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Syftet med studien är att belysa tre lärares didaktiska utgångspunkter, deras 

föreställningar och erfarenheter om hur de utformar undervisningen för att gynna 

och effektivisera flerspråkiga elevers språkutveckling och lärande. Utifrån syftet och 

frågeställningar har jag genomfört en kvalitativ fallstudie med fokusgruppsamtal som 

metod. Empirin består av två fokusgruppsamtal med tre ämneslärare på gymnasiet. 

Lärarna betonar det sociokulturella perspektivet, där lärandet sker i interaktion. De 

lyfter även fram betydelsen av stöttning. De är eniga om att för att utveckla 

flerspråkiga elevers språk- och ämneskunskaper och gynna deras skolresultat bör 

både språklärare och ämneslärare samarbeta och arbeta språkutvecklande. Studiens 

resultat visar att det är av vikt med språkutvecklande arbetssätt och stöttning i 

undervisningen. Studien visar också att det behövs kollegialt samarbete.  

 

 

 

Nyckelord: språkutvecklande arbetssätt, nyanländ, genrepedagogik, stöttning, 

interaktion, läsförståelsestrategier, flerspråkighet. 
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INLEDNING  
Språk har en central roll i våra liv. Vi utrycker vår förståelse av omvärlden och våra känslor 

med språket, och vi kommunicerar med språket. Språk har även en betydande roll   i 

skapandet av vår identitet. Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Det talas cirka 150 olika 

modersmål (Skolverket, 2012a). I det perspektivet utgör flerspråkighet en viktig tillgång. 

Mångfalden av språk och flerspråkighet är också en betydelsefull tillgång för deltagande i det 

globala samhället. Samtidigt är det även betydelsefullt med ett gemensamt nationellt språk. I 

Språkrådets (2011) text Språklagen i praktiken - riktlinjer för tillämpning av språklagen 

konstateras: 

 

Att ha tillgång till det svenska språket är en förutsättning för att kunna delta i det 

offentliga samtalet, föra en dialog med myndigheter och andra makthavare och att hävda 

sina rättigheter…. För barn med annat modersmål är undervisningen i svenska central. 

Att lära sig svenska som andraspråk ställer särskilda krav på eleven och därmed också på 

undervisningen. Kunskaperna om andraspråksinlärning behöver öka i skolan för att 

säkra tillgången till svenska för personer med annat modersmål. (s.14) 

 

Samhället är enligt lag skyldigt att erbjuda varje enskild individ tillgång till att lära sig det 

svenska språket, oavsett bakgrund, etnicitet eller funktionshinder. Därutöver har 

andraspråksinlärare även rätt att få modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt 

eget modersmål i skolan (Språkrådet, 2011). Språk har även en central roll i vårt lärande. För 

att tillägna sig ett skolämne krävs språkkunskaper. Språkutveckling och ämneslärande är 

sammankopplat. Inom varje ämnesområde finns ämnesord, begrepp, uttryck och sätt att 

uttrycka sig som är specifika för just det ämnet. Det gör att i alla skolans ämnen utgör ett 

språkutvecklande arbetssätt en betydelsefull förutsättning för att eleverna ska nå framgång i 

ämnet. 

 

För nyanlända elever och elever som inte har svenska som modersmål innefattar tanken om 

språkutveckling och vikten av språkutvecklande arbetssätt både modersmålet och svenska 

språket.  För elevens kunskapsutveckling behövs båda språken. Forskning betonar att 

utvecklingen av ämneskunskaper bör ske parallellt med utvecklingen av både modersmålet 

och andraspråket.  

 

Sedan ett antal år tillbaka har ett språkutvecklande arbetssätt fått genomslag i ämnesdidaktisk 

teori och har uppmärksammats av Skolverket. Lärare i alla ämnen förväntas arbeta med 

språkutveckling (Skolverket, 2012a; Gibbons, 2015). Många lärare problematiserar emellertid 

om det verkligen är deras uppgift att som matematik- eller no-lärare arbeta med 

språkutveckling. Det finns å andra sidan även lärare som har en positiv inställning till 

betoningen på språk och ett språkutvecklande arbetssätt, men är osäkra på hur man kan 

arbeta språkutvecklande (Gibbons, 2015; Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). 

 

Under senare år har genrepedagogik vuxit fram som en didaktisk metod för ett 

språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen (Skolverket, 2012a; Brorsson, 2016). Modellen 

utvecklades ursprungligen av de australiska forskarna Joan Rothery och Jim Martin 

(Skolverket, 2012b). Den Nya Zeeländska forskaren och pedagogen Pauline Gibbons en 
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framträdande betydelse för utvecklingen av perspektivet. Gibbons har utvecklat en modell i 

fyra steg, den så kallade cirkelmodellen, för hur ett framgångsrikt arbete med utveckling av 

både ämnes- och språkkunskaper kan genomföras. Något som även betonas är lärarens 

betydelse i form av stöttning i en utveckling från att inledningsvis under lärarens ledning 

identifiera och bygga upp förståelse av ord, begrepp, uttryck etc. inom det aktuella 

ämnesområdet till att allt mer självständigt behandla ämnesområdet i berättande eller skriven 

text.  

 

Ett annat område som har kopplingar till lärares undran över hur de kan arbeta 

språkutvecklande är kollegialt lärande. Kollegialt samarbete, dialog och reflektion mellan 

kollegor betonas både av Skolverket och i aktuell forskning, bland annat i Gibbons (2015) och 

Hattie (2009; 2012). Samlingsnamnet för detta har under senare år kommit att bli kollegialt 

lärande. När det gäller utbildning för nyanlända elever så betonas särskilt samarbete mellan 

klass- och ämneslärare och studiehandledare och modersmålslärare. 

 

Många lärare anser att lärarens förväntningar spelar en central roll för att flerspråkiga elever 

som inte har svenska som modersmål ska kunna nå bra resultat i ämnena. Negativa 

förväntningar på andraspråkselever att de inte kan nå inföddas resultatnivå bidrar till att de 

inte presterar tillräckligt för att nå den nivån (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). Det 

kan exempelvis handla om elever vars föräldrar är analfabeter eller lågutbildade, och i och 

med detta saknar läxhjälp hemma. Forskning (Ibid.) betonar samtidigt att många elever kan 

nå goda resultat i skolan trots att de inte har tillgång till stöd och läxhjälp hemma.  

 

Som gymnasielärare i svenska som andraspråk och samhällskunskap både på 

introduktionsprogrammet för nyanlända elever och på nationella program har jag under flera 

år arbetat med att utveckla språkutvecklande arbetssätt för att främja elevers språkutveckling 

och ämneskunskaper. I dagsläget har jag undervisningsgrupper i svenska som andraspråk på 

språkintroduktionen där mina elevers språk är begränsat, samt en kurs i svenska som 

andraspråk i åk 3 för elever på olika program. Sedan höstterminen 2016 deltar jag i 

Skolverkets satsning Läslyftet, där fokusområden hittills har handlat om modulerna 

Lässtrategier för ämnestexter och Textarbete i digitala miljöer, eftersom vi lärare inom 

gruppen ansåg att behovet att utveckla dessa ämnesområden behöver prioriteras inom vår 

verksamhet.  

 

Mitt intresse för att utveckla språkutvecklande arbetssätt har lett till att jag utöver deltagandet 

i Läslyftet även fördjupar mina kunskaper på andra sätt. Som en del av detta ser jag 

magisteruppsatsen som ett tillfälle att både fördjupa mina teoretiska kunskaper, ta del av 

aktuell forskning och att ta del av andra lärares erfarenheter och tankar om sitt arbete med att 

utveckla språk-och ämneskunskaper hos nyanlända elever och flerspråkiga elever med annat 

modersmål än svenska.  

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur lärare med olika undervisningserfarenheter 

på en mångkulturell skola utformar sin undervisning för att utveckla nyanlända och 
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flerspråkiga elevers språkkunskaper och lärande. De forskningsfrågor som ligger till 

grund för studien är:    

- Hur utformar lärarna undervisningen för att gynna nyanlända och flerspråkiga 

elevers språkutveckling och lärande? 

- Vilka är lärarnas didaktiska utgångspunkter?                                                         
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BAKGRUND  
I det inledande avsnittet tydliggör jag innebörden i begrepp som ofta förekommer i 

samband med utbildning för nyanlända elever och flerspråkiga elever. Efter det 

presenteras styrdokument från Skolverket och Språkrådet som jag uppfattar som 

viktiga när det gäller utveckling av språk- och ämneskunskaper för nyanlända elever 

och flerspråkiga elever. Därefter delger jag de teoretiska utgångspunkterna för 

studien. Kapitlet avslutas med en överblick av tidigare forskning.  

Begrepp 

Nyanländ elev  

En nyanländ elev är enligt skollagens förklaring nyanländ i fyra år efter att eleven 

påbörjat skolgång i svensk skola. I Utbildning för nyanlända elever konstaterar 

Skolverket (2016) att: 

En inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper är grunden för 

planeringen och genomförandet av den fortsatta utbildningen. För de 

obligatoriska skolformerna ska därför en inledande bedömning av den 

nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och senast inom två 

månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. (s.22) 

Flerspråkig elev 

En flerspråkig elev har ett annat modersmål än svenska. Skolverket (2012a) delger att 

lärare har en viktig funktion i flerspråkiga elevers skolutveckling: 

 

Den avgörande faktorn för att flerspråkiga elever ska nå skolframgång är att de 

erövrar ett välfungerande språk för olika sammanhang, och detta kan enbart 

ske genom professionella lärare. En professionell lärare kan beskrivas som 

ämneskunnig och ämnesdidaktiskt skicklig, och i dag med tillägget: en som 

också är medveten om språkets roll för elevers kunskapsutveckling i det egna 

ämnet. Likaså kan man förvänta sig att den professionella skolledaren, som är 

ansvarig för skolans pedagogiska utveckling, är insatt i frågorna. (s.14) 

 

Språkintroduktion  

Syftet med språkintroduktionsprogrammet är att ge invandrarelever som nyligen 

kommit till Sverige  och som inte har godkända betyg för behörighet till gymnasiets 

program, en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket som möjliggör för dem 

att gå vidare till gymnasieskola. Förutom språkundervisning innehåller programmet 

grundskoleämnen som eleven behöver för fortsatt utbildning. Programmet får även 

innehålla andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2014). 

 

Läslyftet  

Läslyftet omfattar att utveckla lärares och förskollärares undervisning med hjälp av 

en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik. Läslyftet genomförs 

på arbetstid genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av 
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moduler på Lärportalen på Internet. Det är rektor och förskolechef som tillsammans 

med huvudman skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen (Skolverket, 

2017). 

Styrdokument 
En betydelsefull del av litteratursökningen i studien har varit att fördjupa mig i vad 

Skolverket anger om uppdraget att arbeta med nyanlända och flerspråkiga elevers 

språkutveckling och lärande av ämneskunskaper. Personal på skolan har lokala och 

nationella styrdokument att förhålla sig till. Det framgår i läroplan för 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011) att: 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. 

Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, 

som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till 

elevernas allsidiga utveckling. (s.6) 

I Lgy11 (Skolverket, 2011) konstateras att skolan inte bara ska främja elevernas 

lärande och kunskaper, utan även skapa de bästa möjligheterna och 

förutsättningarna för elevernas tänkande, erfarenhet och personliga utveckling. En 

viktig och grundläggande aspekt för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande och 

utveckling är vad läroplanen anger om att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Skolverket (2011) anger att: 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 

nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det 

finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lgy11, s.6) 

När det gäller språkkunskaper i svenska som andraspråk anger Skolverket (2011)  att: 

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska 

möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en 

förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i 

samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår 

personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet 

bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen 

språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och 

andras sätt att uttrycka sig. (s.182) 

I (Skolverket, 2011) står det att i kursen svenska som andraspråk ska eleverna genom 

undervisningen få förutsättningar att utveckla och stimulera sitt tal- och skriftspråk i 

svenska för att kunna uttrycka sig i olika situationer. Det framkommer i Skolverkets 

stödmaterial Greppa språket (Skolverket, 2012a) att: 
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Innehållet i skolans ämnen är ofta ganska långt ifrån elevernas vardagsvärld. 

För att eleverna ska lära sig ämnena och härigenom så småningom bli förtrogna 

med skolspråket, behöver man som lärare därför hitta sätt att anknyta till 

elevernas vardagsvärld och de olika kunskaper de redan har om ämnet. Detta 

behöver göras innan ett arbetsområde planerats i tid, så att eleverna har 

möjlighet att påverka innehållet…. I detta fall handlar det om att särskilt 

fokusera på flerspråkiga elever. De kan bära med sig helt andra förväntningar 

och kunskaper till klassrummet, och de behöver få tillfällen till att använda 

språket i alla ämnen. (s.93-94) 

I stödmaterialet lyfter Skolverket fram genrepedagogik som en viktig metod för 

språkutveckling, och förtydligar: 

Genrepedagogiken vilar teoretiskt på ett sociokulturellt perspektiv på lärande…. 

Enligt detta synsätt är språk ett funktionellt verktyg för att fylla sociala behov…. 

Den som kan röra sig språkligt på ett vedertaget sätt i olika situationer har ett 

bättre utgångsläge än den som inte har utvecklat en sådan språklig 

rörelsefrihet. (s.83-84) 

Enligt Skolverkets stödmaterial Få syn på språket (2012b) utvecklas elevernas 

ordförråd under hela livet och alla skolverksamheter har möjligheter och 

förutsättningar att bidra till denna utveckling. Det finns skillnad mellan vardagliga 

och vetenskapliga ord, begrepp och uttryck. Det är lärarens uppgift att definiera och 

förklara vetenskapliga ord och begrepps betydelse i undervisningen.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt beskrivs teoretiska perspektiv som har betydelse för studien. Avsnittet 

inleds med en beskrivning av det sociokulturella perspektiv som utgör den 

grundläggande teoretiska utgångspunkten för studien. I delavsnitten därefter 

beskrivs konkretiseringar av det sociokulturella perspektivet i form av olika 

ämnesdidaktiskt inriktade teorier som jag ser som värdefulla i förståelsen av 

språkutvecklande undervisningssammanhang för nyanlända och flerspråkiga elever.  

En sociokulturell lärandesyn 
En grundläggande teoretisk utgångspunkt för studien är en sociokulturell lärandesyn. 

Det sociokulturella perspektivet kommer ursprungligen från den ryske psykologen 

Lev Vygotskijs arbete om utveckling och lärande. Den sociokulturella synen på 

lärande innebär att lärande sker i samspel med andra. Vi lär och utvecklar nya idéer 

genom samspel med andra. I detta är stöttning betydelsefullt, det vill säga att med 

stöttning kan man hitta lösningar och förstå sin omvärld mer än vad man kan utan 

stöttning (Gibbons, 2015).  

En annan grundläggande del i det sociokulturella perspektivet handlar om att vi 

använder olika medierande redskap som språkliga, kulturella och materiella resurser 

för att förstå vad som finns omkring oss och samverka med omvärlden (Vygotskij, 

2001). Den avgörande utgångspunkten för denna teori är sambandet mellan tanke, 

språk och den sociala kontexten. Medvetandet är dialogiskt.  I dialogen skapas 

betydelser som genomgår en utveckling genom det samspel som skapas mellan tanke 

och tal.  Ordet är både kommunikativt och ett kulturellt tecken. Vygotskij (2001) 

ställer det inre språket i relation till det yttre: 

Det inre språket har en speciell funktion och är i viss mening det yttre språkets 

motsats. Medan det yttre språket förvandlar tanke till ord och materialiserar 

tanken, så är det inre talet en process, där språket dunstar bort i tanken. Det 

inre talet är i hög grad tänkande och det är dynamiskt, instabilt och fluktuerar. 

Det är punktuellt, utan det yttre språkets utsträckning i tid, och hör ihop med 

språkets semantik. (s.13) 

Vad Vygotskij (2001) menar är att vi tydliggör våra tankar genom språket. Vygotskij 

skriver att språk är en aktiv handling. Språkets primära funktion är kommunikation 

och ett medel för social samvaro, och i språket förenas den förmedlande funktionen 

(ordets yttre sida) och funktionen att tänka (ordets inre mening). Vidare delger 

Vygotskij att det finns olika slags begrepp. Spontana begrepp tillägnar man sig i 

vardagslivet medan vetenskapliga begrepp till största del lärs in i skolan.  

Vygotskij diskuterar yttre och inre processer. Med yttre processer menas det som 

människor gör tillsammans och de inre processerna handlar om tankearbete hos 

individen. Det vill säga att det inre tänkandet och de inre aktiviteterna påverkas av 

yttre tänkande i samspel med andra. Det är alltså viktigt med interaktion med andra 

människor. Lärarens roll och uppgift är att genom interaktion motivera och engagera 

sina elever i undervisningen för att undervisningen på så sätt ska främja elevers 

individuella förmågor, lärande och erfarenheter. 
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Säljö (2014) förtydligar den sociokulturella teorin. Han förklarar att lärandet sker 

både individuellt, kulturellt och kollektivt och därmed är lärandet föränderligt över 

tid. Det sociokulturella perspektivet ser möjligheter för individen att lära sig av sina 

egna men också av andras erfarenheter samt tillsammans med andra. Kunskaper och 

färdigheter utvecklas alltså genom interaktion och samspel både inom och mellan 

individer.  

 

Språk- och ämnesutvecklande arbetssätt och undervisning  
Bråten (2008) konkretiserar Vygotskijs och Säljös sociokulturella grundtankar till 

språkinriktad undervisning och påpekar att i den sociokulturella synen på lärande är 

det angeläget i undervisningen att inkludera samtliga elever i kognitivt krävande och 

meningsfulla aktiviteter med fokus på innehåll, lärandestrategier och metaspråk, och 

att aktivt språkligt deltagande och stöttning krävs. Språket spelar en central roll i alla 

kognitivt krävande uppgifter menar Gibbons (2015).  Det är väsentligt att använda 

språket på ett effektivt sätt när man läser, skriver och talar i samband med lärande. 

Därför är det viktigt att kunna föra samtal om språket. Gibbons menar att 

förberedelseklass är ett bra alternativ för nyanlända elever, men med vikten av att 

kunna föra samtal om språket i åtanke är risken stor att eleverna placeras i 

segregerade klasser där de inte får möjlighet och tillgång till autentisk och 

meningsfull interaktion. 

