunskaperna. Olga Dysthe skriver vidare om hur läraren i 

klassrummet ofta tar den största delen av tiden genom att själv tala och ställa frågor till 

eleverna som de sen får svara på (Dysthe 1996 s. 221-222). Olga Dysthe vill poängtera 

i sin avhandling hur läraren behöver ta ett steg tillbaka och låta eleverna få mera 

utrymme i att tala och kommunicera med varandra. Att låta elever få mera plats i 

klassrummet genom bland annat dialoger kan bidra till att läraren kan känna sig 

maktlös och rädd. Olga Dysthe påtalar att läraren utökar den monologiska 

undervisningen med att låta eleverna jobba själva, läsa tyst och memorera den 

information som läroboken erbjuder. Genom elevernas självständiga arbete i det 

monologiska klassrummet uppmanas inte eleverna till reflektion eller bearbetning av 

de kunskaper dem reproducerat(Dysthe 1996 s. 224-225). 

 

Torlaug Lokensgard Hoel är professor och skriver i sin bok språket som stöd för 

tanken, att sätta ord på sina tankar leder till en lärande process för individen. I det 

spontana talet finns det ett budskap, dessa samtal är de mest givande samtalen för 

eleverna i deras inlärning (Lokensgard 2001 s. 73-74). Torlaug Lokensgard Hoel 

skriver vidare om ”responsgrupper”, de blidas av personer som är delaktiga i det 

språkliga skapandet och gör språkbruket till en explicit diskuterad tanke, som sätts i ett 

socialt sammanhang. Torlaug Hoel Lokensgard menar att responsgrupper är att föredra 

då den ensamma individens språkbruk annars blir en isolerad icke reflekterad 

språkhandling(Lokensgard 2001 s. 76-78). Responsgruppernas syfte är att göra språket 

och inlärningen till en socialinteraktion. Genom interaktionen lär sig elever att det 

talande språket innehar en dynamik som sätter deltagarna i olika roller. Torlaug 

Lokensgard påpekar att den talade informationen är skapad, av mottagaren och 

sändaren. Deltagarna i konversationen skapar nya erfarenheter om hur man talar då 
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språket blir en gemensam grund som eleverna tillsammans bygger upp(Lokensgard 

2001 s.77) 

 

7. Metod och material 

Denna undersökning rör sig inom den samhällsvetenskapliga forskningen, då jag söker 

ett helhetsperspektiv utifrån mitt syfte samt frågeställningar(Larsen 2009 s. 20). Jag har 

valt att använda mig av kvalitativ metod, vilket berör undersökningssätt som intervjuer 

och observationer. I den kvalitativa metoden så strävar forskaren efter att bortse från 

rätt och fel för att kunna finna personers upplevelser, på så sätt kan de förhindras att 

det dras generella slutsatser. Jag kommer ytterligare förklara hur mina intervjuer samt 

observationer genomfördes. 

 

Det kvalitativa och kvantitativa skiljer varandra åt i gällande det material som samlas 

in. Det kvantitativa är inriktat på att ge svar i siffror och ge mätbar fakta. Men 

beroende på undersökningens syfte samt frågeställningarna så har jag valt att använda 

den kvalitativa metoden i min undersökning då jag som sagt söker förståelse (Larsen 

2009 s . 22-23).  

 

7.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Inom hermeneutiken menas att forskaren inte kan vara fördomsfri, utan i sin tolkning 

alltid blir påverkad av sina tidigare förkunskaper av det man valt att undersöka. 

Forskaren fokuserar på att hitta en djupare mening i det material som samlats in. Detta 

sker igenom att materialet sätts i annan kontext vilket leder till att man når en ny 

kunskap(Dalen 2008 s. 14).  Inom hermeneutiken söker man förståelse. Tolkning är ett 

grundbegrepp inom hermeneutiken och för att kunna tolka krävs förförståelse av 

fenomenet(Thomassen 2006 s. 100-101).  

 

Min förförståelse av denna undersökning är bland annat att jag själv under mina 

verksamhetsförlagda perioder varit i kontakt med elever som haft svenska som 

andraspråk. Jag har fått närvara och observerat deras inlärningsprocess i sökandet av 

att kunna bemästra ett nytt språk. Under lärarutbildningen har jag kommit i kontakt 

med flertalet olika metoder som ska främja eleverna i deras språkliga utveckling. Min 
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tidigare yrkeslivserfarenhet med barn och ungdomar har också bidragit till en del 

förförståelse vad det gäller språkutveckling, dock inte relaterat till användningen av 

datorer. 

 

De kritiska orden som hörs gentemot hermeneutiken rör sättet som forskare använder 

sig av sina förkunskaper och tolkningar på, ett tillväga gångsätt som kan bli subjektivt.  

Monica Dalen (2008 s. 74-75) skriver om allas individuella erfarenheter och 

förförståelse som används i tolkningen av materialet kan påverka att resultatet blir 

subjektivt.  

 

Under intervjuerna med informanterna så delgavs information om vad informanterna 

anser om metoden samt hur deras arbete utformas. Genom deras svar kommer jag 

kunna tolka och försöka finna svar på mina frågeställningar. Jag har också genomfört 

observationer under olika tidpunkter för att försöka finna en förståelse i pedagogernas 

och elevernas dagliga arbete. Jag kommer att använda mig av mina tolkningar av 

materialet för att kunna komma fram till en förståelse och inte endast en förklaring. Jag 

är medveten om att mina personliga erfarenheter kan påverka min tolkning. Men 

eftersom jag är medveten om att tolkningarna kan påverkas, kommer jag vara extra 

observant på att inte dra förhastade slutsatser. 

 

7.2 Intervjuer 

Jag genomförde intervjuer på den aktuella skolan med pedagoger som är aktiva i 

arbetet med metoden ”Att skriva sig till läsning”. Innan intervjuerna hade jag förberett 

mig med en intervjuguide som jag använde som underlag. Intervjuguiden grundar sig 

på mitt syfte och mina frågeställningar. Monica Dalen(2008 s. 30) skriver att det är 

viktigt att samla väsentligt och givande material som möjligt. Intervjuguiden bidrar till 

att intervjuerna blir likadana för att lättare kunna jämföra materialet. Jag syftade till att 

formulera öppna frågor i min intervjuguide, då informanten kunde tala friare och 

öppnare vilket kan bidra till ett bredare material. Samtliga intervjuer spelades in med 

diktafon och transkriberades för att jag ska kunna återge citat och sammanfattningar på 

ett så korrekt sätt som möjligt(Dalen 2008 s. 33). 
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7.3 Observationer: 

Under mina observationer var jag en deltagande observatör, vilket betyder att jag har 

observerat eleverna och deras arbeten samtidigt som jag har intagit en relativt aktiv 

roll(Larsen 2009 s. 90-91).  Jag valde att bli en deltagande observatör då utrymmet där 

datorerna stod var begränsat. Ibland bad eleverna mig om hjälp då andra vuxna inte var 

närvarande. Jag har valt att använda mig av ett observationsschema för att kunna 

jämföra observationerna med varandra. Genom observationsschemat så har jag valt att 

fokusera på några punkter. Staffan Stukát menar att observations schema kan vara 

lämpligt för att notera specifika händelser eller vad som sagts och gjorts, som är av 

betydelse för material insamlingen(Stukát 2005 s. 51). 