I sitt perspektiv på språk- och ämnesutvecklande arbetssätt betonar även Gibbons 

(2015) Vygotskijs sociokulturella syn på lärande. En viktig del är betydelsen av 

stöttning i undervisningen (Hammond & Gibbons, 2005a, b). Stöttning i 

undervisning av andraspråkselever är av stor betydelse för att skapa möjligheter för 

eleverna att klara kognitivt krävande uppgifter.  Gibbons skiljer mellan hög kognitiv 

utmaning, det vill säga uppgifter som man inte klarar utan hjälp och låg kognitiv 

inlärning . När en hög kognitiv utmaning med hög stöttning tillämpas i skolan, får 

eleverna anstränga sig hårt för att tillägna sig nya kunskaper och nå sin fulla 

potential. Därmed befinner sig eleverna i ”utmaningszonen”, vilket kan ses som en 

precisering av vad Vygotskij beskriver om individens proximala utvecklingszon 

(Vygotskij, 2001). Gibbons förtydligar att ett klassrum med hög kognitiv utmaning 

där elever inte får tillräckligt stöttning skapar frustration och oro hos elever som kan 

leda till att de inte slutför uppgiften. Medan låg kognitiv utmaning med låg stöttning 

kan skapa ointresse och motvilja hos elever. En fjärde form av undervisning som 

författaren framhäver är att elever kan arbeta i sin ”trygghetszon” med låg kognitiv 

utmaning och hög stöttning, men det riskerar att det inte sker mycket lärande och 

utveckling av självständighet.  
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Fig. 1. Pauline Gibbons modell för olika grad av stöttning (Skärholmens 

stadsdelsförvaltning, 2011). 

Forskning har visat att det tar längre tid att utveckla skolspråket än det vardagliga 

språket för andraspråkselever (Gibbons, 2015). Enligt Gibbons tar det cirka fem år att 

utveckla ett skol- och ämnesrelaterat språk. Språk utvecklas genom kontakt med 

andra. Det är vardagsspråket som andraspråkselever först tillägnar sig när de lär sig 

ett nytt språk. Men i skolan möter de det avancerade skolspråket i undervisningen. 

Skolans ansvar är då att skapa lärmiljöer där andraspråkselevers vardagsspråk stöttas 

för att tillägna sig det abstrakta och vetenskapliga skolspråket. Integrering av språk- 

och ämnesundervisning bidrar till att eleverna lär sig att använda skolspråket i olika 

sammanhang (Norberg Brorsson, 2016). 

Forskning kring språk och lärande har visat att språk- och ämnesundervisning måste 

integreras för att främja elevers språkutveckling. Kunskapsutveckling och 

språkinlärning är två sammanlänkade processer som är beroende av varandra 

(Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). För att nå framgång i skolan är det därför 

viktigt att arbeta med att utöka andraspråkselevers ordförråd likaså ord och 

begreppsinlärning eftersom ett stort ordförråd är en förutsättning för att kunna följa 

och tillgodogöra sig ämnesundervisningen. Dessutom bör eleven kunna använda 

orden i rätt sammanhang, uttala det rätt och känna till dess grammatiska funktioner 

(Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). För att gynna elevers språk- och 

kunskapsutveckling bör lärare skapa situationer i olika ämnen där språket används, 
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och därmed lägga tonvikten på talande, läsande, skrivande, lyssnande och 

visualisering samt elevers erfarenheter bör tas tillvara (Norberg Brorsson, 2016).  

Att behärska språket innebär att i både tal och skrift kunna uttrycka fakta och åsikter 

och kunna tolka olika ämnens begrepp och centrala resonemang. Lärarens uppgift är 

att skapa förutsättningar för läsning, skrivande och för språkutveckling i  alla 

skolämnen för att stärka och främja elevernas språkutveckling. Gruppsamtal och 

diskussioner bör vara relativt öppna, eftersom öppna frågor kan fungera 

språkutvecklande och bidrar ofta till en mer utvecklad interaktion (Gibbons, 2015). 

För att elever ska få tro på sin egen språkliga förmåga, bör läraren skapa rätt 

förutsättningar genom att utmana eleverna kognitivt och i sociala kontexter 

(Westlund, 2015). Westlund menar att kunna läsa, skriva och förstå en text är 

viktigast för kunskapsinhämtning i olika ämnen. Det räcker dock inte med att 

eleverna lär sig läsa, skriva, resonera, lyssna och kritiskt tänka och reflektera i skolans 

alla teoretiska ämnen, utan de ska också få möjligheter att lära och utveckla ett språk 

i ämnen som har olika andra uttrycksformer. Det vill säga sådana former som mest 

tillhör de praktiska och estetiska skolämnena såsom att kunna lyssna till eller skapa 

musik, uppleva och skapa dans, bilder och hantverk. 

Språkstödet ska inte bara ges för de elever som inte behärskar svenska till fullo utan 

även för elever som verkar tala andraspråket flytande. Gibbons (2015) betonar att ett 

språkutvecklande arbetssätt är värdefullt för alla elever. Språkutvecklande 

undervisning gynnar alla elever, både de som har svenska som andraspråk och som 

modersmål. Det är lärarnas och skolledarens ansvar att ha insikt i hur ett 

språkutvecklande arbetssätt ser ut.  Det är viktigt att ta hänsyn till hur man 

organiserar undervisningen och fördelar resurserna så att de utnyttjas på ett rätt sätt 

eftersom detta kan leda till förbättrade resultat för alla elever (Löthagen, 

Lundenmark & Modigh, 2008).  

Cummins fyrfältare  

Den kanadensiska pedagogen Jim Cummins har utvecklat en modell som i svenska 

didaktiska sammanhang har kommit att kallas ”Cummins fyrfältare” . Modellen 

innefattar hur en språkutvecklande undervisning kan bedrivas. Denna modell ger 

läraren stöd i planeringen av sin språkutvecklande undervisning. Den kognitiva 

svårighetsgraden som varierar mellan hög och låg och graden av situationsberoende 

och situationsoberoende utgör faktorer som påverkar andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling (Cummins, 1997; Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008; 

Skolverket, 2012b).  
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Fig. 2. Cummins fyrfältare (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008, s.66)  

 

Cummins fyrfältare omfattar att börja med det konkreta och gå till det abstrakta, 

likaså från det vardagsnära till det vetenskapliga och från talspråkliga till 

skriftspråkliga uppgifter (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). Om eleverna får 

en uppgift som är situationsberoende och ligger på en låg kognitiv svårighetsgrad, fält 

A, då får eleverna mycket lärarstöd för att genomföra uppgiften. Cummins anser att 

eleverna bör få undervisning som går från fält A till fält B och avslutas med fält C för 

att nå de bästa resultaten i språk- och kunskapsutveckling. Men om 

andraspråkselever ofta arbetar med uppgifter som ligger på låg kognitiv 

svårighetsgrad, där läraren förklarar för mycket på grund av de inte behärskar 

undervisningsspråket väl, är risken stor att undervisningskraven sänks och eleverna 

tappar intresset eftersom det anses vara enkelt. Om läraren däremot skulle lägga 

undervisningen på en för hög kognitiv nivå när hen har elever med låga ämnes- och 

språkkunskaper, kan det bidra till förlorat fokus och tappat självförtroende hos 

eleverna.  

En kommunikativt inriktad undervisning  
Interaktion fungerar som språkstärkande metod och har en avgörande roll för språk- 

och kunskapsutvecklingen eftersom när eleverna förhandlar i interaktionen då bygger 

de vidare på varandras tankar och yttranden (Gibbons, 2013, 2015; Löthagen, 

Lundenmark & Modigh, 2008; Westlund, 2015). Löthagen, Lundenmark och Modigh 

Här finner man uppgiften som är mer 

kognitivt krävande. Det krävs mer av 

elevernas tankeverksamhet, men de får 

fortfarande stöd i kontexten. I det här 

fältet ska den största delen av 

andraspråkselevernas 

arbete/undervisning ligga.  

 

I det här fältet är uppgifterna kognitivt 

krävande, men eleverna får inget stöd i 

kontexten.  

 

Uppgiften inom det här fältet är 

kognitivt(tankemässigt) enkla. Dessutom 

får eleven stöd i kontexten. Stödet kan t-

ex vara en bild, en text, ett föremål, en 

miljö, en film, diskussioner, språkligt stöd 

av lärare och kamrater osv. Eleverna 

använder sig hela tiden av det här fältet i 

vardagssituationer 

 

Här är uppgifterna kognitivt enkla, samtidigt 

som det inte finns något stöd i kontexten. 

Exempel på uppgifter i det här fältet är s k 

”fylleriuppgifter” där eleverna inte behöver 

använda sin tankeförmåga för att förstå vad 

de gör. I det här fältet ska så få aktiviteter 

som möjligt förekomma.  
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(2008) påpekar att det kan finnas ett problem i det vanliga mönstret i klassrummet 

när läraren pratar den största delen av tiden, de pratglada eller bökiga eleverna tar 

resterande tiden. Det som är kvar av tiden att dela på i klassen, är så få att det 

resulterar i att andraspråkselever inte får utrymme för att använda sitt nya språk. 

Därför är det av vikt att läraren skapar olika aktiviteter som kan vara av vikt till 

interaktion där alla kommer till tals i klassrummet. 

 

Självständigt arbete med läroböcker är något som inte i lika stor utsträckning som 

arbete i grupp och par bidrar till språkutveckling, eftersom många böcker är 

utformade på  sätt där eleverna ska klara uppgifterna utan lärarens hjälp. Det kan 

vara ”fylleriövningar” utan att ställas krav på djupförståelse eller reflektionsfrågor. 

Det tysta klassrummet är inte heller önskvärt eftersom det blir svårt för läraren att 

förstå hur mycket eleverna förstår av det de läser.  IT är positivt och kan bidra till att 

göra undervisningen mer kontextrik och varierande men det är viktigt att internet 

inte blir ett mål i sig utan IT ska underordnas det pedagogiska syftet. En elev ska inte 

lämnas ensam framför datorn eftersom det kan resultera att kopiera och skriva ut 

texter från internet utan att ha förstått innehållet (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 

2008). 

 

Lärarens uppgift är att arrangera situationer där det inbjuds till samverkan bland 

eleverna och att uppmuntra eleverna till att samtala och diskutera olika teman med 

varandra. Elevernas språk växer genom att använda nya ord och begrepp. Dessutom 

stöttar de varandra både språk- och innehållsmässigt när de växlar olika ord och 

uttryck med varandra. Lindberg och Skeppstedt (2000) anser att interaktion skapar 

stora möjligheter till andraspråkselever från att lära och behärska ett vardagsspråk 

till att kunna utveckla ett ämnesmässigt språk som kan utnyttjas i alla ämnen i 

skolan. Grupparbete är väldigt effektivt och bidrar till att eleverna utvecklas 

språkmässigt och kunskapsmässigt, genom att sitta i par eller i grupp och samtala 

(Lindberg, 2005).  Molloy (2008) och Westlund (2015) framhäver att ett dialogiskt 

klassrum kräver att elever sitter i grupper eller i U-form och riktar sina blickar mot 

varandra och inte mot läraren. 

 

När eleverna arbetar i olika grupper med en och samma text i klassrummet, kan 

resultatet bli olika beroende på gruppnivån och deras kognitiva förmåga. Detta kan 

bidra till effektiva diskussioner som ger eleverna kunskap om sitt eget lärande och sin 

egen metakognitiva process (Molloy, 2008). Begreppet metakognition kommer från 

grekiskans och betyder att tänka om tänkandet (Westlund, 2015). En utgångspunkt 

för att göra eleverna medvetna om sitt eget tänkande och för att lyckas få ett 

metaspråk, är att pedagogen själv använder ett utvecklat metaspråk, det vill säga 

språktermer som är adekvata när hen ska tala med elever och eleverna sinsemellan 

om läsförståelse. Om lärare och elever har utvecklat ett metaspråk då blir det lättare 

att förstå och kommunicera med varandra (Gibbons, 2015). 
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Lärarrollen 
Att arbeta med nyanlända och flerspråkiga elever ställer höga krav på läraren. 

Lärarens ansvar och roll är att se till att eleverna lyckas i skolan genom exempelvis att 

konstruera prov och uppgifter på ett sätt som ger eleverna möjlighet att lyckas. 

Vidare bör läraren vara lyhörd för vilka språkliga svårigheter som finns och brister i 

förståelse av begrepp. All personal i skolan bör ha en positiv attityd till 

andraspråkselever och se flerspråkighet som en tillgång utan hinder. Man ska vara 

beredd att ta tag i problemen som uppstår (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). 

Undervisningen ska inte förenklas utan det är framgångsrikt att läraren ställer höga 

förväntningar på eleverna genom att ge dem kognitiva utmanande uppgifter för att 

utveckla deras tankeförmåga och språk. Under arbetsgången måste läraren stötta 

elevernas språk och ämneskunskaper för att ge dem en bättre självbild och tilltro till 

den egna förmågan (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). 

Stöttning i undervisning av andraspråkselever är av stor betydelse för att skapa 

möjligheter för eleverna att klara kognitivt krävande uppgifter (Norberg Brorsson, 

2016). Vad som kan ses som en form av stöttning är lärarens positiva inställning, det 

vill säga att förstå andraspråkselevers situation är en viktig faktor och förutsättning 

för att bedriva en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. En annan form av 

stöttning är att läraren bör utföra en undervisning där elevernas tankar, kunskaper 

och intressen utgör en grund i undervisningen. Därmed får de känna att de lyckas och 

känna delaktighet (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). 

En positiv inställning till modersmål och modersmålsundervisning 

En lärare bör ha positiv inställning till att se svenska som andraspråk som ett viktigt 

ämne med en egen kursplan och inte som ett stödämne. Dessutom bör läraren göra 

eleverna positivt inställda till flerspråkighet i och med att en del andraspråkselever 

sedan tidigare har med sig en negativ bild av flerspråkighet och ämnet svenska som 

andraspråk från föräldrar och kamrater (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). 

Eleverna avstår flera gånger från att läsa modersmål för att de tror att det hindrar en 

effektiv språkinlärning av svenska. Därför är lärarens roll att förklara för både elever 

och föräldrar vikten av modersmålsundervisning parallellt med 

andraspråksinlärning. I rapporten Greppa språket betonar Skolverket (2012a) att gå 

på modersmålsundervisning parallellt med att läsa svenska språket är gynnsamt för 

elevernas kunskaps- och språkutveckling och därmed underlättar inlärningen av 

andraspråket. I Språkrådet 4 (Skolverket, 2011) står det att: 

Genom modersmålsundervisningen i skolan ges barn och ungdomar möjlighet 

att utveckla sitt modersmål. undervisning i modersmål har visat sig påverka 

språkutvecklingen positivt, inte bara i modersmålet utan även i svenska. (s.35) 

Läsförståelse  
Läsförståelse är komplext. Att undervisa elever i läsförståelse innebär att hjälpa dem 

att få insikt om att kunna läsa mellan raderna, vilket många elever med utländsk 

bakgrund har svårt för på grund av deras begränsade kunskaper i språket. Att läsa 

mellan raderna går ut på att läraren läser högt tillsammans med elever, sedan ställer 
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läraren en inferensfråga som hen besvarar själv och förklarar hur hen har kommit 

fram till svaret, visar ledtrådar och gör tolkningar av texten.  Efter det uppmuntras 

eleverna att tillägna sig de tankegångarna mer och mer och slutligen förstå de olika 

momenten i läsprocessen. Därmed uppmuntras elever till att koppla sina svar till sina 

tidigare kunskaper från ämnet (Reichenberg, 2008). 

För att kunna skapa en god läsförståelse hos eleverna krävs det att de läser mycket. 

Men tyst läsning bidrar inte till utveckling av läsförståelse speciellt om eleverna inte 

behärskar svenska språket väl. Däremot kan det vara positivt att läsa en egen vald 

bok en stund varje dag för att automatisera sin avkodning. Det mest effektiva sättet 

för läsförståelse är att eleverna får möjlighet att samtala och reflektera kring det lästa 

i klassrummet. Uppföljningen av arbete behöver inte ske skriftligt, det vill säga  att 

muntliga diskussioner är också utvecklande (Molloy, 2008). 

Det innebär att hur elever utvecklar sin läsförståelse är beroende av lärarens syn på 

kunskap och lärande, undervisningssätt, vilka metoder läraren använder, om 

elevgruppen är aktiv och motiverad, innehållet som ska läsas och förstås i texter och 

vilka lärandemål som måste uppnås. En aktiv läsförståelseundervisning förutsätter 

att läraren har grundläggande kunskaper i hur läsprocessen fungerar och utvecklas 

hos eleverna och är medveten om vad, hur och varför hen undervisar på just ett 

särskilt sätt, och det bör löpa som en röd tråd under hela skolgången. Det är centralt 

för läraren att arbeta utifrån de didaktiska frågorna, vad, när, hur, varför och vilka 

när hen undervisar för att bidra till ständig utveckling i sin yrkesroll (Reichenberg, 

2008; Westlund, 2015). 

För att bättre kunna förstå och stödja sina elevers lärande och tankeprocesser 

behöver lärare alltså bli medvetna om sin egen kunskapssyn om lärandet och attityd 

till skolämnen. Elevers eget tänkande bör också utmanas, likaså att läraren 

tillsammans med sina kollegor utmanar sina egna uppfattningar om vad kunskap är, 

därmed våga ta risker genom att våga ändra sina föreställningar. Läraren bör aktivt 

reflektera och utvärdera över ifall hens privata tankar om kunskap och lärande 

hänger samman med innehållet som står i skolans styrdokument (Westlund, 2015). 

Lärarens uppgift är att ge elever kraften och förutsättningar så att de ska lyckas. 

Läraren bör ansvara, vägleda och ge tydlig och framåtdrivande feedback men även 

stödja elevernas tankeprocesser i ett dialogiskt klassrum. Sedan kommer eleverna i 

sin tur använda denna feedback de fått för att utveckla och stimulera sitt eget 

lärande. Språket används då för att kommunicera idéer och åsikter men även som ett 

verktyg för att forma ny kunskap, nytt tänkande och nytt lärande (Molloy, 2008; 

Westlund, 2015). 

Läsförståelsestrategier  
Westlund (2015) lyfter fyra läsförståelsestrategier med dialogisk inriktning som är 

effektiva för läsutvecklingen. Den första strategin är att förutspå. Den handlar om att 

hypoteserna ska vara grundade på egen kunskap och kunskap om texten när man ska 

förutspå vad en text ska handla om. En erfaren läsare ska vara beredd att ändra sin 

teori när det har framkommit en ny information i texten. Den andra strategin är att 
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ställa frågor, vilket innebär att eleverna ska ha förmåga att ställa frågor till texten som 

ska vara utmanande och utvecklande. Det kan handla om att ställa både autentiska 

och öppna frågor. Detta bidrar till att utveckla elevernas djupare tänkande. Tredje 

strategin är att reda ut oklarheter, som handlar om att i grupp diskutera och förklara 

ord och begrepp som är svåra att förstå och tolka. Den fjärde och sista strategin är att 

sammanfatta. Den strategin handlar om att eleverna övar på att inte återge alla 

detaljer i en text utan de ska lära sig att kunna sammanfatta det viktigaste ur en text.  

En god läsare bör anpassa användandet av strategierna under läsning av en och 

samma text och inte använda en strategi i taget. En aktiv strategiundervisning bör 

tillämpas för att eleverna ska bli självständiga och strategiska läsare som kan läsa och 

förstå olika texter. Lärarens uppgift är att bedöma på vilket sätt eleverna har uppnått 

olika färdigheter. En aktiv strategiundervisning utgår ifrån tre steg: 

 Läraren visar modeller av sitt eget tänkande och hur olika 

strategier ger stöd för förståelsen. 

 Under lärarens vägledning överförs successivt ansvaret för 

lärandet/läsförståelsen på eleverna själva. 

 Eleverna övar alltmer självständigt på att använda flera strategier 

samtidigt. (Westlund, 2015, s.65) 

 

Westlund (2015) berättar om att i Vancouver har forskare och lärare tillsammans 

utvecklat en undervisningsmodell för att stödja eleverna i deras läsförståelse. 

Modellen är effektiv men kräver att läraren förklarar noggrant vad de tre olika 

delarna innebär.  

1-Före läsning: 

När man har tittat snabbt på texten, vad ser man för textgenre? Finns det några 

ledtrådar? Vilka bakgrundskunskaper har du om det här området? 

2-Under läsning: 

Här förutspår eleven vad resten av texten kommer att handla om. Vilken typ av bild 

skulle passa in till denna text? För att motivera eleverna kan man ställa frågan om 

vad de tycker är mest intressant just nu. 

3-Efter läsning: 

För att sammanfatta texten så kan man börja med att ställa frågan ”Vilka är de två 

eller tre viktigaste idéerna ur texten?” Man kan även utmana sina elever genom 

kritiskt tänkande genom frågan ”Vilka frågor skulle du ställa om författaren satt här?” 

En tredje fråga man kan ställa till sina elever som är metakognitivt utvecklande är 

”Om din kompis inte har förstått texten, vad skulle du rekommendera för hjälp?” 

Litteracitet  
Gibbons (2015) påpekar att olika ämnen kräver olika litterata förmågor. Litteracitet 

innefattar utvecklingen av läsande, skrivande och talspråket, kritiskt tänkande och 
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förmåga att tillämpa språket på ett adekvat sätt i olika situationer. Ämnesrelaterad 

litteracitet innefattar att kunna läsa olika genrer, använda olika språkstrukturer och 

presentationsformer, kunna organisera språket och bedöma det utifrån olika 

kriterier. Nyckeln till att lära på ett effektivt sätt gällande kognitivt utmanande arbete 

är att utveckla muntlig och skriftlig litteracitet i olika ämnen. Det räcker inte med att 

kunna läsa och skriva effektivt utan eleverna bör också behärska det litterata talet 

”Det innebär att de måste kunna föra explicita resonemang, använda språket med 

exakthet, ställa frågor, ifrågasätta andras idéer och vara redo att själva ompröva sina 

åsikter” (Gibbons, 2015, s.31). För att lyckas att utveckla andraspråkselevers 

litteracitet som ämnet och skolan kräver, har läraren en avgörande roll att begripa 

sina ämnens språkliga krav i samband med att förmedla en explicit och medveten 

litteracitetsundervisning. Gibbons (2015) hävdar att många ämneslärare är ovilliga 

att lägga tid på elevers litteracitet i skolan och de anser att det är språklärarens 

uppgift, vilket enligt Gibbons är fel eftersom alla lärare som har andraspråkselever är 

skyldiga att utveckla elevers litteracitet.  

Genrepedagogik  
De olika aspekter som har tagits upp kan i ett didaktiskt perspektiv i stora avseenden 

sammanfattas i vad som i språk- och ämnesutvecklande undervisningssammanhang 

talas om som genrepedagogik. Gibbons (2015) och Löthagen, Lundenmark och 

Modigh (2008) menar att varje ämnesgenre har sin egen struktur, språk och syfte. En 

lärare bör förstå hur en fungerande text i en viss genre ser ut för att kunna förmedla 

det till eleverna. Det är väsentligt att eleverna behärskar skolans olika ämnesgenrer 

och att de får den stöttning de behöver för att tillägna sig dessa. Genrepedagogik är 

en metod som har en tydlig modell för lärare, som förklarar syftet med olika genrer, 

synliggör olika språkstrukturer samt utvecklar elevers språk och kunskap i skolan. 

Modellen brukar kallas cirkelmodellen (Gibbons, 2015; Löthagen, Lundenmark & 

Modigh, 2008; Skolverket, 2012b)  

Cirkelmodellens fyra faser 

Fas1: Bygga upp kunskap om ämnet 

Denna fas är innehållsfokuserat, det vill säga att tyngdpunkten ligger på innehållet i 

den text som eleverna så småningom ska skriva (Gibbons, 2015; Johansson & Sandell 

Ring, 2012). Målet är att bygga upp elevers kunskaper och information om det 

ämnesområde de ska skriva om genom att få tala, läsa och lyssna. Vissa särskilda ord 

och begrepp i olika texter lyfts fram. Det kan vara av vikt och motiverande att elever 

använder sitt modersmål i denna fas av inlärningen.  

Fas2: Modellera genren 

Den andra fasen handlar om språket. Här ska eleverna förstå den genre som de ska 

arbeta med, det vill säga att bekanta sig med genrens syfte, struktur och textens 

språkliga drag. Läraren lär eleverna att skilja mellan olika texttyper och visar 

exempeltexter som kan hämtas från böcker, tidningar mm (Johansson & Sandell 

Ring, 2012). 
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Fas3: skriva gemensam text 

Denna fas är både innehålls- och språkfokuserad. Läraren förklarar hur man skapar 

en text inom en viss genre. Målet därefter är att läraren tillsammans med sina elever 

producerar en gemensam text med hjälp av den information om ämnet och genren 

som eleverna har byggt i de tidigare faserna. Under tiden läraren och elever 

gemensamt skriver en textgenre, är det av värde att läraren styr skrivandet av texten, 

stöttar eleverna genom att ställa frågor, diskuterar validiteten och relevansen i 

innehållet och om språket är lämpligt för genren (Gibbons, 2015; Johansson & 

Sandell Ring, 2012).   

 

Fas4: Skriva självständigt 

I denna fas producerar eleverna sina egna texter individuellt inom den genre som de 

samlat information och kunskap om från de föregående faserna. Med hjälp av den 

gemensamma läsningen, diskussioner, skrivningen och feedback eleverna får från 

lärare, får de en insikt om vad som kännetecknar den textgenren som de arbetat med. 

Därmed utvecklar eleverna sitt metaspråk. Under tiden eleverna skriver sin text, bör 

de få stöttning och vägledning för att nå det bästa resultatet (Gibbons, 2015; 

Johansson & Sandell Ring, 2012). 

Digitalisering 
Hylén (2011) anser att digitaliseringen är effektiv i undervisningen eftersom den 

digitala användningen i skolan har bidragit till att öka elevernas förmåga till kritiskt 

tänkande men även hanteringen av information på ett kreativt sätt. Vidare uttrycks 

att på skolor som har god tillgång till datorer skapas mer lyckad digital utveckling i 

undervisningen. Men det är viktigt att lärare får utbildning hur de olika digitala 

hjälpmedlen används för att utveckla elevernas kunskaper. Det framhävs också vikten 

av att stärka tekniken och effektiviseringen av undervisningen. Enligt Skolverket 

(2013) finns fördelar med att använda teknik som verktyg i undervisningen för det 

bidrar till att öka elevernas förmåga till eget tänkande, utvecklar elevers kreativitet, 

hantering av problem, nyfikenhet och även utvecklar deras förmåga att använda 

modern teknik. Flera lärare anser att de har ganska bra IT-kompetens idag. 

 

Kollegialt samarbete 
Användningen av metoder som stödjer lärande i kollektiva former är en central 

åtgärd för att utveckla lärares undervisning (Hargreaves & Fullan, 2012). Ett resultat 

från Hatties (2009) metastudie Synligt lärande är att kollegialt lärande är den faktor 

som allra mest har gynnsam effekt på elevers lärande. Lärandet sker bäst i grupp 

både när det gäller eleverna och lärarna i arbetslaget. Kollegorna behöver 

tillsammans föra ständiga diskussioner om utveckling av lärandemiljön och 

gemensamt planera sin undervisning och utveckla en förståelse tillsammans för vad 

som ska läras ut (Hattie, 2012). Gibbons (2015) skriver att andraspråkselever når 

bättre resultat i skolan om det sker samarbete mellan lärare i svenska som 

andraspråk och lärarna i andra ämnen. För flerspråkiga elever är det av värde att det 
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sker samarbete mellan ämneslärare och modersmålslärarna för att utveckla elevers 

språk- och ämneskunskaper.  

Timperley (2013)  betonar det professionella lärandet i lärarlaget och konstaterar att 

det kollegiala lärandet är avgörande för att lärarna ska kunna utveckla sina metoder 

och teorier i syfte att främja elevers lärande. Eleverna ska stå i centrum för 

professionellt lärande. För att kunna förbättra lärandeprocessen för elever bör 

kollegorna diskutera och prova på nya arbetssätt. Det professionella lärandet ska ske 

på alla nivåer, det vill säga att lärare tillsammans med rektorer eller huvudmän ska 

lösa problem som uppstår och engagera sig i det professionella lärandet för att 

läraren ska utveckla sin kompetens och kunskaper. Författaren påpekar att 

kompetensutveckling ofta är obligatorisk och därmed behöver utvärderas genom att 

fråga lärarna om vad de tyckte.  

Jag kan inte komma på någon gång under hela min undervisningskarriär då jag 

har ägnat en hel lektion eller dag med eleverna åt ett specifikt ämne, och sedan 

aldrig tagit upp det ämnet igen. Jag har dock spenderat ett antal dagar på olika 

workshoppar, seminarier eller konferenser om professionell utveckling och 

omedelbart glömt bort hälften av det jag lärt mig. Och den halvan jag kom ihåg, 

och kanske till och med använde i min undervisning, bleknade långsamt bort, 

eftersom jag aldrig fick möjlighet att prata om vad jag gjorde i undervisningen, 

eller höra om mina kollegors framsteg eller ansträngningar. (s.75) 
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TIDIGARE FORSKNING 

Första mötet med skolan och vikten av stöttning 
Sharifs (2016) studie Ungdomarnas beskrivningar av mötet med 

introduktionsutbildningen för nyanlända handlar om mottagandet av nyanlända 

gymnasieungdomars och ungdomarnas beskrivning av mötet med 

introduktionsutbildningen. Studien bygger på lärar- och elevintervjuer med 8 lärare 

och 16 elever på en gymnasieskola med ett stort antal elever med utländsk bakgrund 

och nyanlända elever, där majoriteten är från Irak. Syftet är att förstå och analysera 

hur den introduktionsutbildning de nyanlända möter är strukturerad och organiserad 

samt ungdomarnas inställningar till den. Att flytta till Sverige och mötet med 

introduktionsutbildningen innebär nya upptäckter och utmaningar i ett nytt land och 

ett nytt utbildningssystem säger ungdomarna. Dessutom berättar de också att det 

finns skillnader mellan studier i Sverige och i sitt hemland och en elev berättar att 

”här i Sverige, alla kan gå i skolan. Du är fri här, fri att läsa vad man vill. Man måste 

inte läsa samma som föräldrarna” (s.96). Vidare påminns ungdomarna av lärare om 

att som nyanländ gäller det att arbeta extra hårt och ta ansvar för sina egna studier 

för att på så sätt visa att man klarar av självständiga studier. Det är även tydligt för 

ungdomarna att de förutom att lära sig det svenska språket även ska prestera mycket 

i skolan för att de ska kunna få godkända betyg i minst 8 ämnen för att bli behöriga 

till de yrkesförberedande programmen och i 12 ämnen för de studieförberedande 

programmen. På så sätt är de enligt lärarna:  

Som alla andra elever, eller ja… de har ju rättigheter som alla andra elever 

förutom att när de kommer till skolan så får de veta att de inte kan börja våra 

program förrän de har lärt sig tillräckligt bra svenska och blivit godkända i sina 

åtta eller tolv ämnen beroende på vilket program de vill komma in på. Men 

annars är de som alla andra elever på skolan. (Lärare). (Sharif, 2016, s.97-98) 

I beskrivningar som ungdomar och lärare i studien ger ses relationen till lärarna som 

central för deras självbild. Dessutom är studien riktad på ungdomar som befinner sig 

i början av sin tid i det svenska utbildningssystemet och det är inom ramen för en 

specifik utbildningsordning. Resultatet av denna studie har visat att oavsett 

ungdomarnas varierande sociala och kulturella bakgrund och erfarenheter av skola i 

Irak ser samtliga av dem introduktionsutbildningen som ett naturligt och centralt 

projekt i deras jakt på utbildningskapital. Fast ungdomarna saknar kunskaper om det 

svenska samhället och utbildningssystemet, uttrycker de ändå en medvetenhet om 

vikten av utbildning i Sverige och att de är tvungna att skaffa sig ett svenskt 

utbildningskapital för att uppnå respekt andras ögon. Det vill säga att utbildningen 

erbjuder ungdomarna möjligheten att ta igen missade skol- och ämneskunskaper och 

att lära sig nya ämnen. De nyanlända ungdomarna utrycker alltså höga 

utbildningsambitioner och framhäver vikten av utbildning som en central faktor för 

etablering i det svenska samhället. Därmed är de medvetna om svårigheterna att 

lyckas med sina studier på grund av bristande kunskaper och erfarenheter i det 

svenska språket. Därför är de tvungna att anpassa sig till ett nytt utbildningssystem 
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med dess innehåll, förutsättningar och krav för att kunna genomför sina 

skolkarriärer.  

Uddling (2013) har genomfört en studie som baseras på att beskriva och analysera 

vilken stöttning tre nyanlända elever får i ämnesundervisningen, dels utifrån vad 

CFL(Centrum för flexibelt lärande) bistår med och dels utifrån den stöttning som ges 

på en enskild skola. Undersökningens har gjorts utifrån en sociokulturell teori där det 

lyfts fram att det är elevernas interaktionella delaktighet som skapar möjligheter för 

lärandet och språkutvecklingen. Undersökningen har genomförts på en 

högstadieskola genom semistrukturerade intervjuer med skolans rektor, sju 

ämneslärare, studiehandledare, samt en resurspedagog och genom deltagande 

observationer av tre direktintegrerade elever i två olika klasser för att ta reda på hur 

lärarna och rektorn uttrycker sig kring den stöttning som ges på skolan. Studiens 

resultat visar att  eleverna i stor sträckning inte ges möjligheter till interaktion, 

lärande samt språkutveckling i klassrumsundervisningen. Däremot tar 

studiehandledare och specialpedagoger socialt ansvar för att stärka deras självkänsla 

genom samtal. Det framkommer också att lärare som känner osäkerhet kring arbetet 

med direktintegrerade elever främst beror på att de saknar kompetensutveckling och 

tydliga uppdrag. För att de direktintegrerade eleverna  ska nå målen i skolan, bör 

formativ undervisning tillämpas och de bör få individuella studieplaner och 

anpassade uppgifter.  

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
I Bunars (2015) studie Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering 

presenteras resultatet av flera forskares studier av skolans arbete med nyanlända 

med fokus på svenska som andraspråkslärares, studievägledares och rektorers 

perspektiv samt utifrån elevernas kunskaper och erfarenheter. Nyanlända elever i 

årskurs 8 och 9 har intervjuats i undersökningen vid tre tillfällen. Dessutom har 

forskarna genomfört intervjuer med lärare, skolledare och  studievägledare. Syftet 

med studien har varit att studera mottagande och inkludering av nyanlända elever i 

skolsammanhang, det vill säga fokusera på nyanlända elevers första tid i Sverige då 

de börjar gå i introduktions- eller förberedelseklasser men även uppmärksamma 

deras skolgång efter introduktionen. Studien visar att nyanlända elever är en utsatt 

grupp i svenska skolsystemet. Det är angeläget för skolan att samverka med 

nyanlända elevers föräldrar för att mottagningen och integrationen ska fungera, 

vilket gynnar alla parter i förlängningen. Det framgår också att ett stödjande nätverk 

är betydelsefullt och gynnar nyanländas integrering i skolans värld. Det kan vara 

individuella aktörer i skolan som engagerar sig och ställer upp såsom en enskild 

lärare eller en klasskamrat. Ämnesspråket kräver tydlig och anpassad undervisning 

angående de komplexa och specialiserade sätt som ämnen i skolan är formulerade på.  

Svensk forskning kring andraspråksutveckling har visat att det fortfarande finns brist 

på att språkutvecklande arbetssätt inte bedrivs i alla ämnen (Löthagen, Lundenmark 

& Modigh, 2008). Andraspråkselever ses ofta som ett ansvar för svenska som 

andraspråkslärare och modersmålslärare och ämneslärarna förväntas att eleverna lär 
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sig så mycket svenska på svenska som andraspråk att de utan problem kan hänga 

med i undervisningen i alla andra ämnen. 

Nygård Larsson (2011)  har i sin avhandling Biologiämnets texter. Text, språk och 

lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass undersökt vilka utmaningar 

gymnasieeleverna möter i ämnet Biologi A avseende elevernas möjligheter till språk- 

och kunskapsutveckling i ämnet. I undersökningsstudien behandlas lärares 

undervisning, elevers uppgiftslösningar och en lärobok. Syftet är att analysera, 

beskriva och diskutera lärobokstexter, elevers olika uppgiftslösningar och lärares 

undervisning i skolan, med fokus på flerspråkiga elevers behov. Resultaten i studien 

visar att det är centralt att uppmärksamma textaktiviteter såsom förklarande, 

beskrivande och argumenterande i skolan. Studien visar också att självständigt 

skrivande av ämnestexter är utmanande för flerspråkiga elever. Det vill säga att ett 

utforskande och reflekterande skrivande och samtalande i kombination med ett styrt 

förklarande och presenterande skrivande och samtalande spelar en viktig roll och 

skapar möjligheter till nytt tänkande och lärande. Utforskande samtal med fokus på 

språkliga mönster och struktur under smågruppsarbeten är särskilt betydelsefullt för 

andraspråkselever för att utveckla elevers metakognition. Det vardagliga språket är 

minst lika viktigt i skolsammanhang och utforskande samtal kan utgöras av uppgifter 

som att eleverna tillsammans skapar bilder utifrån lärobokstexter. Alla samtalen 

behöver inte leda till skriftliga texter.  

Coelho (2004) har i sin studie studerat hur elever i en grundskoleklass tillägnar sig 

sitt andraspråk engelska. Studien visar att det är framgångsrikt att integrera elever i 

vanliga klassrum för att snabbare tillägna sig sitt andraspråk. Det är särskilt viktigt 

att eleverna får stöttning i klassrummet under tiden de arbetar med kognitivt 

utmanande uppgifter. Läraren bör anpassa undervisningen efter elevers 

förutsättningar för att utveckla deras skolspråk och vardagsspråk. Likaså är det 

betydelsefullt att lärare med begränsade kunskaper och förståelse för flerspråkiga 

elever samarbetar med språklärare om strategier och resurser som kan vara 

avgörande för flerspråkiga elevers språkutveckling.  

I en etnografiskt inriktad studie, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Lärares lärande (Nilsson, 2015) beskrivs och analyseras tre lärares reflektioner om 

och tillämpning av språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i undervisningen av 

nyanlända elever i ämnet biologi. Deltagare i studien är en lärare i biologi, en i 

svenska som andraspråk och en studiehandledare samt 14 nyanlända elever. Eleverna 

talar samma modersmål men har olika skolbakgrund och gick vid studiens 

genomförande sin tredje termin i svensk skola. I studien framkommer att lärarna 

strävade efter att fördjupa sina kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt för att bättre kunna möta elevernas olika behov och förutsättningar. 