 

7.4 Fördelar och nackdelar med kvalitativa metoder 

Fördelarna med den kvalitativa metoden är att jag får möta informanterna ansikte mot 

ansiktet vilket ger mig möjlighet till att tolka materialet i ett bredare spektra. 

Intervjuerna i den kvalitativa metoden bidrar till att bortfallet inte blir lika omfattande 

som det kan bli genom kvantitativ studie, då informanten kan välja att avstå att svara 

frågor. Med hjälp av följdfrågor under intervjuerna så kan svaren bli djupare och 

helhetsbilden av undersökningen stärks (Larsen 2009 s. 89). Nackdelarna med den 

kvalitativa undersöknings metoden kan vara att informanterna inte alltid delger allt, 

utan ger svar på vad de tror att jag som intervjuare skulle vilja höra. Att bli intervjuad 

kan medvetet eller omedvetet påverka informanternas olika prestationer vilket i sin tur 

kan ge påverkan på resultatet. I den kvalitativa metoden krävs också att jag som 

forskare är närvarande under undersökningen, detta kan leda till att min närvaro 

påverkar personerna jag valt att observera(Larsen 2009 s. 27-28). 

 

7.5 Bakgrundsinformation om informanterna 

Alla intervjuade pedagoger har en gedigen bakgrund av pedagogiskt arbete där 

pedagogen med ”minst” erfarenhet hade arbetat i 20 år. Alla fyra pedagoger är 

verksamma på samma skola som ligger några mil söder om Stockholm. Skolan har en 

stor andel elever som har svenska som andraspråk, då skolan ligger beläggen i ett 

mångkulturellt område. Dessa pedagoger har flertalet elever i sina klasser som har 

svenska som andraspråk vilket gör att pedagogerna dagligen kommer i kontakt med 
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eleverna i deras språkutveckling. Tre av pedagogerna är idag klasslärare och en 

pedagog är hjälplärare i årskurs ett. Två av klasslärarna har varsin klass i årskurs två. 

Den tredje har en förstaklass där också hjälpläraren är verksam. En klasslärare i årskurs 

två har jobbat med denna metod sen cirka tre år tillbaka, hon är den som vart aktiv 

längst i arbetet med metoden ” Att skriva sig till läsning”. De andra pedagogerna har 

som dem beskrev det ” sakta men säkert också börjar införliva metoden i deras 

undervisning”. Alla dessa pedagoger har under många år arbetet efter traditionella läs- 

och skrivutvecklings metoder, en pedagog är också utbildad specialpedagog inom 

svenska. Alla dessa pedagoger jobbar utifrån egna förutsättningar och använder sig av 

metoden på sitt sätt, grunden är densamma för alla, men upplägget skiljer sig åt. 

 

7.6 Urval och avgränsningar 

Inom den kvalitativa undersökningen så ingår det strategiska urval och utifrån det görs 

godtyckliga urval. Det innebär att jag medvetet valde ut intervjupersoner som ansågs 

lämpliga till undersökningen(Larsen 2009 s. 78). Att jag valde dessa fyra pedagoger 

beror på att de var samtliga pedagogerna på den skolan som var aktiva i arbetet med 

metoden. Att jag valde att begränsa min undersökning till en skola beror på att skolan 

har en stor andel med elever som har ett annat modersmål än svenska vilket speglar 

mitt syfte med undersökningen, samt att tiden för denna undersökning var begränsad 

Jag har valt att benämna alla elever som hade annat modersmål än svenska för 

andraspråkselever, oberoende av hur många övriga språk eleverna behärskade 

 

7.7 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i kvalitativa undersökningar kan vara lättare att stärka än i kvantitativa, 

detta på grund av metoderna som används. Eftersom min undersökning ska försöka 

finna svar på vad pedagogerna anser om andraspråkselevers språkliga utveckling så är 

intervjuer nödvändiga att utföra. Under intervjun så kan ändringar ske under själva 

intervjun, då detaljer som verkar vara av intresse kan fångas upp och vidare utvecklas 

för att svara på frågeställningen. Intervjuer är processer som kan vara flexibla då 

forskaren kan utvidga intervjuerna med följdfrågor och andra komplement som gör 

informanternas svar bredare. Reliabiliteten visar på noggrannhet och precision, det gör 

att undersökningen framstår som tillförlitlig. Reliabiliteten kan vara svår att fastställa i 

kvalitativa undersökningar då forskaren under observationer gör många tolkningar, 
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utifrån i vilken kontext observationen sker så kan tolkningen variera (Larsen 2009 s. 

80-81). Jag har valt att använda mig av observationer för att försöka finna svar på hur 

elever och lärare arbetar efter metoden.  För att kunna stärka reliabiliteten i mina 

undersökningar så använde jag mig utav observationsschema, detta för att ha samma 

utgångspunkter under samtliga observationer. Jag transkriberade samtliga intervjuer 

omgående efter varje utförd intervju, detta för att kunna tolka pauser, miner och 

kroppsspråk medan jag fortfarande mindes intervjuerna.  

 

7.8  Forskningsetiska principer 

Innan undersökning så tog jag hänsyn till vilka etiska principer som finns inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer ligger till grund för att 

skydda individen och kan sammanfattas i fyra huvuddelar: 

Informationskrav, vilket innebär att jag som forskare har ett informationskrav som 

innebär att jag ska informera om undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt.  

Sammtyckeskravet är det andra kravet som innebär att: när som helst under 

undersökningen kan informanterna avbryta utan negativa konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som innebär att jag ser till att informanterna 

är anonyma både under uppsatsen samt arbetets gång. Det fjärde kravet är 

Nyttjandekravet vilket innebär att jag endast kommer använda mig av svaren i min 

uppsats och ingen annanstans (Vetenskapliga rådet 2002:6,7,9,14,15,19). 

 

8. Analys och resultat redovisning 

I denna del kommer jag att redovisa och analysera mitt material. Jag har valt att 

använda mig av kvalitativ innehållsanalys som med hjälp av teman kodar och söker 

samband i det material som samlats in genom intervjuer samt observationer. De olika 

teman jag valt att utgå ifrån är: 

 

Lusten att lära, En metod för alla, Frihet under ansvar samt Nivå grupperingar. 