Resultatet av studien tyder på att lärarnas förhållningssätt och deras syn på språket 

som en resurs för lärande har stor betydelse för uppfattningen och föreställningen om 

lärarrollen och för vilka aktiviteter som tillämpas i undervisningen samt för hur 

resultatet av de praktiserade aktiviteterna tolkas. Mot bakgrund av vad som 

framkommer i studien betonar Nilsson vikten av att lärarna fördjupar sina kunskaper 



27 
 

 
 

i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för att lättare kunna möta elevernas olika 

behov och förutsättningar.  

 

Läsförståelse  
En av de centrala färdigheter som i teoretiska perspektiv lyfts fram att elever behöver 

för att klara skolans ämnen är läsförståelse. I en aktionsforskningsinriktad studie 

riktar Sheikhi (2016) fokus på läsförståelse. Läsförståelsefärdigheter har stor 

betydelse för andraspråkselevers skolframgång. Undersökningen har gått ut på att 

använda en arbetsmodell hämtad från undervisningen i svenska som andraspråk där 

det beskrivs hur elever ska gå tillväga när de ska träna läsförståelse genom samtal i 

smågrupper. Fokuset i denna undersökning har varit att förbereda eleverna inför 

nationella provets läsförståelsetest. Den omfattande slutsatsen av undersökningen 

har visat att andraspråkselever möter svårigheter när det gäller läsförståelse i alla 

skolans ämnen i allmänhet, bland annat eftersom andraspråkselevers 

bakgrundskunskaper skiljer sig från förstaspråkselevernas, likaså texternas kulturella 

innehåll. Dessutom ställs eleverna för större svåra utmaningar, som att de i svenska 

som andraspråksämnet måste skriva samma nationella prov som de eleverna som 

läser svenska som förstaspråk. Att förstå en text innebär att förstå dess ord, uttryck 

och sammanhang men även tolka den, dra slutsatser och kunna koppla texten till 

olika kontexter och förförståelse. Dessutom är nyckeln till läsförståelse att skapa 

inferenser, som innebär att läsaren bör kunna hitta samband inom texten men också 

mellan texten och bakgrundskunskaper.  För att kunna skapa inferenser gäller det att 

elever måste behärska avkodningen, besitta  vissa språkliga förmågor och en viss 

bakgrundskunskap, känna till textbyggnad i olika skriftliga genrer samt vara 

motiverad att läsa. Ett stort ordförråd är viktigast bland de språkliga färdigheterna 

menar Sheikhi. Hennes resultat av arbetsmodellen har också visat att grupparbete är 

något som ska betonas i klassrumsmiljö och är en stöttning som leder till 

utvecklingen av elevernas självständiga förmåga. Grupparbete kan bidra till att 

eleverna i grupp utvecklar sätt att läsa och förstå. Med stöd av andra i gruppen kan 

eleven genomföra en uppgift och därefter lyckas med självständigt arbete. Därför 

anser författaren att förbereda eleverna i grupp för nationella prov och för 

ämnesspecifika läsförståelsefärdigheter krävs för elevers skolframgång och 

språkutveckling.  

Litteracitet 
Schmidt och Gustavsson (2011) beskriver och diskuterar i sin artikel Läsande och 

skrivande som tolkning och förståelse - Skriftspråk som meningsskapande 

literacypraxis framväxten av begreppet literacy och skriftspråkligt användande och 

lärande utifrån ett kognitivt och psykologiskt respektive ett socialt och kulturellt 

perspektiv. I dagsläget efterfrågas mer avancerade skriftspråkliga nivåer globalt inom 

ett mångkulturellt, flerspråkighet och multimodalt utbildningssammanhang. De 

menar att ord, mening och innehåll behöver förstås semantiskt och kopplas till 

individens egen erfarenhetsvärld och omvärldsförståelse. Dessutom, det som utrycks 

i skrift behöver planeras och redigeras, vilket inbegriper en metakognitiv förmåga. 



28 
 

 
 

Forskningen utifrån detta perspektiv har bidragit med ökad förståelse kring vad 

läsprocessen innebär och kräver av individen. Inom litteracyforskning konstateras att 

människors egna erfarenheter inte alltid tas tillvara i utbildningssammanhang. Barn 

och ungdomar bär med sig olika språkliga resurser och textbaserade erfarenheter när 

de möter skolundervisning. Det ställs olika förväntningar på eleverna när det gäller 

skriftspråk. Literacy som meningsskapande innebär då läsupplevelser som kommer 

ner på djupet, mellan raderna. Det innebär en reflekterande läsning där personliga 

och kända erfarenheter kopplas till ett innehåll. I skolan finns kunskapsmål som 

utgör detta innehåll. Det kollektiva gemensamma innehållet utgår en möjlighet för 

olika tolkningar, erfarenheter och reflektioner att mötas i ett skavande, dröjande, 

prövande och meningsskapande.  

I doktorsavhandlingen Med andra ord riktar Duek (2016) fokus på litteracitet bland 

nyanlända barn. Studien handlar om sex barn som i åldrar mellan fyra och nio år 

anländer till Sverige i början av 2010-talet. Undersökningen riktas mot deras möten 

med en läsande och skrivande värld. De har varit mellan ett och två år i Sverige och 

har redan tillägnat sig en hel del svenska. Författaren har deltagit i barnens vardag i 

skolan, förskolan och besökt dem i deras hem under ett års tid. Hon har dessutom 

samtalat med deras lärare och föräldrar, vilka har fått ses som viktiga aktörer i 

barnens skriftspråkliga världar. Duek delger att ”I mina resultat finns stöd för att 

kunna säga att det råder en viss sociokulturell inkongruens mellan skola och hem 

överlag för fokusbarnen och ett visst mått av diskontinuitet mellan skolan/förskolan 

och hemmen” (s.224). Författaren betonar samspel i det sociokulturella perspektivet 

mellan skola och hem och studien har visat att förutsättningar och omständigheter i 

elevernas hem och i skolan är olika för olika elever. Olika faktorer påverkar elevernas 

språk, läsande och skrivande, såsom vilken skola eller klass de hamnar i, 

tätalärarbyten, antalet elever i varje grupp. Andra faktorer som 

modersmålsundervisning, studiehandledning och förhållningssätt, individuella 

förutsättningar och erfarenheter av flerspråkiga elever har också betydelse för 

skolgången.  

 

Alatalos avhandling Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 om lärares 

möjligheter och hinder (2011)  bygger på undersökningen av lärares möjligheter och 

svårigheter att bedriva skicklig läs- och skrivundervisning. En sådan undervisning 

kräver förmåga att med precision identifiera var elever befinner sig i sin läs- och 

skrivförmåga och att hjälpa elever att utveckla god läsförmåga. Studien byggde på 

intervjuer med åtta lärare och 300 lärares enkätsvar om möjligheter och hinder i 

undervisningen, deras förhållningssätt och attityder samt kunskaper om läs- och 

skrivinlärning. Resultatet visade att lärarna till stor del bygger sin undervisning på 

traditionell läsundervisningsmetodik, det vill säga läsebok och 

bokstavsarbetsschema. De är dessutom ovana att reflektera kring elevers 

läsutveckling och kan ha svårt att systematiskt redogöra för frågor som handlar om 

den dagliga läs och skrivundervisningen. Avhandlingen har gett en generell bild av att 

många lärare undervisar utan att säkert veta hur deras undervisning egentligen 

påverkar elevers läsutveckling.  
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I Westlunds (2013) avhandling Att bedöma elevers läsförståelse: En jämförelse 

mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår 

har syftet varit att beskriva och analysera de bedömningsdiskurser av läsförståelse 

som är mest viktiga när fem kanadensiska och fem svenska lärare jämförs. Det 

undersöks från ett lärarperspektiv hur läsförståelse stöds och bedöms samt hur 

samstämmiga lärardiskurserna är med andra diskurser om läsförståelse inom 

respektive skolsystem. Lärarintervjuerna byggde på klassrumsobservationer. De tio 

lärarna intervjuades var för sig i 30 minuter varje dag under den skolvecka jag för 

varje klass följde och observerade undervisningen. Resultatet visade att 

svenskundervisningen i läsförståelse kan bli bättre på flera punkter. Svensklärarna 

verkade mer ta rollen som uppgiftsinstruktörer och kontrollanter av utförd uppgift 

medan de kanadensiska lärarna verkade mer ta rollen som instruktörer för att stödja 

läsförståelsen och kontrollanter av läsförståelse medan den utvecklas. 

Lärardiskurserna i de jämförda lärargrupperna befanns ha hög samstämmighet med 

andra bedömningsdiskurser i respektive skolsystem. Ländernas styrdokument hade 

stort inflytande på lärarnas synsätt, liksom hur de hade tillägnat sig forskning i 

praktiken. Den kanadensiska lärargruppen använde ett betydligt mer utvecklat 

metaspråk än de svenska lärarna när de talade om bedömning av elevers 

läsförståelse. Dessutom när de talade om feedback beskrev de betydelsen av hur den 

vänds mot förändringar i den egna undervisningen, något som inte kom fram i den 

svenska lärargruppen. 

Flerspråkighet  
Karlsson, Larsson och Jakobsson (2016) lyfter fram att enligt Skolinspektionen har 

den svenska skolan under de senaste decennierna blivit mer mångkulturell, vilket 

idag innebär att cirka en femtedel av eleverna i grundskolan har ett annat förstaspråk 

än svenska. Detta fenomen betraktas som en väsentlig pedagogisk resurs och 

möjlighet i undervisningen och skapar därmed nya förutsättningar för språkliga och 

kulturella möten som utgör viktiga mål för den svenska skolan. Författarna har 

genomfört en studie på en mångkulturell skola i utkanten av en storstad där samtliga 

elever är flerspråkiga och majoriteten av dem har under sina första tre år i skolan 

undervisats parallellt på båda språken (svenska och arabiska). Modersmålsläraren 

deltar i undervisningen med studiehandledning på cirka hälften av de observerade 

lektionerna. Studien går ut på att beskriva hur nyanlända elever använder sitt första 

och andraspråk i syfte att undersöka hur kodväxlingen mellan språken utgör en 

resurs i undervisningen. Med andra ord undersöks hur eleverna klarar av att använda 

kodväxlingen i kommunikationssituationer i klassrummet och hur denna möjlighet 

utgör en resurs för deras lärande. Detta innefattar också att undersöka om och hur 

kodväxlingen utgör en resurs för elevers diskursiva rörelse mellan vardagliga och mer 

skolrelaterade sammanhang.  

Resultatet av undersökningen visar att elevers användning av sitt första- och 

andraspråk som resurs i undervisningssammanhang bidrar till att öka deras 

diskursiva rörlighet. Det vill säga att vardagliga och mer vetenskapliga resurser som 

de möter i undervisningen kan ha en stor betydelse för elevers lärande och 



30 
 

 
 

språkutveckling inom olika ämnesområden. Nyanlända elever som påbörjat sin 

skolgång i hemlandet och därigenom utvecklat grundläggande kunskaper i de 

naturvetenskapliga eller andra ämnen bör erbjudas tillfälle till fortsatt 

kunskapsutveckling på det språk som de behärskar väl. Måluppfyllelsen och 

skolresultatet kan förbättras genom att skapa en utökad kontinuitet mellan tidigare 

undervisning, språkutveckling på sitt första- och andraspråk och den ämnesspecifika 

undervisningen. Det vill säga att undervisningssituationer som tillåter och uppmanar 

till kodväxling mellan språken kan utgöra ett betydande verktyg i språk- och 

kunskapsutveckling. En flexibel och flerspråkig undervisning där kodväxlingen och 

flerspråkighet uppfattas som en resurs kan stödja en sådan utveckling.  

Övergångar 
Jepson Wigg (2016) belyser i sin studie Betydelsefulla skeden - från introducerande 

till ordinarie undervisning betydelsefulla tidsperioder i nyanlända elevers väg från 

introducerande till ordinarie undervisning. Studien bygger på intervjuer med och 

reflekterande texter av lärare i svenska som andraspråk som möter och introducerar 

nyanlända elever på högstadiet och gymnasiet i Sverige. Hon har fokuserat på 

mottagande, förberedelseklass, att flytta till ”vanlig” klass samt tiden efter flytten. En 

viktig aspekt som lyfts av lärarna handlar om att se individen. Det som lärarna 

framhåller som centralt i sina förhållningssätt är att möta varje elev som en individ. 

En av lärares viktigaste och svåraste uppgift är dels pedagogisk, att se och 

uppmärksamma nyanlända elevers kunskaper och behov av stöd, dels social, att lyfta 

dem, reflektera över dem och göra dem synliga. En pågående reflektion om den egna 

verksamheten är en förutsättning för att se en väg till kunskap och vidareutveckling 

av den egna handlingen. De deltagande lärarna strävar efter att se varje nyanländ elev 

som en egen individ och skapa så bra förutsättningar som möjligt, men de 

organisatoriska ramarna (tidig betygsättning, brist på tid och resurser) innebär 

begränsningar. Därför är slutsatsen som författaren drar att lärarna behöver ett 

tydligare organisatoriskt stöd för att i sin handling i mötet med nyanlända elever ha 

förutsättningar att göra verklighet av sina reflekterade erfarenheter och sina 

förhållningssätt.  Att ta emot nyanlända elever är och kommer att vara en komplex 

verksamhet eftersom verksamheten kräver lärares engagemang, samarbete och 

reflektion, kontinuerligt och oberoende av uppgift och ämne anser författaren. 

Verksamheten kräver också att varje enskild elev sätts i centrum i alla betydelsefulla 

skeden och god ledning och resurstilldelning av ansvariga skolledare, rektorer och 

kommunpolitiker.  

 

Elevsvårigheter eller skolproblem 
Avhandlingen ”De förstod aldrig min historia”. Unga vuxna med 

migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete 

skriven av Lindblad (2016) handlar om situationen för unga med utländsk bakgrund, 

speciellt unga med utomeuropeisk bakgrund, som har misslyckats i skolan.  Det finns 

en stor andel unga som inte blir färdiga med gymnasiet. Nästan trettio procent blir 

inte klara i normal tid, och för ungdomar med utländsk bakgrund är siffran femtio 

procent. Syftet med avhandlingsstudien är att förstå processen bakom ungas 
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misslyckande och vad som händer med dem efter skolan. Lindblad har intervjuat 

ungdomar vid två tillfällen. Vid det första tillfället, när de var 21 år, berättade de  sina 

livsberättelser. I berättelserna framkom bland annat att ungdomarnas familjer hade 

svaga resurser gällande kunskap om svenskt utbildningssystem och arbetsmarknad. 

Detta bidrog till att ungdomarna blev utelämnade till sig själva för att ta sig igenom 

skolan.  Enligt Lindblad visar resultat från studien att många av de ungdomar som 

har deltagit i studien skulle ha klarat av sina studier på gymnasiet om de hade fått 

rätt hjälp. Det vill säga hjälp med att få stöd att strukturera sina studier, få stöttning, 

vägledning och uppmuntran samt tillgång till läxhjälp i skolan.   

En annan studie med interkulturell inriktning är en avhandling om skolkulturella 

referensramar (Gustavsson, 2007). Studien baserar sig på författarens egna 

erfarenheter som lärare, samtal med studerande i sfi samt observationer i 

grundskolor, utbildning för unga vuxna och lärarutbildning i irakiska Kurdistan/ 

Norra Irak. I studien framkommer att studerande över lag värdesatte en traditionell, 

lärarstyrd undervisning med traditionella arbetssätt och material framför en 

kommunikativt orienterad undervisning. Enligt Gustavsson är detta i linje med vad 

som framkommer i flera utvärderingar och studier.  

Gustavsson finner anledning att uppmärksamma att sedan decennier tillbaka finns i 

utbildningssammanhang i Sverige en öppen syn på vad som är att betrakta som 

läromedel. Det är förhållandevis vanligt att använda autentiskt material i form av 

program från TV och radio, tidningar, tidningsartiklar, reklam, blanketter, 

tidtabeller, annonser, förpackningar, etiketter, informationsmaterial från 

myndigheter, m.m.  Det kan enligt Gustavsson ställas i kontrast till vad elever för 

fram i samtal kring undervisningens utformning och innehåll. I flera samhällen 

betraktas läromedel som synonymt med läroböcker. Vanligtvis är det en bok för varje 

årskurs, producerad av den nationella skolmyndigheten, som nogsamt följs. Det tycks 

enligt Gustavssons uppfattning i hög utsträckning även vara vad det stora flertalet 

studerande föredrar. Vid flertaliga tillfällen har studerande framhållit det positiva i 

att undervisningen följer en lärobok, vilket gav anledning till att titeln på studien blev 

”Utan bok är det ingen riktig undervisning”. 

 

Kollegialt samarbete 
Langelotz (2013) skriver i sin avhandling, Så görs en (o)skicklig lärare om att i den 

svenska skolan ökar lärares kollektiva kompetensutveckling genom olika former av 

handledning. Studien går ut på att ett arbetslag med lärare under två och ett halvt år 

använde en strukturerad modell för kollegial handledning. Syftet har varit att belysa 

kollegial grupphandledning som kompetensutvecklingspraktik och hur lärare 

konstruerar olika diskurser om lärar(o)skicklighet i denna praktik. Den syftar även 

till att exemplifiera de arrangemang som främjar och begränsar kompetensutveckling 

genom handledning i den här kontexten.  Det framgår i studien att ett lärarkollektiv 

tillsammans utvecklar pedagogisk skicklighet. Dessutom att de materiellt-

ekonomiska och social-politiska arrangemangen har en ömsesidig inverkan och 

bidrar till lärares professionella utveckling. Detta stärker lärarna i sin profession och 
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bidrar till skolutveckling genom ett ökat samarbete och tillit mellan lärarna. 

Kollegialhandledning främjar kollektiv kompetensutveckling. Det har även framgått 

att det finns en risk att enskilda lärare (re)konstrueras som oskickliga i samband med 

att de” bekänner ” sitt professionella agerande.  

Langelotzs (2014) studie Vad gör en skicklig lärare?: en studie om kollegial 

handledning som utvecklingspraktik, där ett arbetslag bestående av sammanlagt tolv 

lärare och fyra lärarstudenter som främst undervisar elever i år 7-9 undersöktes visar 

att genom att reflektera kollektivt kring erfarenheter från det dagliga arbetet, kan 

lärarna få syn på hur de kan handla gemensamt för att stötta elevernas möjligheter 

till lärande. I resultatet framgår att lärarna utvecklade sin kommunikativa förmåga 

där både lyssnande och konsten att inte värdera någons yttrande direkt blev av vikt. 

En kommunikativ förmåga är avgörande för att kollegial handledning ska lyckas. 