 

Under varje tema så kommer mitt upplägg vara: intervju sammanfattning, utklipp från 

olika intervjuer, observationer samt teori anknytning.  
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8.1 Lusten att lära 

Under samtliga intervjuer med pedagogerna så påtalade alla att elevernas entusiasm 

och engagemang som den största drivkraften i det dagligliga arbetet i skolan. 

Pedagogerna menade att det är spännande och utmanande för eleverna att få jobba med 

datorer. Genom datorerna så får eleverna själva skapa sitt material och producera texter 

vilket gör eleverna mera drivna och framåt strävande i sökande efter ny kunskap. 

Detta arbetssätt ger eleverna en förståelse för varför man behöver lära sig läsa och 

skriva. Pedagogerna var rörande ense om att de aldrig sett en liknande lust och 

drivkraft hos eleverna i deras arbete och språkutveckling. En av pedagogerna påtalade 

hur hon själv var skeptisk till metoden i början, men vågade testa och är nu helt 

fascinerad över hur väl den faktiskt fungerar i undervisningen. 

 

 

Det här med bokstäver är svårt att forma och skriva ner med hjälp av penna 

när inte finmotoriken är utvecklad. Eleverna tappar lusten till både 

skrivning och läsning och det blir svårt. Det blir svårt när man tappar lusten 

och intresset till att lära. 

 

Det blir roligt för dem att skriva för de har några att skriva till. Eleverna vet 

själva vad de vill skriva om och de känner sig som författare och stolta över 

sitt arbete. Det blir roligare att läsa också då det är deras egna texter dem 

läser. 

 

Jag stod och gungade i början om jag skulle hoppa på tåget med denna 

metod, jag har tidigare jobbat de mera traditionella metoderna och tyckte att 

denna kändes lite disträ, men ack så fel det visade sig att jag hade, så du ska 

aldrig vara rädd för att testa, de säger jag dig. 

 

 

Under mina observationer så fick jag chansen att delta när en klass samlades på golvet 

i en ring. Läraren och eleverna satt på en stor rund matta tillsammans. I tur och 

ordning gick läraren igenom alla texter som eleverna skrivit och bad varje elev läsa 

upp sin text för gruppen. Några utav eleverna ville läsa och några ville inte. En del 

elever tog hjälp av varandra då de fastnade i uppläsningen av texten. Andra lät 

pedagogen i klassen ta över texten och läsa klart. Pedagogen ställde ofta följdfrågor 

om den upplästa texten som eleven fick svara på. Eleverna som deltog i ringen var 
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informerade sedan tidigare att de skulle ge varandra positiv kritik. Inte skratta eller 

göra sig rolig över varandras texter.  

 

Gisela Håkansson påpekar att de finns olika aspekter att ta hänsyn till när 

andraspråkselever ska lära sig läsa. En av dessa är hur en text ska läsas, beroende på 

vilken avkodningsteknik eleven lärt sig i sitt modersmål kan det vara relevant att ge 

eleverna en genomgång i hur texter i svenska ska läsas och skrivas(Håkansson 2003 s. 

110-112). Att få alla elever till att känna sig delaktiga och medverkande skriver 

Pauline Gibbons om. Hon menar att det är relevant att elever som ska lära sig ett 

andraspråk får känna sig delaktiga och bekräftade. Hon menar att det är viktigt att 

eleverna ska få tid på sig att erövra det nya språket. Det är inte bara att forma 

bokstäver och finmotoriska hinder som är i vägen utan det är också det nya språkets 

hela register som ska läras in(Gibbons 2009 s. 50). Likt Pauline Gibbons påpekar 

Inger Lindberg att det är givande för andraspråkselevers inlärning att de får samtala 

runt omkring texter. Genom texternas involvering i samtalet så får eleverna en chans 

att uppmärksamma texternas struktur och konstruktion(Lindberg 2004 s. 475). Arne 

Trageton skriver att det är viktigt i det lustfyllda lärandet att eleverna har en mening 

med att skriva sin text. Han vill mena att eleverna måste känna att deras texter 

kommer att komma till användning genom att ha en mottagare(Trageton 2005 s. 148-

149). 

Olga Dysthe menar att språket måste omsättas genom talet och texter för att kunna 

praktiseras och utvecklas till givande kunskaper, då hon påpekar att det finns en stark 

koppling mellan samtal och lärande. Olga påtalar att läraren behöver ta ett steg 

tillbaka ifrån den monologiska undervisningstraditionen som länge dominerat i 

klassrummen där läraren talat och eleverna lyssnat. Olga Dysthe påtalar att eleverna 

måste få komma till tals trotts att läraren kan få en känsla av maktlöshet(Dysthe 1996 

s. 221). 

 

Pedagogerna beskrev att eleverna känner ansvar för sina egna texter vilket ger en 

mening till arbetet de utför. Texterna är något som eleverna själva skapat och känner 

stolthet över. Det är en del av det lustfyllda lärandet som denna metod bidrar till menar 

de olika pedagogerna i deras förklaring till varför metoden är användbar. Pedagogerna 

menar att elevernas ansvars känsla för sin utveckling stärks hos eleverna när de själva 

fick läsa och presentera sitt eget material. 
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Lusten till att lära finner eleverna i deras respons från deras vänner i klassen. 

De finner att det blir roligt att berätta och skriva till sina vänner. De känner 

sig som författare och får skriva och ansvara för sina egna texter på ett 

ansvarsfullt sätt. Genom att eleven skapar och skriver så kommer skrivregler 

och grammatik på köpet, det blir ju liksom inte tråkigt 

 

Eleverna känner sig kunniga och förmögna till att använda sig av språket, då 

utvecklar de en tillit till sin egen förmåga att kunna kommunicera och på så 

sätt utvecklas ett språkligt självförtroende 

 

Vid en annan observation med en grupp elever som också skulle presentera sina 

färdiga texter så fick jag se hur eleverna gav varandra positiva kommentarer om det 

eleven just läst upp. Några av eleverna i klassen hade börjat skriva sina texter som en 

kapitelbok. Vid varje tillfälle som eleverna samlades så var den nya texten liksom en 

fortsättning på det som presterats gången innan. En flicka sa till killen som läste upp 

sin text att ”Kan du inte berätta mera om dit land, det verkar så varmt där”. Texten 

som killen läste upp handlade om när han hade varit på semester med sina föräldrar 

och hälsat på sina släktingar. 

 

Monica Axelsson menar att miljön ska vara tillåtande och respektfull för att 

andraspråkselever ska kunna utvecklas och känna sig trygga i användningen av det nya 

språket(Axelsson 2004 s. 506-507). Nyfikenheten från flickan vittnar om ett 

respektfullt och tillåtande förhållningssätt till varandras individuella bakgrunder.  

Arne Trageton(2005 s. 157) påpekar att negativa känslor i samband med läsning och 

avkodningsprocessen ger en direkt påverkan på det kognitiva systemet. Han skriver 

vidare att en negativ självbild ger en påverkan på läsinlärningen. En godare självbild 

ger en positiv inverkan. Den positiva kritiken och de nyfikna frågorna som eleverna 

ger varandra stärker tilltron på sin utveckling.  Enligt Lgr 11 så ska elever får chans till 

att träna upp sin förmåga att tala inför grupp. Eleven ska få chansen att bygga upp ett 

självförtroende för sin egen förmåga att tala och stå i centrum(Lgr11 s. 223).  

 

Pauline Gibbons påtalar att interaktionen mellan eleverna öppnar möjligheterna för 

konversationer och språkutvecklande möjligheter, då eleverna får öva sig på att bruka 

språket. Pauline Gibbons påpekar också att det är lika viktigt att andraspråkseleverna 

får tala med lärarna och öva upp språket. Detta lägger grunden för utvecklingen av det 



 24 

produktiva talet (Gibbons 2009 s. 64). Det sociokulturella förhållningssättet till 

lärande är präglat av interaktionen med varandra då eleverna tillsammans utvecklas 

och prövar nya kunskaper (Säljö 2000 s. 36-40). John Dewey som myntade begreppet 

Learning by doing menar att elever är av naturen kreativa och lär sig bäst genom att 

skapa och utforma ting. Detta är en utgångspunkt för att elevernas handlingar ska bidra 

till kunskaper som är av nytta i framtiden (Kroksmark 2003 s. 372-375). 

 

Under intervjuerna med pedagogerna så påtalade två av fyra att de ansåg att 

samarbetet skedde vid datorerna när eleverna skrev sina texter. Pedagogerna som 

ansvarar för de yngre barnen låter eleverna alltid sitta parvis. Medan de pedagoger 

som har klasser där eleverna blivit lite äldre varierar lite, då eleverna har fått börja 

träna på att skriva egna texter. Det finns alltid någon vuxen eller kamrat bredvid som 

eleven kan diskutera med. Pedagogerna påpekade under intervjuerna att eleverna har 

mycket att lära av varandra, det vore ett misstag att inte låta dem kommunicera och 

samarbeta under arbetets gång.  

 

Genom deras samarbete så bygger dem upp en förståelse för varandra och 

det ger eleverna en otrolig insikt i sitt eget och andras lärande 

 

Man kan locka eleverna till att skriva, det blir roligare när man är två och 

att vissa elever kan känna en prestationsångest inför arbetet innan de känner 

sig riktigt trygga med sin kunskap därför, får de yngre barnen alltid sitta 

parvis vid sina datorer 

 

Eleverna i klassen är så olika varandra på alla nivåer, det är en väldig 

sammansättning där var och en har unika behov. När eleverna får jobba 

tillsammans så växer deras nyfikenhet för varandra och respektive 

lösningar. Jag ser i elevernas olika uppgifter hur de har blivit inspirerade av 

varandra.  

 

Det är ju ett otroligt inflyttande barnen har på varandra, alla försöker göra 

samma som sin kompis, men det blir ändå helt individuella skapelser till 

slut. Även om dem utgått från att skriva om samma program de sett på tv:n. 

 

Tomas Kroksmark skriver om Lev S Vygotskij och hans teorier kring barns 

utveckling. Lev S Vygotskij påtalar att barn lär sig i samspel med andra människor, 

genom sin egen kunskap så kunde barnen socialiseras och utvecklas tillsammans med 
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andra. Vygotskij menade att eleverna kan dela sin kunskap med varandra och på så 

sätt tillsammans också erövra nya kunskaper(Kroksmark 2003 s. 450). Att kunna 

utveckla sin språkliga förmåga på ett så meningsfullt sätt som möjligt ger eleverna 

chansen till ett gott utvecklat språk. Caroline Liberg(2006 s. 30-31) påpekar att alla 

elever lär sig olika, det är styrt av deras intressen och förmågor. Därför påpekar hon 

att det är viktigt att inte fokusera i huvudsak på den grammatiska utvecklingen utan att 

låta eleverna använda sig av språket i den mån de redan behärskar.  

8.2 En metod för alla  

Samtliga pedagoger påpekade i sina intervjuer att den finmotoriska utveckling tidigare 

var ett hinder för skriv- och läsinlärningen. Pedagogerna menade att metoden ” Att 

skriva sig till läsning” kan med stor fördel användas av speciellt killar i deras skriv- 

och läsutveckling. Arbetet vid datorerna kräver inte en god utvecklad finmotorik då 

pedagogerna menade att killar brukar utveckla finmotoriken senare än tjejer. I frågan 

om hur metoden kunde tillämpas för andraspråkselevers inlärning var de endast en av 

fyra pedagoger som gav svar på frågan. De övriga tre hänvisade frågan vidare till 

läraren som undervisade eleverna i svenska som andraspråk. Pedagogerna menade att 

de var osäkra på hur dem skulle besvara frågan då de inte undervisade i svenska som 

andraspråk. Pedagogerna påpekade att de inte gjorde någon skillnad på undervisningen 

för andraspråkselever.  

 

Jag valde att jobba med denna modell för jag tror barn är intresserade av 

datorer. Man kan också fånga de barnen som inte är intresserade av 

traditionell läs- och skriv undervisningen som till exempel killar och elever 

som har annat modersmål än svenska. Andraspråkseleverna finner det 

lättare att tala då de kan tala om datorn som en gemensam nämnare med 

sina vänner.  I början kan eleverna trycka lite vart de vill så de lär sig 

bokstäverna, de ställer mindre krav på deras språkliga prestation 

 

Eftersom jag inte har Svenska som andraspråk i min undervisning så kan 

inte jag säga med säkerhet hur just denna metod hjälper andraspråkelever i 

deras inlärning 

 

Det är ingenting jag faktiskt undersökt, men jag är övertygad att 

andraspråkseleverna finner en lika stor glädje i sin undervisning som de 

övriga eleverna, och det är ju en otrolig morot för deras utveckling. 
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Under mina observationer av eleverna och deras arbete vid datorerna så upptäckte jag 

att eleverna blandades i deras placering vid datorerna. Lärarna delade gång på gång in 

eleverna med olika samarbetspartners, varje gång eleverna skulle göra nya uppgifter. 