Kommunikativ förmåga bidrar också till ett ökat inflytande, det vill säga 

demokratiska processer för individerna utvecklades såväl i arbetslaget som i arbetet 

med vårdnadshavare och elever. Sammanfattningsvis har lärarna och rektorn 

kommit fram till att det förändrade arbetssättet har bidragit till att det vuxit fram nya 

samtalstyper i arbetslaget. Fokuset läggs nu mer på pedagogiska och didaktiska 

frågor istället för konflikthantering. Detta har bidragit till att kollegorna vågar öppna 

sig och blir mer benägna att fråga varandra om didaktiska råd.  
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METOD 
Inledningsvis beskrivs undersökningsdesignen som i det här fallet är en kvalitativ 

fallstudie. Därefter följer en redogörelse för datainsamling, hur bearbetning och analys 

av data har skett samt hur forskningsetiska principer har beaktats. Kapitlet avslutas 

med en diskussion av metodaspekter. 

 

Forskningsstrategi 
Jag har genomfört en kvalitativ studie som bygger på insamling av data från 

fokusgruppssamtal. För att besvara mina frågeställningar har jag haft diskussioner i 

form av fokusgruppsamtal bestående av lärare som undervisar svenska och svenska 

som andraspråk. Alla lärare är och har varit verksamma under flera år. 

Studien är en kvalitativ fallstudie. En fallstudie är rimlig om forskaren är intresserad 

av att försöka förstå deltagarnas sätt att tolka, förstå, resonera eller reagera i en 

specifik kontext, inte att generalisera, förklara eller förutsäga (Trost, 2005; Stukat, 

2011). Stukat (2010) skriver att fördelen med att använda en kvalitativ fallstudie är 

att man får möjlighet till djupa inblickar om en särskild företeelse och inblandade 

personers upplevelser och erfarenheter. En nackdel med denna metod är att det inte 

går att dra generella slutsatser eftersom underlaget är för begränsat. Tanken med en 

kvalitativ fallstudie är att endast undersöka en specifik situation. Fallstudie innebär 

att forskaren koncentrerar sig och samlar kunskap och djup förståelse om en person, 

en företeelse, en speciell händelse eller studerar en enda arbetsplats (Stukat, 2011). 

Fallstudien har baserats på att samla in information om och undersöka lärarnas 

personliga åsikter, upplevelser och erfarenheter av tillämpning av språkutvecklande 

arbetssätt inom svenska som andraspråksämnet på en gymnasieskola. Lärarna har 

diskuterat hur de arbetar med elevers språk- och kunskapsutveckling och hur de ser 

på möjligheter och hinder inom ämnet samt hur deras arbetssätt och utgångspunkter 

för arbetet har utvecklats med tiden. 

Jag tog personlig kontakt med fyra av mina lärarkollegor som arbetar på samma 

skola som jag och berättade om syftet med studien och dess betydelse för att utveckla 

vårt sätt att arbeta med andraspråkselever som hjälper dem att utveckla sina språk- 

och ämneskunskaper. Jag informerade deltagarna om att de skulle bli inspelade och 

att det inspelade underlaget enbart skulle användas för denna studie och raderas 

efteråt. Dessutom skulle svaren presenteras anonymt. Tre av fyra kollegor var 

positiva till deltagande i denna undersökning. Lärarna är verksamma som svenska 

som andraspråkslärare men de har erfarenhet och undervisar även i andra ämnen. 

Deras ålder var mellan 50 och 60. Deltagarna har stor erfarenhet av att arbeta på en 

mångkulturell skola, där det finns elever med olika behov och förutsättningar.  

Datainsamlingsmetod 
Det empiriska underlaget för studien består av två fokusgruppssamtal. 

Fokusgruppssamtal innebär att en grupp människor under en begränsad tid får 

diskutera ett givet ämne med varandra. Wibeck (2010) lyfter fram att 

fokusgruppssamtal är värdefullt för att det ger möjlighet att samla in mycket data på 
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relativt kort tid och om fokusgruppsamtalen fungerar bra, ger det ett rikt 

datamaterial. Wibeck skiljer mellan en fokusgrupp och en gruppdiskussion, dels 

därför att samtalet leds av en moderator och dels för att ingångarna till samtal 

bestäms av moderatorn. Samtidigt lyfter Wibeck fram att moderatorns roll vanligtvis 

är att vara tillbakadragen för att ge utrymme åt deltagarna att samtala med varandra 

snarare än moderatorn. Målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna diskuterar 

fritt med varandra. Moderatorn initierar diskussionen och introducerar nya 

infallsvinklar i den mån det behövs. Fokusgruppssamtal valdes medvetet istället för 

enskilda samtal med lärare även i syfte att bidra till utbyte av tankar och erfarenheter 

för att ge möjlighet för de lärare som deltar att utveckla sina undervisningsstrategier. 

Det genomfördes två samtal som vardera varade i cirka 50 minuter. Vi fick 

tillsammans välja tid och plats för samtal. Samtalen ägde rum i två olika klassrum där 

miljön var ostörd. Syftet var att skapa en trygg miljö eftersom detta är en 

förutsättning för att skapa ett lyckat samtal. Stukat (2011) poängterar vikten med att 

miljön där samtal och intervjuer ska genomföras ska vara så ostörd som möjligt och 

även upplevas som trygg och lugn. Första fokusgruppssamtalet inleddes med att 

deltagarna presenterade sig kort om ålder, erfarenhet och ämnen de undervisar i. 

Sedan ställde jag en didaktisk ”hur?” fråga för att ge inspiration till gruppdiskussion. 

De första frågorna man ställer i en intervju eller i ett samtal kan vara avgörande för 

att intervjun eller samtalet senare ska kunna flyta på (Trost, 2005). Målet med 

samtalen var att dela och utbyta tankar och erfarenheter med varandra, samtidigt 

som min roll var att delta och se till att alla deltagare fick komma till tals. Andra 

fokusgruppssamtalet genomfördes en vecka efter och i det fortsattes med 

diskussionerna.  

Urval  
Jag har valt att intervjua tre lärare som undervisar i svenska som andraspråk på en 

utvald gymnasieskola. Skolan är den skola jag själv arbetar på. Urvalet är strategiskt. 

En anledning är att jag vill få en djupare inblick i mina erfarna kollegors erfarenheter 

och didaktiska grundsyn för att utveckla min egen lärarkompetens. En annan 

anledning är att bidra till det kollegiala samarbetet inom arbetslaget. En ytterligare 

anledning till att jag gjorde ett strategiskt urval och valde just de lärarna till min 

studie har med tidsaspekten att göra. Tiden var begränsad och för att inte spräcka 

tidsramen valde jag att fråga lärare som arbetar på skolan som kunde tänka sig vilja 

delta i fokusgruppsamtal. 

Samtliga lärare har många års erfarenhet i sina ämnen och i att arbeta i en 

mångkulturell skola med flera flerspråkiga elever. Bryman (2011) betonar att det är 

angeläget att utförligt förklara hur urvalet gick till. Informanterna, som blev 

tillfrågade efter arbetslagsmötet och via mail, accepterade direkt att medverka när de 

fick höra om vad studien gick ut på. Samtliga intervjuade lärare är kvinnor och har 

behörighet i grundskolans senare år och gymnasiet. Skolan som de undervisar vid är 

gymnasiet i en mellanstor stad i Mellansverige. Skolan har mellan 800 och 1000 

elever med olika modersmål. Med detta urval kan resultatet inte ses som allmängiltigt 

eftersom antal lärare är få och de kan inte påstås representera ämneslärare i 
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allmänhet. Men förhoppningsvis kan denna studie ändå ge en bild av hur 

gymnasielärare arbetar för att utveckla flerspråkiga elevers språk- och 

ämneskunskaper. De intervjuade lärarna har i studien fått fingerade namn. 

Birgitta, Maria och Helena är kvinnor i 35-50 årsåldern. De har arbetat som lärare 7- 

18 år. De ämnen de undervisar i är svenska, svenska som andraspråk, engelska, 

teknik och historia.  

Skolan som lärarna arbetar på är en mångkulturell skola belägen i en mellanstor stad 

i Mellansverige. Det är en gymnasieskola som både har introduktionsprogram och 

nationella program. Skolan har cirka 900 elever varav 280 elever studerar på 

introduktionsprogram. Under de senaste åren har elevunderlaget på 

introduktionsprogrammet framför allt varit elever från Somalia, Syrien, Afghanistan, 

Eritrea, Irak och Iran. Skolan har många flerspråkiga elever som går på nationella 

program. Många av dessa elever behöver stöd i att utveckla ämneskunskaper, bland 

annat genom att få språkstöd. 

Databearbetning och analysmetod 

Kvalitativ analys 

Det finns inga uppenbara regler för hur kvalitativa data ska analyseras (Bryman, 

2011). Kvalitativa data kan analyseras på olika sätt beroende på studiens syfte och de 

forskningsfrågor som studien söker svar på. Val av analysmetod kan även påverkas av 

traditioner, tillgängliga resurser och maktrelationer (Ahrne & Svensson, 2015). Med 

ett övergripande perspektiv beskriver Svensson (2015) och Rennstam och Wästerfors 

(2015) att analys av kvalitativa data handlar om att begripliggöra genom att sortera 

och argumentera. Detta kan göras förutsättningslöst, utan användning av teori, men 

Svensson (2015) menar att ”I analysen, i ordnandet, sorterandet och 

begripliggörandet av material, kan teori vara till stor hjälp. Kanske kan man till och 

med säga att teori är nödvändigt för att det över huvud taget ska vara möjligt att se 

materialet som någonting” (Svensson, 2015, s. 208). Ahrne och Svensson (2015) 

skriver att det sällan går att använda färdiga analysmodeller att använda sig av. 

Forskaren kan ofta behöva utveckla egna analysstrategier och analysverktyg. 

 

Analys i två steg  

Den metod för analys av innehållet i fokusgruppsamtalen som har växt fram under 

studiens gång kan beskrivas som en analys i två steg. Det första steget är i enlighet 

med kvalitativ analys så som Svensson (2015) och Rennstam och Wästerfors (2015) 

beskriver om att analys av kvalitativa data handlar om att sortera. För att få ett 

detaljerat underlag för analys spelades fokusgruppsamtalen in på mobiltelefon och 

transkriberades sedan. Innehållet i samtalen skrevs ut ordagrant. I ett första steg i 

analysprocessen lästes sedan den transkriberade texten igenom upprepade gånger, 

för att få en känsla för helheten och för att i förhållande till studiens syfte och de 

frågeställningar som ligger till grund för studien finna teman som framstod som 

viktiga ur respondenternas perspektiv, i enlighet med vad Svensson (2015) och 

Rennstam och Wästerfors (2015)  beskriver om att ordna och sortera. Vid läsningen 
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markerades vem som talade samt tänkbara kategorier med olika färger för att få en 

överblickbar struktur på data. Därefter fokuserade jag på detaljnivå och skapade 

teman. Temaområdena skapades utifrån studiens forskningsfrågor. Slutligen, i ett 

andra steg av analysen analyserar jag innehåll i temaområdena relaterat till studiens 

teoretiska grund, styrdokument och aktuell forskning, i enlighet med vad Svensson 

(2015) skriver om betydelsen av att använda teori, och vad Rennstam och Wästerfors 

(2015) anger om att argumentera. 

 

Validitet 

Validitet handlar om giltigheten i studien. Ger studiens frågeställningar och val av 

metod möjlighet att nå kunskap om det som syftet med studien anger (Stukat, 2011; 

Trost, 2005). Validiteten är beroende av intervjuarens förmågor och färdigheter 

eftersom det krävs att intervjuaren har förkunskaper om ämnet men även en god 

psykologisk förmåga för att kunna leda samtal. Kvalitativ metod är dessutom mycket 

tidskrävande, därför väljer forskaren ofta att inte intervjua så många personer 

(Stukat, 2011).  

Det är emellertid inte säkert att lärarna kommer att uttrycka sig likadant på grund av 

att de kan ha reflekterat över sitt arbete och utvecklat sina tankar. Men validiteten 

skulle jag kunna öka genom att komplettera med en annan metod som till exempel en 

enkät med öppna frågor eller att intervjua elever om deras upplevelser och 

erfarenheter för att få resultat utifrån fler perspektiv (Stukat 2011). 

Etiska ställningstaganden  
Denna studie är baserad på de etiska huvudkrav som förutsätts i den humanistiska 

och samhällsvetenskapliga forskningen och som en forskare måste utgå ifrån. Det är 

ett informationskrav, ett samtyckeskrav, ett konfidentialitetskrav och ett 

nyttjandekrav (Stukat, 2011; Trost, 2005). Jag informerade mina informanter om att 

studiens syfte inte är att granska deras arbete, utan att jag ville få reda på och 

beskriva deras arbetssätt och erfarenheter av undervisning som kan vara språk- och 

kunskapsutvecklande, samt ge tillfälle för dem att utbyta erfarenheter och tankar. 

Deltagandet var frivilligt och de kunde avbryta sin medverkan när de ville. Dessutom 

informerade jag om att all information i transkriberingen skulle användas enbart i 

denna studie och raderas sedan. Jag informerade även om att jag har tystnadsplikt 

och är noga med konfidentialitet, vilket innebär att redovisningen av informanternas 

uppgifter sker anonymt i syfte att ingen utomstående ska kunna identifiera dem. 

Informationen gavs muntligt vid fokusgruppssamtalen. 

Metoddiskussion 
Eftersom fokusgruppsamtalen gemfördes med kollegor som känner varandra och 

som arbetar inom samma verksamhet kan det ha påverkat resultatet. Det kan vara en 

orsak till att lärarnas information och resultat var ganska lika. En anledning till det 

kan vara att de har samma resurser på arbetsplatsen fast de undervisar i olika 

arbetslag och olika kurser.  
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Utifrån min upplevelse av diskussioner i samtalen och erfarenhet av att arbeta med 

dessa kollegor, så är min uppfattning om att använda fokusgruppssamtal att det var 

positivt, eftersom det gav möjlighet till givande samtal då de utbytte kunskaper och 

erfarenheter med varandra. Jag upplevde att de var ärliga och öppna under samtalen. 

En risk med fokusgruppssamtal är att det kan hända att en deltagare får mer sagt än 

någon annan. I mitt fall blev det till viss del så, men det var inte något som jag 

upplevde som påtagligt.  

Wibeck (2010) lyfter fram att moderatorns roll är att vara tillbakadragen. 

Moderatorn initierar diskussionen och introducerar nya infallsvinklar i den mån det 

behövs. Jag försökte hålla mig utanför diskussionen men på grund av att 

fokusgruppssamtal var något nytt för deltagarna, så behövde jag vara mer delaktig i 

första fokusgruppssamtalet. Vid andra fokusgruppssamtalet flöt samtalet på bra. I 

och med att jag som moderator inte var så styrande, ledde det till att deltagarna kom 

in på andra ämnen. Det innebar att allt som togs upp i fokusgruppssamtalen var inte 

relevant för studien. 

Jag hade i avsikt att genomföra tre fokussamtal men på grund av tidsbrist och att 

lärarna var upptagna så blev det två samtal. Jag upplevde att jag hade kunnat få mer 

värdefullt datamaterial om vi hade haft tid att genomföra ytterligare 

fokusgruppssamtal. Allt hann inte bli sagt. Min uppfattning är att lärarna hade mer 

att dela med sig av. 

Jag hade även velat genomföra studien med lärare som arbetar på en annan 

gymnasieskola för att få bredare och djupare inblickar om hur andra lärare och andra 

arbetslag arbetar för att gynna andraspråkselevers språkutveckling.  
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RESULTAT  
I detta avsnitt redovisas svaren från fokusgruppsamtalen om tre lärares didaktiska 

utgångspunkter och erfarenheter om hur de utformar undervisningen för att gynna 

flerspråkiga elevers språkutveckling och lärande av ämneskunskaper. Innehållet i 

avsnittet utgörs av resultatet av den inledande delen av analysprocessen i vilken 

bearbetningen av dataunderlaget ledde fram till ett antal teman.  

Lärarnas didaktiska utgångspunkter       

Individualisering och att se eleverna som individer 

Samtliga lärare är eniga om att det är viktigt med att anpassa uppgifter efter elevers 

nivå och kunskaper. Att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar är 

förutom att öka deras förmåga till lärande även viktigt för att stärka deras självbild. 

De individanpassar efter elever som inte vågar tala inför en grupp eller önskar att 

göra muntligt istället för skriftligt prov. Samtidigt uttrycker Birgitta att när det gäller 

muntliga presentationer så är det viktigt för andraspråkselever att träna på att prata 

inför en grupp och använda svenska språket. Hon menar att ”att våga är halva 

grejen”.  

Birgitta uppfattar sina kollegor som öppna för nya arbetssätt, ingen är rädd för att 

prova något nytt och det är positivt. Däremot, det hon känner man behöver utveckla 

är: 

Jag tror vi behöver bli bättre på är att ta reda på elevernas tidigare kunskaper 

och erfarenheter. Vad har de med sig från sina hemländer? Det är något jag tror 

hela samhället måste bli bättre på. Självklart är språket viktigt men vi får inte 

glömma bort många andra saker. För mig är det väldigt viktigt att skapa en god 

relation med mina elever. Goda relationer gynnar all utveckling.  Det är viktigt 

för mig att visa att jag inte bara är lärare utan jag är precis som de en vanlig 

människa. 

Maria säger att hon tycker att det är härligt att arbeta med ungdomar, ge dem 

kunskap för ett liv utanför skolans väggar men uttrycker även att ”dagens ungdom är 

stora egon och bryr sig bara om sig själva och sin mobil, kan aldrig passa tider”.  

Metakognition och studieteknik  

Samtliga lärares syn på lärande och kunskap bygger på att alla kan lära sig men på 

olika sätt. Det krävs repetition och förståelse. Något som alla tre lärare även har en 

samsyn om är vikten av studieteknik, och som en del av denna metakognition. Maria 

menar att studieteknik är en avgörande roll i undervisningen och lärande och man 

måste lära ut olika former av studieteknik. Eleverna bör få verktyg till sitt eget 

lärande. Därför behöver läraren utmana dem men även kommunicera med dem för 

att nå det metakognitiva tänkandet. Helena berättar att hon har haft lite 

sidouppgifter som handlar om elevernas mål och reflektioner om bland annat 

deadline och hur de mår privat, för att få eleverna att börja fundera i god tid var 

någonstans stressen ligger. Hon upplever att det är väldigt få som pluggar hemma 

utan det ska ske i skolan och ”har jag då tagit som elev en chill-lektion och jag pluggar 
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inte hemma då ligger jag efter sen. Vi måste lära de att ta mer ansvar för sitt eget 

lärande ”. 

I samtalen framkommer att alla tre lärarna anser att det är viktigt att lägga ribban 

högt när man undervisar och att man ska utmana eleverna med uppgifter på hög 

kognitiv nivå, för att detta bidrar till utveckling av elevernas metakognitiva tänkande 

och språk. De betonar att de arbetar mycket med studieteknik. Birgitta förtydligar 

och menar att ”för mig är det viktigt att eleverna blir medvetna om hur de lär sig”. 