Datorerna är belägna utanför klassrummet så att pedagogerna ändå har en överblick av 

eleverna. Det var tre pedagoger som var närvarande under lektionen, en lärare i 

svenska som andraspråk, en fritidspedagog och klassläraren. Alla cirkulerade runt 

eleverna för att hjälpa till med diverse svårigheter. 

 

Margareta Holmegaard påtalar vikten av lärarnas betydelse för andraspråkselevernas 

utveckling. Hon menar att lärarna bör se undervisningen av andraspråkselever som en 

del i den övriga undervisningen och inte som stödåtgärd. Margareta Holmegaard 

skriver vidare om integreringen av skrivning och läsning i undervisningen som ett sätt 

att länka samman till tidigare kunskaper(Holmegaard 1999 s. 17-19). Pauline Gibbons 

menar att andraspråkselever redan har utvecklat sitt första språk i takt med den 

kognitiva utvecklingen. Det bidrar till att inlärningen av ett andraspråk inte blir 

utvecklat på samma sätt och kräver där med goda kunskaper hos pedagogerna som 

genomsyrar deras planering av arbetet. Pedagogerna bör också ha en god insikt i 

elevernas språkliga medvetenhet om deras kännedom av grammatik, språkljud och 

stavning, då Pauline Gibbons menar att det ligger till grund för att vidare kunna 

utveckla ett kompetent språkbruk(Gibbons 2009 s. 31). 

 

Genom att inkluderas och integreras i lärande sammanhang så främjas en inlärning till 

att våga använda språket. Pauline Gibbons skriver om hur elever och pedagoger 

behöver ha dialoger och konversationer för att främja deras språkliga 

utveckling(Gibbons 2009 s. 64). Arne Trageton menar att dialogen mellan eleverna är 

den mest fruktbara och givande dialogen av de alla. Eleverna befinner sig i samma 

situation och finner vägar och lösningar tillsammans på deras uppgifter. De finner ett 

sätt att kommunicera och språkligt utvecklas(Trageton 2005 s. 32-36).  

 

En Pedagog påpekade dock att när det var undervisning vid datorerna så var det lättare 

för henne att kunna finnas till och stötta eleverna med deras arbeten. Hon menade på 

att läraren som undervisade eleverna i svenska som andra språk ofta också fanns 

närvarande under lektionerna. Detta beskrev hon som en stor tillgång för alla elever 
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och henne själv, då hon beskrev att hon känner sig lugnare och mera kapabel till att 

hinna med alla elever. 

 

Tillgången till pedagoger är mycket större nu. Som klasslärare behöver jag 

inte stå helt själv i min undervisning och försöka räcka till. Vi har även en 

special pedagog som hjälp, då menar jag hon som undervisar i svenska som 

andraspråk. Att vi har undervisning med alla elever är bra för mig som 

pedagog då jag känner att jag kan bidra med mera till alla elever 

 

Denna metod ger mig chansen att anpassa upplägget för varje elev på ett 

sätt som passar dem. Eftersom alla sitter vid datorerna och skriver på olika 

texter och gör sitt eget så blir det inte en direkt tävling som annars är lätt att 

det sker elever emellan. Via läroböcker så kan eleverna tävla om antal sidor 

dem gjort klar eller antalet klistermärken som symboler för flest rätt. Detta 

medför ett lugn som finns bland gruppen i deras inlärning. 

 

 

Under mina observationer så upptäckte jag andraspråkseleverna fick vara delaktiga 

under alla lektioner. De satt vid datorerna tillsammans med andra elever och arbetade. 

Även elever som behövde extra stöttning i svenska var närvarande och arbetade 

tillsammans med övriga klassen. Eleverna fick vara delaktiga och sitta med en vän 

och jobba vid en dator. 

 

Ett öppet och välkommande klimat där eleverna tillåts att integreras med varandra 

genomen att praktisera sin språkliga förmåga är en grund för en vidare utveckling.  

I Lgr 11 så står det att skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning genom att se 

till varje individs förutsättningar. Skolan ska med utgångspunkt i varje individs 

bakgrund, språk och erfarenheter verka för att alla elever ska utvecklas (Lgr 11 s. 8).  

 

8.3 Frihet under ansvar 

Alla fyra pedagoger berättar om en känsla att kunna välja själva, tillsammans med 

barnen. Alla påpekar att metoden ” Att skriva sig till läsning” ger pedagogerna frihet 

att lägga upp undervisningen på ett individ anpassat sätt. Alla beskriver om hur det är 

tillåtet att testa, pröva, göra om och fina egna vägar som passar eleverna och deras 

individuella nivåer. Denna metod ger också eleverna frihet att ansvara för sitt arbete 
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och pedagogerna är fria att kunna lägga upp undervisningen utan att vara styrda av 

läroböcker och sidantal. En av dessa pedagoger beskrev hur hon bara hade plockat ut 

det som hon ansåg som ”godbitar” ifrån denna metod och varvade många olika 

metoder som rörde elevernas läs- och skriv inlärning.  

 

Jag tror inte man kan gå efter rak metod helt och hållet och har aldrig gjort 

det. Man måste utvärdera sig själv hela tiden och det gör jag efter varje 

lektion. 

 

Det dagliga tjatet där jag hela tiden var tvungen att påminna eleverna vad 

som skulle göras klart och pusha på de som låg efter är nästan helt borta 

idag. Eleverna är så drivna och medvetna över deras eget arbete att det 

liksom rullar på 

 

Det gäller att som pedagog att vara lyhörd över hur eleverna känner. Man 

måste våga släppa det man tidigare planerat, om någon elev tidigare vill 

börja jobba med papper och penna så ska dem få göra det. Likaså om vad 

det är eleverna vill skriva om, är det matematik, engelska eller sagor så ska 

eleverna absolut få möjlighet till att göra de 

 

 

Observationerna vittnade om att pedagogerna hade en baktanke med deras upplägg på 

arbetet, men att alla pedagoger gjorde olika. Precis som intervjuerna så skilde sig de 

olika pedagogernas svar åt om hur deras tanke kring arbetet fortlöpte. Men samtliga 

pedagoger gjorde undervisningen individ anpassad och såg till elevernas olika behov 

och förutsättningar. Olika elever fick jobba med olika uppgifter, de var sällan som 

eleverna jobbade efter samma upplägg. Uppgifterna kunde variera i omfattning, olika 

ämnesområden samt att många elever fortsatte arbeta med uppgifter de tidigare 

påbörjat men inte slutfört. Det fanns inga specifika uppgifter till andraspråkselever, 

utan alla elever hade tillgång till alla uppgifter. 

 

Arne Trageton beskriver denna metod som en metod att arbeta efter där de är eleverna 

som är producenter samt aktiva deltagare i den sociala miljön. Det sker genom 

delaktighet med klassen under samtalen av och omkring texterna, detta skapar 

meningsfulla situationer som främjar till lärande. Att eleven själv är med och skapar 

sin egen inlärning är att arbeta förebyggande för att eleven ska bli en passiv konsument 

som bara memorerar kunskap(Trageton 2005 s. 41-42). Detta är ett sätt att integrera 
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ämnesövergripande undervisning i metoden också. Arne Trageton påtalar att det är 

datorerna som är verktyget som kan användas till mera inlärning än bara vad gäller 

skriv- och språk utveckling(Trageton 2005 s. 13-14).  

 

En del elever skriver av sagoböcker, andra skriver än diverse räknesagor. 

De eleverna som har kommit lite längre skriver ut egna sagor med olika 

små kluringar som de kan ha bakat in i texten 

 

Eleverna får uppgifter som de ska göra klart, sen är de fria att välj något att 

arbeta med vid datorn, eleverna ser det lite som en belöning då dem 

lämnade in sin huvudsakliga uppgift 

 

Några av eleverna har testat att skriva sina namn på sitt modersmål, om det 

var rätt eller inte vet jag faktiskt inte. Det jag ansåg som betydelsefullt var 

tanken eleverna hade med uppgiften 

 

Pauline Gibbons beskriver att det är en naturlig process för eleverna när de lär sig 

språket i samband med aktuella ämnen. Hon påtalar vikten av att eleverna ska finna 

mening i sitt språk för att kunna bygga upp en starkare förmåga kring att använda sig 

av det även utanför skolan(Gibbons 2009 s. 162-163). För att kunna stödja 

andraspråkelever i deras utvecklig så har pedagogerna ett stort ansvar i deras 

undervisning. Eleverna ska inte bara lära sig ord som används utan hela sammanhanget 

ska göras så explicit som möjligt. Monica Axelsson skriver att Jim Cummins menar att 

det krävs varierande arbetsformer och stimulans för att andraspråkseleverna ska kunna 

tillgodo se sig all kunskap(Axelsson 2004 s. 505). 

 

Olga Dysthe har påpekat vikten av att eleverna ska få träda fram i undervisningen och 

utvecklas på flera sätt än bara genom lärarens monolog vid tavlan. Olga Dysthe menar 

att det är ett stort steg för läraren att ta, i tillåtandet av elevernas mera fria handlingar i 

klassrummet. Hon skriver vidare om hur läraren kan få känslan av maktlöshet och bli 

skärrad över känslan att tappa kontrollen. Men det menar Olga Dysthe är ett måste om 

eleverna ska ha en chans i att utvecklas till språkliga individer som kan kommunicera 

med sin omvärld (Dysthe 1996 s. 224-225). 
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8.4 Nivå grupperingar 

Alla fyra pedagoger påpekade att de arbetade efter nivå grupperingar, där eleverna blev 

indelade med någon som hade kommit en aning längre i den språkliga utvecklingen 

eller någon som var jämlik i utvecklings nivån. Det var ofta läraren som avgjorde vilka 

som skulle arbeta tillsammans, men ibland kunde eleverna också välja vem de skulle 

arbeta med. Grupp indelningen varierade beroende på vilka uppgifter eleverna skulle 

få. 

 

Jag tror det är dumt att inte dela in dem i grupper. De ger ju varandra 

så mycket under arbete, de hjälper varandra genom förklaringar. Eleven 

som förklarar lär sig lika mycket som den som får de förklarat. 

 

Det kan ske på olika nivåer beroende på hur pass duktig man är. De som är 

duktiga kan skriva längre texter och annat själva. Medans de som behöver 

träna bokstäver får träna bokstäver och det märker man på deras texter om 

de behöver träna mera eller inte. 

 

Ibland kan det vara så att de får ta stöd med någon som pratar svenska som 

har det som modersmål och ibland kan det vara så att eleverna är bra 

kompisar som jobbar bra tillsammans. Det är väl grunden i uppdelningen, 

det får ju inte vara någon som är för stark i svenska och tar över och skriver 

allt medan den andra ser på. 

 

Det vore ju dumt att inte dela in dem i grupper. Eleverna ger ju varandra så 

mycket. Den ena får hjälp och den andra lär sig vid förklaringen och lär sig 

genom att hjälpa. 

 

 

Uppdelningen av eleverna till respektive grupper skedde oftast slumpmässigt. 

Pedagogerna hade inga baktankar med att placera andraspråkselever med varandra 

utan ville att alla elever i möjligaste mån skulle arbete ihop någon gång. I vissa fall 

gjorde pedagogerna undantag då några elever inte klarade av att arbeta tillsammans. 

Det fanns också elever som gärna och ofta hade önskemål om vem de skulle få jobba 

med. ibland så gick pedagogerna med på elevernas önskemål och ibland inte.  

 

Tomas Kroksmark skriver att Lev S Vygotskij menar att det är en viktig del i 

människans utveckling att interagera med andra. I mötet med andra människor så 
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växer den individuella kunskapen(Kroksmark 2003 s. 447). Genom att tillsammans 

skriva och skapa så sker också språklig kommunikation mellan eleverna. Genom att 

kunna lyssna och förstå den sociala kontext man befinner sig i påverkar det elevernas 

språkliga utveckling. Torlaug Lokensgard Hoel påtalar i sin bok om hur språket kan 

vara ett stöd för tanken då han menar att, när eleven får sätta ord på sina tankar och 

konkret får förklara sker en lärande process där eleven lär sig nyttja språket och dess 

komplexitet. Han skriver vidare om responsgrupperna, som han valt att kalla dem. 

Responsgruppen kallar han personerna som tillsammans med eleven sätter ord på 

tanken och gör språket synligt och explicit. Genom att göra språket till en diskuterad 

tanke blir utvecklingen av den språkliga förmågan mera komplex, och den språkliga 

variationen som finns blir mera tydlig för inläraren (Lokensgard 2001 s. 73-75).  

 

Eleverna får samtala och utveckla sin språkiga kompetens tillsammans i de smågrupper 

som läraren delar in dem i efter olika kriterier. Det ger också eleverna en chans att få 

lyssna på språket som används muntligt samt i de resonemangen som görs kring de 

olika uppgifterna som ska lösas på datorerna. Lorrie Stoops Verplaetse skriver om hur 

viktigt det är för andraspråkselever att kunna få möjlighet till att lyssna på språket. 

Detta är en sätt för andraspråksinläraren att samla information och kunskap om 

användningen innan eleven själv vågar att tala, detta bygger då på att eleven får ta del 

av ett korrekt språkligt utbyte som sker mellan individer, speciellt från läraren till 

elever (Verplaetse 2000 s. 237-239). 