En annan viktig del som lärarna för på tal och är överens om är de vill att eleverna 

ska bli självständiga i sina studier. En av lärarna, Birgitta, beskriver att när eleverna 

har fått veta vad uppgiften går ut på är hennes ambition att de ska nå fram till 

resultat eller en produkt på egen hand. Hon menar vidare att arbetet med detta måste 

få ta tid, det går inte att skynda. Samtidigt delger hon att det behövs en noggrann 

planering. Lärarens erfarenhet är att ett grundligt förarbete leder till ett bra resultat. I 

samband med samtalet om arbetssätt uttrycker Birgitta att det även handlar om 

viljan att lära, om motivation. Läraren delger sina tankar: 

Tyvärr är det många elever som inte förstår att det är jobbigt och svårt att lära 

sig ett nytt språk, alla är inte så motiverade. Flera elever är nöjda då de kommit 

till en nivå och anstränger sig inte för att komma vidare. De kan göra sig 

förstådda bra men utvecklar inte läs- och skrivförmågan. De förstår inte att det 

krävs mycket mer för att komma vidare med såväl arbete och studier. Det är en 

utmaning tycker hon. Det gäller speciellt elever som varit här en längre tid, ca 

1,5-2 år. 

Demokrati 

Något de tre lärarna har gemensamt är att undervisningen ska bedrivas på ett 

demokratiskt sätt och relationer mellan lärare och elev är viktigt för att detta bidrar 

till respekt, motivation och lärandeutveckling. Birgitta och Maria förklarar att 

eleverna idag är mer delaktiga än tidigare vid planering av uppgifter och vilken typ av 

prov etc. Helena understryker demokrati i klassrummet, men det krävs också ordning 

och reda i klassrummet för bättre kvalitet på undervisningen. Ett problem hon möter 

är elever som kommer till lektionerna och är trötta på grund av att de har arbetat 

kvällen innan ”Hur ska jag få med den här då? Hur mycket orkar den? Vilken 

kapacitet har den och vilket mål har du satt? Alltså det är mycket tankar kring det 

här”. Helena säger också att olika lärare har olika kunskapsförmågor. Någon kan vara 

auktoritär, en annan kan vara demokratisk. Det är viktigt att utgå ifrån hur man själv 

är som person i lärarrollen för att känna sig bekväm, menar Helena.  

Jag är en sån som tycker om demokrati. Jag tror om eleven får vara med och 

bestämma, om vi säger en deadline, fast inom en ram, så kan den inte komma 

och säga sen att ”Det var du som bestämde det här deadline”. Nej, det gjorde vi 

tillsammans och det var majoriteten som vann här och det datumet ska 

uppgiften lämnas in.  

Men det gäller att ta hänsyn till elevernas ursäkter om de exempelvis inte lämnar en 

uppgift i tid och dessutom ge dem flera chanser för att de ska lyckas anser Helena. 
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Men, för det krävs att eleven kan kommunicera med sin lärare och förklara 

situationen, för Helena menar att det är viktigt senare i arbetslivet, i framtiden att de 

ska kunna argumentera för saker och ting.  Hon anser att det inte bara är saker i 

skolan man ska lära eleverna argumentera om utan även om livet som finns utanför 

skolan, för att de inte ska få svårigheter sen.  

Samtliga lärare anser att det är viktigt att eleverna lär sig att samarbeta i grupp med 

andra. ”Ensam är man inte stark” säger Ewa, för när man kommer ut i arbetslivet så 

finns det olika grupper. Man behöver inte tycka om alla men man måste försöka 

kunna arbeta ihop med alla. Det kommer dessutom alltid finnas någon som gör mest 

eller någon som tar på sig mest för att det ska blir klart.   

Relaterat till ’livet utanför skolan’ anser Helena att det är viktigt med en kombination 

av förståelse, vilja att lära och studieteknik för att informationen ska fastna och för att 

man ska lära sig något nytt. För att man ska kunna läsa byråkratsvenska i brev man 

får hem och menar hon vidare att: 

Det är inte så ofta som vi slänger ut byråkrati svenska till våra elever . När jag gick i 

skolan på 70-talet då fick vi väldigt mycket det här hur man fyller i en blankett, man 

fick se en text och så. Det har faktiskt försvunnit så tro jag beror på att 

föränderligheten är så stor idag så du hinner inte jobba in sådär material utan du 

måste va ute på nätet. Då måste man va källkritisk så det tillkommer väldigt mycket. 

Vi måste jobba med det utanför också och knyta till erfarenheter. Elever måste vara 

intresserade också. Jag brukar säga till eleverna att det handlar om att ge och ta 

faktiskt.   

Lärarnas egna lärande och den egna utvecklingen 
Samtliga lärare är eniga om att både deras arbetssätt och deras utgångspunkter har 

utvecklats mycket i sina roller sedan de började i jämförelse med idag. Helena 

uttrycker att hennes syn på lärande och arbetssätt har förändrats. När hon var 

nyexaminerad, visste hon inte hur hon skulle leverera kunskaper på bästa sätt till 

eleverna. Hon trodde att det var viktigt att ha hastighet i undervisningen. Dessutom 

undervisade hon mer individuellt i klassrummet. Över tid har hon vågat mera genom 

att skapa situationer där eleverna ska sitta i par eller i grupp och diskutera. Hon 

blandar grupperna och ibland låter hon dem själva välja vilka de vill vara med vid 

grupparbete. Idag går det även mer långsamt i klassrummet. 

Det ska ju skrivas på tavlan och jag ska säga det muntligt och någon kan komma in 

försent och så vidare. i och med att man trodde att alla skulle sitta exakt den tiden 

man började, så är det ju inte. Så de första tio minuterna blir det ett annat prat innan 

vi drar igång, kan hända, och det är inget bra, eller hur, utan … egentligen ska man 

starta enligt tiden och så ska man sluta i tid för att de ska få sin kvalitet där. 

Helena berättar om att de arbetssätten och metoder som hon använder grundar sig 

på sin egen erfarenhet. Hon använder sig av Deweys teori ”learning by doing” men 

hon har tagit i det här med ”thinking” också. Hon menar att ”Det är inte bara att göra 

utan jag måste också tänka, vad jag gör för någonting också. Det är inte så att det 

händer när jag jobbar helt fritt utan tankearbete”. Lärarna konstaterar att de planerar 
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och reflekterar hela tiden över sitt arbete, men det är inte säkert att de får betalt för 

det. Helena uttrycker sig så här:  

Det räcker att jag kommer innanför dörren så kommer ju hela alltet till 

familjen, eller efter en lektion när man kommer till sitt arbetsrum och så har 

man en kollega, vet du vad som hände? Förstår om man skulle skriva ner allting 

så skulle det bli en serie.            

Ramar 

Samtliga lärare anser att ramfaktorerna gällande gruppstorlek, tid för planering och 

reflektion har förändrats i jämförelse med tidigare. Ramarna har blivit alltmer 

krävande. I jämförelse med tidigare är det även mindre tid för reflektion och 

planering. En annan förändring är att elevdokumentation nu är mera än tidigare.  

Maria anser att gruppstorleken hon har är stor och att hon behöver mer tid till 

reflektion och planering så hon kan utveckla olika moment. Hon behöver även 

planera utanför sin arbetstid för sin egen arbetssituations skull. Hon menar att ”Det 

är inte någon som har tvingat mig. För hinner jag inte så hinner jag inte, så är det ju 

egentligen. Jag gör det här för att det ska funka och sen för att eleven ska fortsätta må 

bra och vilja det här”. Maria utrycker att hon har lärt sig att inte ta på sig för mycket 

arbete utan kan idag säga nej om det behövs. 

Helena förklarar att hennes grupper har minskats med tiden och det är positivt på ett 

sätt, eftersom man kommer närmare eleverna, säger Helena. Birgitta menar att 

gruppstorleken är ”helt okej, men eftersom det tar mycket tid att planera bra 

uppgifter för elever som lär sig ett nytt språk skulle jag önska mer tid för det, samt 

mer tid för individuella samtal och diskussioner med eleverna”. Hon tycker att det är 

svårt att hinna med att ge eleverna individuell feedback, för tiden är så knapp. 

Dessutom, för elever som lär sig ett nytt språk behövs det mycket respons i form av 

samtal. Birgittas erfarenhet är att det är svårt att bara ge skriftlig respons så att 

eleven verkligen förstår vad hon menar, ”Så mer tid för planering och individuell 

feedback vore toppen”.  

De tre lärarna kan även se positiva förändringar. Tack vare digitaliseringen och att 

man har arbetstelefon så kan man planera hela tiden, när man sitter och fikar med 

kollegor i personalrummet, skickar mail när man är hemma och är ute och går, eller 

så kan man koppla ett bra tv-program man sett till sin undervisning.  

Samtliga lärare uttrycker att de är styrda av kursplanen, det centrala innehållet och 

kunskapskraven i varje ämne där målet är att eleverna når minst E. Det krävs att 

läraren är så flexibel som möjligt, individanpassar och gruppanpassar för att få med 

hela gruppen. Helena nämner att ”Man är konstnär ibland. I vissa år så ska jag jaga 

mål med att alla ska ha minst ett E och nästa år så blir det att jag måste höja de här 

från B till A”. Samtliga lärare anser också att det är mycket ny information från 

Skolverket och att de försöker använda sig av de nya metoder och arbetssätten som 

de får i Läslyftet, men även via digitaliseringen.  
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Lärarna utgår från kursplanens mål vid planeringen och måste hinna med en del 

moment på en termin. De nämner att det blir konsekvenser för elever om de inte 

lämnar in uppgifter i tid genom att de ger dem F-varningar. Dessutom halkar de efter 

i planeringen när de börjar med en ny uppgift, vilket bidrar till större svårigheter och 

frustration hos eleverna. En utav dem Birgitta uttrycker att: 

Jag vill hinna gå igenom x antal texttyper den här terminen för att vi ska kunna 

repetera dem nästa termin. Man kan bli bättre på det man redan har lärt sig och 

då är det såhär, nu kommer det en ny och om du inte har gjort någonting då blir 

det jobbigt för dig själv. 

Lärarnas behov av kompetensutveckling 
I lärarnas diskussioner framkommer att kompetensutvecklingen i Läslyftet gett dem 

mycket, då de fått mycket kunskaper om tillämpning och utvecklingen av 

läsförståelsestrategier i undervisningen som de gärna vill fortsätta med nästa läsår 

också, även olika stödprogram såsom Stava rex, Claro read och andra digitala 

hjälpmedel, som Studi.se och Inläsningstjänst. Birgitta uttrycker att de 

utvecklingsområdena har varit mycket givande att använda och i dagsläget känner 

hon inte att hon har något mer behov av kompetensutveckling, utan behöver tid för 

att bli mer säker på att använda läsförståelsestrategier och framför allt att visa 

eleverna och att de får möjlighet att utveckla det. Maria skulle gärna vilja få mer 

kunskap angående kartläggning av ungdomar med speciella behov. Helena skulle 

vilja utveckla det som kallas metakognition. Hon uttrycker sig såhär: 

Meta kognitiva, alltså jag vet inte om deras hjärna är mogen för det än men jag mötte 

det själv som vuxen på högskolan och tyckte att det kändes konstigt att det inte är du 

som ska lära mig. Ska jag lära mig själv? Det kändes lite slött så, men man får ta in det 

som små portioner så tror jag att det kommer gå så lysande för dem på högskolan sen. 

Då blir det inte nytt. För mig var det nytt att reflektera. Jag tyckte det var helt 

onödigt. Varför skriva ner det? Räcker det inte att vi bara pratar? Nej det ska 

dokumenteras. Då förstår jag att det idag är mycket för forskning. Vi ska kolla sen i 

efterhand, hur var vi nu på 2000-talet? Hur tänkte vi? Vad gjorde vi? 

Utformningen av undervisningen 
När samtalet kommer in på utformningen av undervisningen konstaterar Helena att 

”Man är styrd av kursplanens mål”. Läraren utgår ifrån dem i första hand, och 

förtydligar att hon varierar undervisningen med att blanda läsning av litteratur med 

att skriva olika texttyper. Maria berättar att hon arbetar tematiskt i en årskurs, det 

vill säga att hon exempelvis börjar med epoker, går vidare med kärlek, ondska, hjältar 

mm i syfte att utveckla deras kunskaper och begreppsinlärning. Birgitta anger att 

förutom ITs Learning, Inläsningstjänst, Pratstart och så vidare, använder hon sig av 

Youtubefilmer i undervisningen, speciellt i grammatik och det gillar eleverna. 

Lärarnas erfarenheter är att det är viktigt att inte låta eleverna arbeta självständigt 

från första början. De behöver mycket stöttning innan de ska producera något själva. 

I svenska som andraspråk brukar de arbeta med gemensamma uppgifter, de vägleder 

eleverna, ger feedback och eleverna får sedan bearbeta sin text och erbjuds 

möjligheten att komplettera för att nå goda resultat och kunskapsutveckling. Maria 
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anser att det är väldigt viktigt med stöttning och menar att hon som lärare hela tiden 

ser till att eleverna får de verktyg som de behöver för att de ska kunna hantera eller 

utföra de olika momenten som uppkommer under men även efter skolgången. Varje 

elev behöver också stöd och uppmuntran under resans gång där hon som lärare ger 

tips och idéer, respons och positiv feedback så att eleverna känner att de går framåt i 

sitt kunskapsinhämtande.  

Birgitta berättar att hennes uppfattning är att man lär sig ett nytt språk på bästa sätt 

genom att använda det, att man utsätts för situationer då man måste hitta vägar för 

att göra sig förstådd. Det gäller både muntligt och skriftligt. Hon anser att det är 

värdefullt att läsa mycket olika typer av texter allt från reklam, mjölkpaket, Facebook 

till faktaböcker och skönlitteratur. Då lär man sig förstå nya ord i sammanhang, 

grammatiska strukturer, ordbildning och allt som har med språk att göra.  Hon 

försöker uppmuntra sina elever till att använda språket på många olika sätt. Hon 

brukar låtsas att hon inte förstår så de blir tvingade att hitta fler sätt att förklara.   

Läromedel  

Samtliga lärare använder sig av både läroböcker och digitala verktyg i undervisningen 

men med hänsyn till elevernas nivå och kunskaper. När det gäller läroböcker 

förklarar de att de även använder sig av lösa texter såsom nyhetsartiklar för att 

eleverna ska lära sig det formella språket. Helena menar att läroböcker kan vara av 

betydelse. Hon ger ett exempel där de använder sig av en lärobok när de arbetar med 

argumenterande text: 

Då har de en argumenterande texttyp i boken och på högersida av texten så finns 

själva byggställningen för denna texttypen, vad som kommer i varje stycke… och då 

först, när man kan se först textmassan och den här byggställningen, då får eleverna en 

aha-upplevelse. Jaha. Är det sådär man ska göra? För oftast så kanske vi delar ut 

byggställningen först och fyller på innehållet här, men de har inte en aning om vad 

som ska fyllas på där, utan att ha sett ett exempel. 

Att ha tillgång till lärobok med exempeltexter till olika texttyper är ett stöd för läraren 

anser Helena. ”Om det kommer en fråga så kanske jag kan se det i texten. Titta på 

den här! Det är svaret på det du frågar”.  Hon berättar vidare att tidigare, när det inte 

fanns någon lärobok, då hade man någon elevtext som man tog fram och sen tog man 

bort namn och klass på den. Sedan delade man ut den till eleverna. Den brukade vara 

några år gammal så att ingen skulle kunna identifiera namn på den som skrivit texten 

”Så det blir en autentisk elevtext. Dessutom så känns det lite som att jag skulle även 

kunna ta från ett gammalt nationellt prov. Då måste jag tänka på det där att jag inte 

tar det för tidigt”. 

Variation 

Birgitta uttrycker att hon anser att det är viktigt med variation. Hennes varierande 

arbetssätt resulterar i goda resultat eftersom hon arbetar så att hon inför varje nytt 

moment har en genomgång då hon berättar, skriver på tavlan och diskuterar med 

eleverna. Genomgångarna är ingen monolog för henne, utan hon bjuder in eleverna 

för frågor, tankar och reflektioner. De tittar på exempeltexter och arbetar med redan 
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”färdiga” uppgifter för att eleverna ska få mallar och förebilder för det som de själva 

sedan ska producera. De tittar även på Youtubeklipp, Studi.se och annat som kan 

passa in i arbetsmomentet. De läser och skriver mycket tillsammans. De arbetar med 

typiska begrepp för området. Därefter arbetar eleverna självständig och hon finns 

som stöd. 

Lässtrategier, ord och begrepp 

De tre lärarna är överens om att för att kunna arbeta framgångsrikt med att stimulera 

andraspråkselevers språkliga och kunskapsmässiga förmågor så är det värdefullt att 

känna till och använda läsförståelsestrategier, genrepedagogik, ord- och 

begreppsinlärning. Birgitta uttrycker att hon arbetar extra mycket med elevers 

läsförståelse och skrivandet för att behovet där är stort. Både Helena och Birgitta 

påpekar att lässtrategier är ganska nytt för eleverna, men de grupperna som har 

testat att jobba med lässtrategier har gett gott resultat. 

När lärarna arbetar med ord och begrepp så använder de sig av olika sätt. Birgitta och 

Maria berättar att innan de läser en viss text med sina elever, när deras elevers 

språkliga kunskaper är lite begränsade, plockar de ut ord som de tror att eleverna 

kommer ha svårt för eller låter eleverna välja orden som sedan skrivs på tavlan. 

Sedan diskuteras orden och det skrivs en förklaring eller en synonym till varje ord. 

Detta underlättar för eleverna att förstå texten, när de sedan läser texten 

tillsammans. Därmed fastnar inte eleverna varje gång de stöter på ett obekant ord 

eller begrepp. Helena, vars elever har kommit en bit längre i språk- och 

kunskapsutvecklingen, förklarar att hon gör tvärtom och använder sig av en annan 

strategi, det vill säga att de först läser texten tillsammans, sedan lyfter de ord och 

begrepp som de inte kände igen. Enligt lärarna så har dessa strategier fungerat väl i 

sina grupper.  

Helena berättar att hon ständigt förklarar ord och begrepp i undervisningen när hon 

arbetar med skönlitterära böcker eller olika texttyper. Hon använder sig av något hon 

lärt sig på Läslyftet inom modulen Lässtrategier, vilket kallas ”Thieves-modellen”, 

som hon anser bidrar till elevers språk- och kunskapsutveckling. Den går ut på att 

granska en text innan man läser den. Hon menar vidare att hon genom Läslyftet har 

lärt sig att gå från helheten till delen. De använder sig av modellen vid läsning av 

långa texter. Thieves-modellen hjälper de att lära sig plocka ut det viktigaste, 

källhänvisa och att sammanfatta det viktigaste ur en text. Det är en bra metod för att 

utveckla elevernas lässtrategier och lära dem att snabbläsa. Hon menar att  

Att få en A4 sida, den hinner jag läsa ganska snabbt igenom som elev. Men får 

jag ett helt häfte med 34 sidor plus att det är digitalt så har du två problem där. 