 

9. Diskussion och sammanfattning 

Syftet med att redogöra mitt insamlade material, intervjuerna och observationerna är 

att försöka få svar på mina frågeställningar som står skriva i början av denna 

undersökning det vill säga:  

 

* Hur tillämpar pedagogerna metoden ”Att skriva sig till läsning” för elever som har 

svenska som andraspråk? 

* Hur anser pedagogerna att andraspråkselever utvecklar sin språkliga kompetens med 

hjälp av metoden? 
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Det sociokulturella perspektivet är idag relativt påtagligt i skolan då skolans 

tillämpning av undervisning mycket bygger på samarbete och gemensamma 

utvecklings punkter. Den svenska läroplanen påpekar också hur skolan ska lägga 

grunden för elever som ska utvecklas till framåt strävande individer som ska kunna 

verka i sociala miljöer. Det dominerande i det sociokulturella perspektivet är att se till 

interaktionen och den kollektiva inlärningen som främjar eleverna i deras utveckling. 

Arne Trageton syftar till att metoden ska användas av elever i interaktion med 

varandra, då eleverna finner en mening i deras arbete och anser det vara lustfyllt. Arne 

Trageton kan anses vara inspirerad av John Deweys kända slag ord ”Learning by 

doing” då eleverna själva ses som producenter och inte som konsumenter. Att 

utvecklas genom kreativt skapande lägger grunder för kunskaper som är av 

betydelse(Kroksmark 2003 s. 372-375).  

 

Att göra inlärningen till ett samarbete där eleverna får finna kunskap tillsammans 

bidrar till att eleverna finner lusten att lära. Att göra undervisningen till ett socialt 

meningsskapande öppnar för ett friare klassrum där alla elever är delaktiga i 

undervisningen. Genom samlingarna där eleverna lät integreras med varandra så blev 

alla elevers inlärning explicit vilket ger en möjlighet till att diskutera och reflektera. 

Samtalen som skedde om texterna vid samlingarna gav alla eleverna en chans att 

lyssna på språket. Loorie Stoops Verplaetse påpekar i sin forskning att andraspråks 

elever ska ges möjligheter till att lyssna på språket som talas, då det ger eleverna goda 

kunskaper i hur språket ska brukas. Hon menar att andraspråkseleverna kommer börja 

tala när de känner sig tillräckligt säkra på sin förmåga att använda språket. Loorie 

Stoops Verplaetse påpekar att det är viktigt att läraren använder sig av ett korrekt 

talspråk i kommunikationen med eleverna(Verplaetse 2000 s. 237-239). 

 

Samlingarna och samarbete vid datorn bidrog också till samtal, diskussioner och andra 

muntliga övningar. Att eleverna får träna sitt muntliga tal är även det av stor betydelse 

för andraspråkselever som öva sig på att omsätta sina nya kunskaper till det faktiska 

talet. Monica Axelsson menar att läraren inte ska uppehålla all tid i klassrummet med 

att hålla föredrag och monologer med eleverna. Hon menar att andraspråkselever måste 

få öva sin förmåga att tala(Axelsson 2004 s. 506-507).  
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Pedagogerna påpekade att eleverna har mycket att lära av varandra och hör gärna deras 

diskussioner kring arbetet.  Som forskningen visar på så är det viktigt att elever som 

har svenska som andraspråk övar upp sin språkliga förmåga genom att praktisera 

språket med andra, detta innebär också att lyssna på samtal. Litteracitet begreppet 

vittnar att språket är så mycket mer än att bara kunna läsa och skriva, litteracitet tyder 

även på att den kommunikativa människan ska ta emot information via tal- eller 

skriftspråket och kunna omsätta informationen till bruklig kunskap. 

 

För att andraspråkselever ska kunna behärska litteracitet så krävs det också kunskaper i 

skriftspråket. Genom att praktiskt få öva sig på att skriva med hjälp av datorn innan 

den finmotoriken är utvecklad lägger grund för goda utvecklingsmöjligheter. Men 

Gisela Håkansson påpekar att andraspråkselever kan komma behöva stöttning i mera 

än i just den språkliga aspekten. Hon menar att de tekniska kunskaperna också kan vara 

ett hinder. Gisela Håkansson påpekade att andraspråkselever kan ha kunskaper om 

texternas avkodning som inte stämmer överens med hur texter i Sverige ska läsas och 

skrivas. Detta menar hon kan vara ett hinder i andraspråkselevers språkiga 

utveckling(Håkansson 2003 s. 110-112).  

 

Under observationerna så upptäckte jag ingen elev som verkade ha bekymmer med just 

den tekniska formaliteten kring texters uppbyggnad. Inte heller blev det påpekat av 

informanterna under intervjuerna. Dock kan man tänka sig att när eleverna skriver på 

datorerna så visas det på skärmen åt vilket håll texterna skrivs och avläses ifrån. Jag 

vill hävda att det inte går att säga vilken teori som är rätt eller fel utan att det är varje 

pedagogs ansvar att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och 

förutsättningar. Som pedagogerna påtalade så ger metoden lärarna möjligheten till att 

ha Frihet under ansvar Pedagogerna menade att eleverna fick möjlighet att själva vara 

delaktiga i deras val av uppgifter då undervisningen inte behövde vara styrd av 

läromedel. Detta speglade sig i elevernas lust till arbetet då eleverna fann en mening i 

sitt arbete.  

 

En metod för alla beskriver att samtliga elevers individuella förutsättningar tas tillvara. 

En pedagog menade på att metoden gett henne ett lugn över det dagliga arbetet då hon 

känner sig mera tillräcklig och att flera lärare finns till hands under lektionerna. Hon 
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påpekar samtidigt att den inre stressen av att hinna klart alla sidor i läroböckerna är en 

lättnad för henne likväl för eleverna. 

 

Observationerna och intervjuerna tyder på att läraren i svenska som andraspråk också 

var delaktig under lektionerna som alla elever hade tillsammans.  Att läraren i svenska 

som andraspråk var delaktig och fanns tillgänglig för alla elever, anser jag vara 

positivt. Läraren kan då anses vara tillgänglig för alla elever och inte endast till elever 

som behöver stöd i svenska språket. När andraspråkselever blir delaktiga i den övriga 

undervisningen ger det eleverna stora möjligheter att utveckla språket, eleverna erbjuds 

flera olika tillfällen att kunna omsätta sina språkliga kunskaper. Precis som Olga 

Dysthe påpekar så utvecklas språket då det praktiseras och omsättas av 

eleverna(Dysthe 1996 s. 221). Likt Olga Dysthe så menar Torlaug Lokensgard Hoel att 

eleverna omsätter sina tankar med hjälp av språket. Detta gör eleverna bäst med 

personer som finns runt omkring, som också kan kallas responsgrupper(Lokensgard 

2001 s. 76-78).  

 

Nivå grupperingar beskriver hur pedagogerna väljer ut hur elever ska arbeta 

tillsammans. Eleverna får lära sig samarbeta med varandra och det är ett tillfälle där 

eleverna lär känna varandra och får en insyn i varandras bakgrunder. Det 

interkulturella förhållningssättet som speglas av förståelse och nyfikenhet av 

varandras olikheter utvecklas just i interaktionen med varandra. Då elever med olika 

kulturella bakgrunder möts och arbetar tillsammans på premisser som de själva 

skapar. Pedagogerna ansåg att alla elever ska få möjlighet att arbeta tillsammans, 

bortsätt från att placera någon elev som var stark i språket med någon svagare. Detta 

gav eleverna möjlighet att utvecklas på en interkulturell basis, och det stärker eleverna 

i deras utveckling. Som pedagog bör man kunna dra nytta av elevernas olika kulturella 

barkunder och göra de till gemensamma tillgångar i klassen(Mohlin 2008 s. 110-111).  

 

Genom denna metod så kan pedagogerna individanpassa undervisningen så den passar 

varje enskild elev. Pedagogerna tillämpar metoden genom ett öppet sätt där de låter 

andraspråkselever utvecklas tillsammans med övriga elever, genom delaktighet och 

meningsskapande.  Pedagogerna väljer att tillämpa denna metod precis på samma sätt 

som för resten av eleverna. Pedagogerna tillämpar en individanpassning för samtliga 

elever utifrån metoden. 
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 Pedagogernas osäkerhet kring frågan om hur de anser att andraspråkselever utvecklar 

sin språkliga kan väcka funderingar. Då tre av fyra vidarebefordrade frågan till läraren 

som undervisade i Svenska som andraspråk. Under intervjuerna så talade pedagogerna 

generellt om alla elever utan att benämna eleverna som andraspråk- respektive 

förstaspråkstalare. Men jag vill hävda att pedagogernas osäkerhet i frågan om hur de 

ansåg att andraspråkselever utvecklade sin språkliga kompetens med hjälp av metoden 

inte beror på okunnighet. Deras långa erfarenheter kring pedagogiskt arbete ger 

pedagogerna en god grund att luta sig mot vad det gäller språkutveckling oavsett om 

det gäller andraspråkselever eller förstaspråkselever. Jag hävdar att pedagogerna inte 

tidigare reflekterar över hur denna metod kan hjälpa andraspråkselever att utveckla sin 

språkliga kompetens. Då alla pedagoger är i uppstarten av arbetet. 

 

Pedagogerna tillämpade metoden för andraspråkseleverna precis på samma sätt som 

övriga elever. Material tillgången och pedagogerna var tillgängliga för alla eleverna. 

Det ger en insikt i hur pedagogerna resonerar kring arbetet med andraspråkselever då 

pedagogerna inte gör någon skillnad på eleverna i arbetet. Deras generella svar i 

intervjuerna där pedagogerna talade om alla elever, visar också på hur pedagogerna 

räknar in alla elever i arbetet. 

 

Pedagogerna inbjuder till ett större språkligt sammanhang där andraspråkseleverna får 

träna sin språkliga kompetens genom det interkulturella förhållningssätt som 

pedagogerna hade.  Genom att låta eleverna integrera med varandra och tillåta ett öppet 

klimat där diskussioner var välkomna bjuder in till integrering och nyfikenhet över de 

kulturella gränserna. Genom delaktighet och meningsskapande så blir elevernas 

dagliga tillvaro i skolan berikat av deras egen tilltro och förmåga till att kunna skapa 

själva. Eleverna skapar litteracitet utifrån tillfällena som erbjöds i undervisningen, 

vilket ger andraspråkselever goda chanser till att bli kompetenta brukare av sitt 

andraspråk. Detta breda spektrum på språkstimulerande situationer hävdar jag att 

pedagogerna är omedvetna om. Kanske genom deras osäkerhet genom metodens nya 

fördelar respektive nackdelar då pedagogerna som sagt just börjat arbetet med ” Att 

skriva sig till läsning”. 
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10. Vidare forskning: 

Vidare skulle det vara intressant att utöka undersökningen med flera skolor som också 

arbetar utifrån metoden att skriva sig till läsning och deras arbete med 

andraspråkselever. Samt att komplettera med elev intervjuer för att se om resultaten 

utfaller sig annorlunda. Eftersom denna metod är relativt ny är de ännu många som är i 

uppstarten i sina arbeten och inte kunnat finna djupare substanser i arbetet. Därför 

skulle det vara av yttersta intresse att följa upp denna undersökning om några år för att 

se om resultaten faller sig lika eller inte. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Till de olika pedagogerna jag ska intervjua angående deras arbete med att skriva sig 

till läsning. 

 

*Hur länge har du jobbat som pedagog? 

*Vilken årskurs/årkurser arbetar du med? / Har jobbat med? 

*Arbetar ni i arbetslag? 

*Finns det fler i arbetslaget som jobbar efter denna metod? 

*Vad har du för erfarenheter av andra läs och skriv utvecklings metoder. 

*Hur länge har du arbetet efter Tragetons modell? 

*Hur kommer det sig att du valde att arbeta med denna metod? 

*Beskriv hur du arbetar efter metoden? 

- kan alla elever jobba efter denna metod? 

*Har du valt att kombinera denna metod med någon annan? 

*Finns det delar i metoden som du medvetet valt bort/ändrat, i så fall varför? 

* På vilket sätt tillämpar ni metoden för elever som har svenska som andraspråk, 

- skiljer det sig från elever som har svenska som första språk? 

- Om ja, varför? 

-Om nej, varför? 

* Hur upplever du att andraspråkselever utvecklar sitt språk med denna metod 

(*Hur arbetar ni med de färdiga texterna eleverna har skapat) 

(*Vilka kriterier går ni efter när ni delar in elever i grupper) 

*Beskriv metodens för/nackdelar 

*Ser du någon skillnad på elevers engagemang med denna metod jämfört med tidigare 

*Varför tror du denna metod har blivit så populär 
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Observationsschema 

 

Schemat som jag utgick ifrån vid observationerna. 

 

 

* Hur grupperas eleverna i klassen? 

 

* Följer pedagogerna några kriterier om det sker en uppdelning? 

 

* Grupperas eleverna efter de olika kriterierna? 

 

* Får samtliga eleverna tillgång till alla uppgifter? 

 

* Finns det speciella uppgifter för andraspråkselever? 

 

* Vilka pedagoger arbetar med andraspråkseleverna? 

 

*Får alla elever chans till tal utrymme? 

 

 

 

 

 

 

 