Det ena, det är mängden och att det ska göras på en kvart och det andra är att 

det är digitalt, vilket är svårare att läsa än om jag har ett papper och penna så 

jag kan börja kladda på pappret. Det gör jag inte där, utan jag måste ladda ner 

den, jag måste  ha en strategi hur jag noterar där då. Så jobbar jag en hel del, 

från helheten ner till delen. 
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Samtliga lärare uttrycker att andraspråkselever har svårt att läsa mellan raderna eller 

förstå ord och begrepp. Helena använder sig av att rita, dra pilar och cirklar på tavlan 

när hon vill förklara ett ord eller begrepp för att de ska förstå. Det är en fungerande 

strategi enligt läraren men det blir ett experiment. Maria arbetar individuellt med de 

elever som har svårt att förstå ord och begrepp i  läsförståelse. Eleven brukar få läsa 

den text som tillhör momentet där hen får läsa ett stycke i taget för henne för att 

därefter berätta om vad stycket handlade om. Hon har även ordförståelse på ITs 

Learning som eleven kan arbeta med. 

Skrivande  

Samtliga lärare använder sig av genrepedagogik som metod för att utveckla sina 

elevers språk- och ämneskunskaper. Birgitta beskriver att när det gäller 

skrivuppgifter, använder hon sig av en effektiv metod som kallas ”färgschema”. 

Denna metod används i både engelska och svenska inom arbetslaget. Eleverna får 

förklaring i början av termin vad metoden går ut på. De får varsitt papper där det står 

förklarat vad varje färg betyder. Metoden går ut på att ge respons genom markeringar 

med färg i elevtexten. Hon markerar exempelvis tempus med en färg, vilket betyder 

att det är fel tempus och måste bytas. Hon uttrycker att ”De eleverna förstår då att 

grammatik inte är att sitta och fylla i en bok utan det är i skrivuppgifterna 

grammatiken och ordkunskapen ska fungera”.  Birgitta exemplifierar med att berätta 

att när de har läst igenom några texter och diskuterat innehållet och språket, skriver 

de först en gemensam text innan de skriver enskilt. Maria delger att när hon går 

igenom texttyperna i svenska som exempelvis argumenterande, utredande, 

berättande eller refererande texter, arbetar hon med en texttyp i taget. Hon berättar 

samt har dialog med eleverna om vad man kan använda texttypen till samt tittar på 

autentiska texter, som  till exempel insändare. Därefter får de öva på texttyperna 

genom att bland annat titta via Studi.se med mera för att sedan kunna skriva själva 

uppgiften som ska lämnas in för bedömning. De får även läsa olika typer av texter 

som de därefter ska bedöma vilken texttyp det är. Samtliga brukar dela ut en lista på 

uppgifter som eleven inte lämnat in och vilka uppgifter som ska lämnas in, alltså 

uppgifter med datum på. Maria uttrycker att ”En del blir väldigt skrämda när de får 

en lista med ett antal sidor, men det ramlar av dem sen igen”. 

Arbete i par och grupp 

Samtliga lärare nämner att arbete i grupp är gynnsamt för språk- och 

kunskapsutveckling. Samtidigt problematiserar de grupparbete som ett didaktiskt 

verktyg, eftersom det blir svårt för läraren att avgöra hur mycket varje elev har 

presterat för att utföra uppgiften. Maria uttrycker att hon inte har grupparbete med 

alla sina grupper eftersom det inte fungerar med elever med diagnoser, men där det 

fungerar får eleverna arbeta i grupp om fyra elever, i par eller tre och tre. Hon menar 

vidare att det finns för- och nackdelar med grupparbete. Det positiva är att de lär sig 

kunskap tillsammans, eleverna tycker oftast att det är roligt att arbeta flera med en 

uppgift för att sedan redovisa det inför klassen eller i tvärgrupper. Medan det 

negativa är att en eller ett par elever jobbar medan de andra inte gör någonting. Vid 

grupparbete ser hon till att eleverna för loggbok en gång i veckan om hur 
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grupparbetet fungerar. Där det eventuellt inte fungerar tar hon en diskussion med 

den eller de elever som det inte fungerat för. Birgitta berättar att hon ofta har 

diskussionsuppgifter både i par och i grupp i klassrummet. Det är viktigt att 

grupperna inte är för stora, max fyra i varje. I och med att eleverna har olika 

modersmål försöker hon dela in dem i språkgrupper, det vill säga arabisktalande och 

somalisktalande elever tillsammans för att då blir de tvungna att tala svenska och 

hitta strategier att göra sig förstådda. Uppgifterna är av olika slag, såsom 

läsförståelse, ordkunskap och diskussionsfrågor. Helena ser ett problem och 

konstaterar att:  

Grupparbete är idag ingenting som eleverna tycker om. Det är oftast en person 

som drar hela lasset och det är inte rättvist. Det är inte så att, även om man 

delar in dem i olika roller så tar de inte sin roll utan den som inte vill fela med 

sitt betyg drar hela lasset och de andra åker med.  

Detta är en av orsakerna till att hon inte sätter betyg på grupparbete. Dessutom kan 

betygssättning på grupparbete skapa en frustration bland eleverna genom att en viss 

elev kräver ett högre betyg genom att säga ”Det är bara jag som gjort uppgiften”. 

Därför avslutar Helena alltid ett moment med en enskild uppgift. 

Digitala hjälpmedel 

Birgitta och Helena berättar att det är mycket mer digitaliserat idag än för bara några 

år sedan. Birgitta menar att vi människor har skapat ett behov av datorer och 

internetuppkoppling som är svårt att vara utan. Tidigare skrev hon all planering för 

hand i ett block, idag har hon allt på datorn. Hon använder inte läroböcker i samma 

utsträckning som tidigare eftersom det finns så mycket som man läser, lyssnar och 

ser på dator. 

 Samtliga lärares erfarenhet är att det är väldigt framgångsrikt att använda digitala 

hjälpmedel, såsom ITs Learning, Studi, Digitalaspåret, Inläsningstjänst. De lägger 

ut all planering, skrivuppgifter, lektioners innehåll, länkar och så vidare i ITs 

Learning. Elever lämnar in sina uppgifter där också. Men eleverna får även 

planeringen och uppgifter i pappersform. ITs Learning använder de också genom att 

ge respons och skriva kommentarer på elevernas texter. 

Helena berättar att hon gått en utbildning under Ht 2016  som heter 

Scratchprogrammering. Utbildningen handlar om att bygga sina egna spel. Hon 

berättar att hon ska lära eleverna bygga spel ”De kommer att gå i taket av lycka när de 

får se det här, hur de kan göra. Så jag tänker att de ska få lära sig ett litet enkelt spel 

bara att programmera”. Det blir en överraskning i vår, menar hon.  

De är eniga om att det tar lång tid för eleverna att lära sig använda sin dator. Det tar 

tid att installera, speciellt för de som kommer från ett land där datorer inte är vanligt 

eftersom allt är nytt för dem och de tittar på precis allt i datorn. Det är lärarens 

uppgift att visa och utbilda dem hur de ska använda datorn. Helena använder 

Thievesmodellen som en metod för att lära dem att all information inte är viktig så 

att de inte ska känna sig utmattade av för mycket nytt. 



47 
 

 
 

Läxor  

Samtliga lärare anser att läxor inte är något att föredra, på grund av deras 

erfarenheter av att det är väldigt få elever som gör läxor. Birgitta berättar om sin 

upplevelse med en grupp:  

Vi skulle läsa en lättläst bok under hösten och hade någon typ av läsläxa. Det 

fungerade inte. Det fungerade bra för några men mindre bra för några, så då 

bytte jag strategi där. För de som inte fungerade bra, då läste vi tillsammans i 

skolan, för jag ville inte bara säga okej då struntar vi i den här boken utan då tog 

jag mig tid och satt med dem i skolan och de andra gjorde annat.  

Birgitta anser själv att det är väldigt lärorikt och givande att läsa böcker men hon 

tycker att det inte är schysst och utvecklande att låta eleverna sitta ensamma med sin 

bok och traggla. Hon menar vidare att: 

Nu har jag släppt det med böcker, det är mer frivillig. Däremot har vi en läsläxa, 

en text varje vecka och ord varje vecka. Två olika saker som är en hemuppgift, 

men då är det en kortare text som har olika teman. Nu, förra veckan, handlade 

det om miljö, det handlar om sport och det handlar om lite olika, men kortare 

böcker som man kan ta sig igenom. Man ska känna jag blir klar, inte tio sidor 

och tio sidor till nästa vecka.  

Birgitta tror att det är många elever idag som har svårt att förstå att det är viktigt att 

repetera och göra mer när man kommer hem. Helena uttrycker att hon inte använder 

ordet läxa utan använder istället uppgift. I ”digi-gruppen” så har de gjort något som 

heter klar/inte klar som är bra.  Birgitta fyller på med att säga att Studi.se är en bra 

hemsida som används när hon lägger ut hemuppgifter. När eleverna har haft 

genomgång exempelvis om argumenterande text, kan hon lägga in en hemuppgift 

som går ut på att titta på en film på Studi.se. Sedan arbetar hon med övningar till 

filmen för att testa elevernas kunskaper och samtidigt repetera för att få en extra puff 

innan de börjar skriva. Hon markerar att det är väldigt viktigt med återkoppling. Det 

vill säga att diskutera elevernas hemuppgifter och detsamma med de andra 

hemuppgifterna som grammatik, ordkunskap och läsförståelsetexter för att utöka 

deras förståelse och ordförråd. Hon menar vidare att ”Det är ingenting som de 

behöver lämna in till mig, utan vi går igenom. Varje fredag går vi genom orden , 

liksom den uppgiften och måndagar går vi genom läsförståelse. Jag samlar inte in 

uppgifterna utan vi går genom dom”. Maria påpekar att hennes elever läser mest på 

lektionstid och det skapar en trygghet hos dem. ”De har mig att tillgå, jag pushar på. 

Hur går det? Är det något som vi ska gå igenom? De har mig som en coach, som ett 

verktyg för att komma framåt kan man säga”. Däremot, när det är något som de bör 

kunna inför prov, då görs en lektion kanske dagen innan till att läsa på. På detta sätt 

garanterar man att eleverna är förberedda. 

Respons 

Helena prioriterar korta kommentarer som respons i elevdokument och uttrycker att: 

”Jag tänker det får räcka med lite respons i taget, så de får mer respons. Jag har slutat 

att ge respons i dokumentet eftersom jag känner att jag hjälper dem för mycket. Det 

är bättre att skriva ett antal kommentarer istället, det här är vad som kommer att 
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lyfta din text här”. Maria använder sig mest av respons i dokumentet och menar att 

hon skriver kommentarer vid kanten av texten men hon har med tiden upptäckt att 

eleverna har svårt att ta emot respons för de vet inte vad de ska göra med responsen 

överhuvudtaget. Maria menar vidare att: 

Jag har fått börja nu med att jag sätter mig bredvid eleverna och så går vi 

genom texten tillsammans, och en del elever kan man säga, skulle jag ge 

respons i färg så skulle jag färga hela pappret så att säga. Man får alltså börja 

med en sak i taget. Sen, en del har otroligt stora brister så att det funkar inte att 

ha färger eller kommentarer i  texten. Då får man vrida och vända på varenda 

mening. 

Kollegial samverkan 
I samtalen om kollegial samverkan och kollegialt lärande lyfter lärarna fram vikten av 

samarbete med kollegor kring arbetssätt, för att delge tips och utbyta nya tankar och 

erfarenheter med varandra. De samtalar dagligen med sina kollegor som sitter i 

samma arbetsrum om strategier som är bäst för sina elever. De delger ofta varandra 

olika tips och idéer, arbetsmoment eller till och med material för en hel kurs. Detta 

gör de till de som frågar om tips samt nyanställd personal. I samband därmed lyfts 

Läslyftet fram som något positivt. Läslyftet ger möjlighet för lärare att utveckla sina 

egna kunskaper och strategier. Lärarna är överens om att det bidrar till väldigt 

lärorika kollegiala samtal som man kan ha nytta av i sin undervisning.  

Något som alla lärare har samsyn om är att det är alla lärares ansvar och inte bara 

språklärare att ha ett språkutvecklande arbetssätt, vilket de menar att många 

ämneslärare tror. Lärarna betonar det som står i läroplanen om att det är viktigt med 

samarbete mellan ämneslärare och modersmålslärare för elevernas utveckling i 

språk- och ämneskunskaper. De menar vidare att det är viktigt att eleverna lär sig sitt 

modersmål parallellt med svenska. Birgitta uttrycker att tack vare Läslyftet så har det 

blivit mer diskussion om arbetssätt än tidigare. Helena berättar också att i 

ämnesgruppen kan man få tips. Helena berättar att i hennes ämneslag arbetar de 

mycket med ”en dela-kultur med uppgifter”. De delar uppgifter och grovplanering av 

kurser med varandra. Men det är ibland svårt på grund av brist på tid till pedagogiska 

samtal. Därför anser hon att det är utmärkt att ha en kollega bredvid sig i 

arbetsrummet som har samma ämne. Det underlättar för att diskutera strategi och 

metoder som kan vara fungerande i undervisningen. Modersmålsundervisningen är 

viktig för andraspråkselever och har man god kunskap i sitt eget hemspråk är det 

lättare att lära sig ett nytt språk. Läraren i hemspråk och läraren i andra ämnen bör 

ha ett samarbete kring elever som de båda undervisar för att stimulera och utveckla 

andraspråk elevers lärande och språk anser Maria. 

Samtliga lärare använder sig av medbedömning när de känner sig osäkra mellan två 

betyg. Då är det kollegor i arbetsrummet och som undervisar i samma ämne som de 

vänder sig till. Det tycker de är givande. Helena berättar att det är skillnad i 

bedömningen i Nationella proven beroende på vilket arbetslag man tillhör och hur 

hård man är som lärare. Kraven ställs olika och hon har märkt att där är det inte 

riktigt lika. 
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DISKUSSION 
I detta kapitel diskuterar jag studiens resultat. Diskussionen kan ses som ett andra 

steg i analysen av fokusgruppssamtalen. I kapitlet ser jag närmare på innehåll i 

fokusgruppsamtalen som jag ser som särskilt intressant och betydelsefullt kopplat till 

teoretiska perspektiv, aktuell forskning och styrdokument. 

Språk- och ämnesutvecklande arbetssätt 
Andraspråkselever har stort behov av att utveckla sina kunskaper både språk- och 

ämnesmässigt för att nå skolframgång.  När läraren planerar och genomför sin 

undervisning, ska fokus även ligga på att lära ut det ämnesspecifika språket, för att 

bidra till att eleverna utvecklar ämnes- och skolspråket parallellt med 

ämneskunskaper (Skolverket, 2012a, 2012b). En del av det språkliga utgörs av 

skolspråket. Gibbons (2015) och Norberg Brorsson (2016) framför båda att 

utvecklingen av skolspråket tar längre tid att utveckla än vardagsspråket, och att det 

därför är av värde att såväl ämnesinnehåll, ämnes- och skolspråk integreras i 

undervisningen.  Mot bakgrund av detta är det positivt att kunna konstatera att det 

framkommer i studien att samtliga deltagande lärare arbetar en hel del med 

ämnesord och begrepp.  Birgitta använder sig av en metod som hon kallar för 

”färgschema” för att skilja mellan olika grammatiska delar eller ordklasser för att 

eleverna ska förstå hur grammatiken och ordkunskaper ska fungera i olika 

textgenren. Helena använder sig av en metod som är att rita, dra pilar och cirklar på 

tavlan när hon vill förklara ett ord eller begrepp för att eleverna ska förstå, en 

fungerande metod enligt läraren. De använder olika metoder och även olika 

strategier. Helena går från helheten till delarna det vill säga att de först läser böcker 

och texter, och därefter förklarar ord och begrepp som eleverna har stött på. Birgitta 

och Maria går istället från delarna till helheten och sammanställer listor med begrepp 

på papper eller på tavlan innan de går igenom en specifik text.  Utifrån lärarnas 

beskrivningar framstår det som att båda strategierna underlättar inlärningen av 

ämnesinnehållet, samtidigt som det ökar elevernas kunskaper om skolspråket och 

deras allmänna ordförråd. Jag tolkar det som att även om de arbetar på olika sätt så 

har de i likhet med vad forskare (Gibbons 2015; Johansson & Sandell Ring 2012; 

Nilsson 2015) belyser en gemensam grundläggande utgångspunkt i uppfattningen att 

ett stort ordförråd är en förutsättning för att kunna följa och tillägna sig 

undervisningen och nå framgång i skolan. Att lärarna gör på olika sätt skulle kunna 

bero på att de har valt olika strategier beroende på elevgrupp och nivå, i enlighet med 

vad såväl läroplanen (Skolverket 2011) som teoretiska perspektiv (Hattie 2012; 

Cummins 1997) betonar om att det är viktigt med anpassning till individ och grupp. 

 

Genrer  
Något som alla tre lärarna har gemensamt är att de anser att det är viktigt att 

eleverna behärskar olika språkliga genrer. Samtliga lärare har läst Gibbons (2015) 

bok Lyft språket lyft tänkandet och fått kunskaper om cirkelmodellen som de 

tillämpar i  en genreinriktad undervisning. Deras erfarenhet är att cirkelmodellen är 

en bra metod. Alla tre lärare beskriver det som ett fungerade arbetssätt i sin 
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undervisning som gynnar eleverna. De är eniga om att de planerar sin undervisning 

för att eleverna ska kunna tillägna sig språkkunskaper som de kan använda i olika 

sammanhang. I resonemang om detta hänvisar de bland annat till vad läroplanen 

(Skolverket 2011) anger om att undervisningen ska ge möjlighet att utveckla 

elevernas tal och skriftförmåga i svenska så att eleven ska kunna uttrycka sig i olika 

sammanhang. Jag kopplar detta till ämnesdidaktisk teori och tycker mig se en tydlig 

didaktisk medvetenhet i enlighet med vad Gibbons (2015) anger om att 

språkutveckling inte enbart har ett värde i sig, utan är en förutsättning för att kunna 

hantera olika situationer i samhälls- och arbetsliv. 

Dialog och samarbete 
Alla tre lärarna är överens om att för att förbereda eleverna för framtiden är det 

viktigt att lära eleverna att samarbeta. Att kunna diskutera i större och mindre 

grupper är en förutsättning för att senare kunna hantera olika situationer i arbetslivet 

menar lärarna. Maria talar i det sammanhanget om vikten av att kunna ”förhandla”. I 

språkutvecklande undervisningssammanhang förespråkar ämnesdidaktiska och 

pedagogiska teoretiker att lärande sker i samspel med andra. Gibbons (2015) betonar 

interaktion som en metod som stärker elevernas språkförmåga och betydelsen av att 

organisera undervisningen så att eleverna ges tillfällen att diskutera i större och 

mindre grupper. Andra forskare (Lindberg 1996; Lindberg & Skeppstedt 2000) väljer 

att tala om en kommunikativt inriktad undervisning medan andra, som Löthagen, 

Lundenmark och Modigh (2008)  Molloy (2008) och Westlund (2015), talar om ett 

dialogiskt klassrum. Löthagen, Lundenmark och Modigh ser även anledning att 

uppmärksamma att ett dialogiskt klassrum kan innebära problem. Det finns risk för 

att pratglada eller pratsamma eleverna tar all tid och uppmärksamhet, vilket 

resulterar i att andra elever inte får möjlighet att använda sitt nya språk.  

 

Betydelsen av dialog, kommunikation och samarbete är även något som de tre 

lärarna ser som betydelsefullt. Det krävs att lärarna skapar situationer där eleverna 

utvecklar sitt språk och kunskaper genom att samtala om olika teman, bland annat i 

grupparbeten, eftersom elevernas språk befrämjas och stärks när de växlar olika ord 

och uttryck med varandra. Interaktion är en förutsättning för att lära det vardagliga 

och det ämnesmässiga språket, menar lärarna. Alla tre anser att grupparbete är ett 

bra verktyg som är gynnsamt för elevernas språk- och kunskapsutvecklande, men det 

ska inte vara betygsgrundande eftersom det är svårt att skilja på vem som presterar 

mest. Därmed är det viktigt med att blanda grupper menar Birgitta.  

 

I lärarnas beskrivningar och samtal om sin undervisning går att urskilja en 

kommunikativt inriktad syn på språkutveckling. Det lärarna delger om sina 

erfarenheter bekräftar i flera avseenden värdet med ett dialogiskt klassrum. Alla tre 

lärarna understryker att muntliga diskussioner är stimulerande för eleverna. Den mer 

eller mindre fullständiga tilltro till det dialogiska och en kommunikativt baserad 

undervisning som utgör grunden för vissa teoretiska ämnesdidaktiska perspektiv 

(Lindberg, 1996; Lindberg & Skeppstedt, 2000) delas emellertid inte fullt ut av de tre 

lärarna. Utifrån vad de uttrycker går det att se en mer varierad grundsyn på 
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språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt. I likhet med Löthagen, 

Lundenmark och Modigh (2008) ser de även anledning att problematisera. Deras 

erfarenhet är att grupparbete har blivit mindre populärt bland eleverna eftersom det 

oftast är en person som gör det mesta i gruppen. Därför kan det vara viktigt att 

avsluta med självständigt arbete. Helena och Maria anser att grupparbete inte 

fungerar med elever med diagnoser. Bland annat aspekter som dessa ligger till grund 

för att alla tre lärarna även lyfter fram vikten av självständigt arbete. 

Lärarrollen  
Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) betonar att undervisningssammanhang 

med flerspråkiga elever ställer höga krav på läraren. Alla tre lärarna är ense om att 

läraren har en avgörande roll för att motivera och engagera sina elever i 

undervisningen att utveckla språk- och ämneskunskaper. Sätt att göra det på som tas 

upp är i hög utsträckning samstämmigt med Löthagen, Lundenmark och Modighs 

resonemang. Lärarna nämner bland annat att det är viktigt att skapa situationer där 

alla känner sig delaktiga i undervisningen, anpassa uppgifter efter elevernas 

nivågrupp, behov och förutsättningar. Birgitta och Maria förklarar att i deras 

undervisning är eleverna idag mer delaktiga än tidigare i att utforma och önska 

uppgifter och prov på ett sätt som ger de möjlighet att uppnå goda studieresultat. 

Lärarna menar att det kan till exempel vara genom att en elev önskar att göra 

muntligt istället för skriftligt prov eller genom att ha sin framställning i en mindre 

grupp osv. De nämner även att det är viktigt att läraren har en positiv attityd till 

andraspråkselever. Lärarna är också eniga om att goda relationer till sina elever också 

är viktigt och gynnar både språkutvecklingen och utvecklingen av ämneskunskaper.  

Såväl läroplanen (Skolverket 2011) som inom interkulturell pedagogisk teori 

(Lahdenperä, 2004) och i didaktisk och ämnesdidaktisk teori och forskning (Gibbons 

2015) betonas att för att eleverna ska förbättra sina resultat, känna delaktighet och 

lyckas i skolan, krävs att undervisningen organiseras på ett sätt där det tas hänsyn till 

elevernas förkunskaper, intressen, tankar och erfarenheter. Intressant att notera i 

detta sammanhang är att ingen av de tre lärarna nämner något om att anpassa till 

elevernas skolkulturella referensramar. Gustavsson (2007) belyser att synen på lärar- 

och elevroll, uppfattningar om lärande, läromedel, hur man lär sig på bästa sätt och 

vad det innebär att kunna någonting kan skilja sig betydligt beroende på i vilket 

samhälle eleven har tidigare skolerfarenheter från. Bland annat finner Gustavsson 

anledning att uppmärksamma att många elever som tidigare har gått i skolan i 

Mellanöstern har uppfattningen att det är viktigt att följa en lärobok.  Detta är det 

inte någon av lärarna som tar upp.  

Det har visat sig i PISA 2012 att bland annat elever med utländsk bakgrund och 

särskilt pojkar ligger i farozonen när det gäller läsförståelse och lyckas mindre med 

sina studier om de inte får stöttning i skolan. Därför har lärarna en central roll för att 

eleverna ska lyckas i skolan (Skolverket 2013). Cummins (1997) betonar betydelsen 

av att läraren stöttar sina elever och att det är viktigt att stöttning ges på rätt sätt och 

på rätt nivå. Cummins tydliggör detta med en modell där olika grad av stöttning är 

relaterade till uppgifter med hög respektive låg utmaning. Även Gibbons (2005a, b,  
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2015) betonar stöttning och skiljer på stöttningen när det gäller arbetsuppgifter med 

hög och låg kognitiv utmaning. När eleverna arbetar med uppgifter med hög kognitiv 

utmaning bör de få mer stöd för att undvika frustration och för att kunna utföra sina 

uppgifter. Medan när elever arbetar med uppgifter med låg kognitiv utmaning är 

risken att det inte sker så mycket lärande och språkutveckling om de får mycket stöd. 

Förutom att stöttning är språk- och kunskapsutvecklande uppmärksammar 

Reichenberg (2008) även att stöttning bidrar till att eleverna utvecklar förmåga att 

utföra uppgifter på egen hand. Detta betonar även lärarna.  

 

Betydelsen av stöttning på rätt nivå är något som lärarna lyfter fram i samtalen. Alla 

tre lärarnas erfarenhet är att andraspråkselever behöver kontinuerlig stöttning under 

skoltiden. I samband med detta kommer de i samtalen in på att de lägger stor vikt på 

att utmana sina elever i undervisningen genom att använda uppgifter med både hög 

och låg kognitiv utmaning för att utveckla deras språk och ämneskunskaper, likaså 

deras självständighet och lärande. I enlighet med Westlund (2015) och Molloy (2008) 

är alla tre lärarna överens om att det är viktigt att vägleda eleverna genom att ge 

tydliga instruktioner och ge feedback och respons för att stödja deras tankeprocesser, 

lärande och språkutveckling. Lärarna tar även upp det som Löthagen, Lundenmark 

och Modigh (2008) lyfter fram om att det är framgångsrikt om läraren ställer höga 

förväntningar på sina elever genom att låta dem arbeta med kognitivt utmanande 

uppgifter kombinerat med stöttning. På det viset behöver undervisningen inte 

förenklas. De är även överens om att det är viktigt att variera mellan uppgifter med 

hög och låg kognitiva svårighetsgrad beroende på situation och nivå.  

 

Variation 
I teoretiska perspektiv på lärande (Säljö, 2010) liksom i läroplanen (Skolverket, 2011) 

och i Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2012a) betonas vikten av att läraren utgår 

ifrån sina elevers kunskaper och intressen, utmanar dem och arbetar med det 

eleverna känner engagemang och intresse för. Likaså att variera undervisningen. När 

samtalet kommer in på detta är alla tre lärare överens om att de  upplever att de är 

styrda av kursplanens mål, och att de behöver vara så flexibla som möjligt för att 

hinna med alla momenten i det centrala innehållet och kunskapskraven som delges i 

läroplanen och kursplanen. I fokusgruppsamtalen framkommer att alla tre lärare 

anser att variation av arbetssätten i undervisningen har stor betydelse för elevers 

lärande och språkutveckling.  Förutom betydelsen av att få möta och arbeta med olika 

genrer är lärarna överens om att det är viktigt att eleverna får öva olika förmågor i 

undervisningen. Uppgifter som är tänkta att göras skriftligt behöver inte alltid 

genomföras skriftligt. Skriftliga uppgifter i läroböcker och övningsböcker kan även 

göras som ett muntligt samtal mellan elever eller mellan läraren och elever, eftersom 

dialog också är av betydelse för elevers läsförståelseinlärning, menar bland annat 

Helena. 
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Läsförståelse, kognition och metakognition  
Flera ämnesdidaktiskt inriktade teoretiker (Reichenberg, 2008; Bråten, 2008; 

Gibbons, 2013; Norberg Brorsson, 2016) framhåller vikten av att arbeta med 

läsförståelse. Tack vare att lärarna deltar i Läslyftet så har de fått möjlighet att 

utveckla sina kunskaper inom olika läsförståelseområden såsom lässtrategier och 

digitala texter. Det framstår som att läsförståelsestrategier är nytt och utvecklande 

både för elever och lärarna. Därför kan det ta tid med att lära in strategierna.  I de 

grupper som lärarna har tillämpat lässtrategierna har det gett goda resultat och 

eleverna har känts mottagliga för det nya arbetssättet trots att de tyckte att begreppen 

var komplicerade att förstå i början.  

 

Ämnesdidaktiska teoretiker (Norberg Brorsson, 2016) betonar också att arbete med 

elevers läsförståelse och språkutveckling genom att läsa skönlitterära böcker inom 

olika textgenrer även stimulerar till läsande, och att eleverna förutom 

språkkunskaper utvecklar kunskaper om olika sociala och kulturella situationer. 

Birgitta har i likhet med detta teoretiska resonemang uppfattningen att det är av 

värde för utveckling av god läsförståelse att läsa kontinuerligt. Men, hon har 

samtidigt erfarenhet av att tyst läsning eller att läsa på egen hand inte i samma 

utsträckning bidrar till utvecklingen av läsförståelse och språk. Något hon har goda 

erfarenheter av i sin undervisning är att det är effektivt att det i klassrummet sker 

mycket samtal och reflektioner kring det lästa. Däremot, för att kunna lära sig 

automatisera och avkoda krävs det att eleven läser på egen hand, förtydligar hon. 

Erfarenheter som dessa går även att finna i forskning (Reichenberg, 2008). 

 

I teoretiska didaktiska perspektiv på läsförståelse möter man även perspektiv på att 

läsning kan ge ingångar till att rikta fokus på det egna tänkandet (Sheikhi, 2016; 

Schmidt & Gustavsson, 2011). I sina resonemang om språkutvecklande arbetssätt 

kommer även lärarna in på metakognitiva dimensioner. Bland annat uttrycker 

samtliga lärare att andraspråkselever har svårt att läsa mellan raderna. I samband 

med detta betonar Maria att hon ser det som viktigt att utveckla elevernas förmåga 

att tänka kritiskt, vilket Helena och Birgitta håller med om. Helena känner att hon 

skulle behöva kompetensutveckling i just det eftersom de flesta lärare upplever att 

eleverna behöver bli bättre på att reflektera över sitt eget tänkande.    

 

Ett område som i detta sammanhang kan ses som relaterat till metakognition är 

estetiska uttrycksformer. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ingår i skolans uppdrag 

att stimulera elevers nyfikenhet och kreativitet och stärka deras självförtroende för 

att kunna lösa problem och handla i olika sammanhang. Westlund (2015) 

uppmärksammar att förutom att utveckla språket, reflekterande och tänkande genom 

att läsa, skriva, samtala och diskutera är det också viktigt att skapa möjligheter där 

eleverna får stimulans genom uttrycksformer som dans, musik och bild. Tankar som 

dessa är även något som en av lärarna är inne på. Helena poängterar att hon tycker 

att det är viktigt med skapande uppgifter. Hon har planer på att under den 

kommande terminen lära sina elever att bygga ett eget dataspel, i och med att flera 
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elever har stort intresse för att spela dataspel. Hon menar att detta är utvecklande för 

deras tankeförmåga och inlärning. 

 

Modersmålets betydelse 
Samtliga tre lärare har i enlighet med vad både Skolverket (2012a), läroplanen 

(Skolverket, 2011) och aktuell forskning (Löthagen, Lundmark & Modigh, 2008) 

betonar erfarenhet av att det är viktigt med modersmålsundervisning för 

andraspråkselever för att språkinlärningen ska ske mer effektivt. Men, lärarna har 

samtidigt erfarenhet av att elever och föräldrar kan ha olika attityder till 

modersmålsundervisning.  Flera gånger avstår elever från att läsa modersmål för att 

de tror att det inte är utvecklande och att de inte har någon nytta av det på grund av 

att de redan behärskar det. Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) betonar att 

det är  lärarens uppgift att göra dessa elever samt föräldrar medvetna om vikten av 

modersmålsundervisning i samband med andraspråksinlärning. Detta är något som 

lärarna i studien tycker är svårt. 

Läromedel 
Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) menar att det tysta klassrummet med 

självständigt arbete med läroböcker inte är lärorikt och språkutvecklande. Helena har 

en delvis annan uppfattning. Hennes erfarenhet är att en bra lärobok och övningsbok 

med skriftliga uppgifter kan användas som stöd och att det skapar en trygghet hos 

eleven. Det underlättar om den innehåller exempeltexter på olika genrer. Samtidigt 

slipper läraren leta exempeltexter på egen hand. Däremot är alla tre lärarna ense om 

att läroböcker inte ska vara de enda material som ska användas i skolan. I enlighet 

me Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008)  har de erfarenheter av att digitala 

verktyg också är viktiga eftersom de gör undervisningen mer varierande och 

kontextrik. Lärarna anser i likhet med Skolverket (2013) och Hylén (2013) att olika 

digitala verktyg är språkutvecklande och fungerar väl i undervisningen. De bidrar till 

att öka elevernas förmåga till eget tänkande, deras kreativitet och problemlösning 

samt även det kritiska tänkandet. Men, de flesta eleverna behöver vägledning vid 

användandet av datorn, speciellt andraspråkselever, menar lärarna, eftersom de 

flesta saknar datakunskaper från hemlandet. Alla tre lärarna uttrycker att de känner 

sig kompetenta i att vägleda eleverna i att använda dator, och att detta är viktigt för 

att det ska fungera på bra sätt, vilket understryker vad Hylén (2013) betonar om att 

det viktigt med utbildade lärare i tekniska hjälpmedel för att kunna hjälpa sina elever 

med att använda datorn och att utveckla deras data- och språkkunskaper. 

Kollegialt samarbete 
Westlund (2015) betonar att en lärare bör vara medveten om sin kunskapssyn och 

syn på lärande, ha kunskaper om hur lärprocesser fungerar och arbeta med 

undervisningen utifrån de didaktiska grundfrågorna. Westlund påpekar att lärare 

alltid bör reflektera över och utvärdera ifall sin kunskapssyn och syn på lärande 

hänger ihop med det som står i läroplanen och andra styrdokument. Andra teoretiker 

(Hattie, 2012; Gibbons, 2015; Hargreaves & Fullan 2012; Langelotz, 2013) och 

Skolverket (2011) betonar att reflektion bäst görs tillsammans med kollegor. Det är i 
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samtal tillsammans med arbetskollegor som läraren kan utmana sina egna tolkningar 

om kunskapssyn, våga ta risker och ändra sina uppfattningar. Att samtal med 

kollegor är viktigt är även de tre lärarnas tankar och erfarenheter. Samtliga lärare 

tycker att samarbete med kollegor om arbetssätt är värdefullt för att delge varandra 

tips, idéer, nya tankar och erfarenheter. Kollegiala samtal var något som saknades 

innan de började delta i Läslyftet. Nu samtalar de varje dag med sina kollegor som 

sitter i samma arbetsrum om metoder som är utvecklande språkligt. Däremot medger 

de att det finns brist på tid till egna reflektioner, men eftersom de sitter i arbetsrum 

där de har kollegor som undervisar i liknande ämnen, skapas ändå tid för lite 

reflektion, men de önskar att de hade mer tid för reflektioner. Två av dem berättar att 

i ämneslagen är det oftast brist på tid till kollegiala och pedagogiska samtal. Birgitta 

uppfattar sina kollegor som öppna för nya arbetssätt och vågar testa nya metoder, 

vilket Westlund (2015) tycker är viktigt. Men hon menar också att hon tillsammans 

med sina kollegor behöver bli bättre på att ta reda på elevernas tidigare kunskaper 

och erfarenheter för att nå dem på ett bättre sätt.  

Såväl forskning (Gibbons, 2015), läroplanen (Skolverket, 2011) och Skolverkets 

stödmaterial (Skolverket, 2012b) anger att det är alla lärares ansvar att bedriva 

undervisningen på ett språkutvecklande sätt för att ge eleverna möjligheter till att nå 

goda resultat i skolans alla ämnen. Alla tre lärare har emellertid en uppfattning i 

likhet med vad både Gibbons (2015) och Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) 

skriver om att det fortfarande finns brister i att bedriva språkutvecklande arbetssätt i 

alla ämnen och att många ämneslärare förväntar sig att språklärare ska ansvara för 

den biten. Lärarna tycker att det är viktigt med samarbete mellan språklärare och 

ämneslärare, men deras uppfattning är att det är något som de önskar att 

skolledningen skulle skapa bättre förutsättningar för. 

En sociokulturell grundsyn 
Ett övergripande perspektiv på vad lärarna uttrycker om betydelsen av samtal, 

variation och lärares stöttning leder tankarna till att de alla tre har en outtalad 

sociokulturellt inriktad didaktisk grund för sitt arbete. Den sociokulturellt inriktade 

grundsynen kommer till uttryck i olika utsträckning. Det är emellertid inte någon av 

lärarna som uttryckligen använder begreppet ”sociokulturell”. Den som framför allt 

ger uttryck för en sociokulturell grundsyn, även om den inte är uttalad, är Helena. I 

resonemang hänvisar hon bland annat till Vygotskij. När det gäller de tre lärarnas 

uttalade didaktiska grundsyn får jag uppfattningen att lärarna framför allt hänvisar 

sina didaktiska överväganden och utgångspunkter för undervisningen till läroplanen. 

Jag tycker mig se en tydlig didaktisk medvetenhet i enlighet med vad läroplanen 

(Skolverket, 2011) anger. Hänvisningar till läroplanen är något som lärarna ofta 

återkommer till i fokusgruppsamtalen. I mindre omfattning hänvisar de till teoretiska 

perspektiv.  
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DIDAKTISKA SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 
I arbetet med studien har jag reflekterat över mitt eget arbete och kommit fram till att 

mycket av det jag har läst har jag i stor utsträckning haft erfarenhet och kunskap om, 

men jag har även fått fördjupade kunskaper om språkutvecklande arbetssätt genom 

läsningen av litteraturen och innehållet i fokusgruppsamtalen. I detta avslutande 

avsnitt funderar jag över didaktiska utgångspunkter relaterat till magisteruppsatsen.  

En viktig slutsats från denna studie är att genrebaserat arbetssätt gynnar flerspråkiga 

elevers utveckling av språk- och ämneskunskaper. Eftersom utvecklingen av 

skolspråk tar längre tid att utveckla än vardagsspråket, är det av värde att både 

ämnesinnehåll ämnes- och skolspråk integreras i undervisningen. När man planerar 

och genomför sin undervisning bör man ha i åtanke att jobba en hel del med att 

förklara ord och begrepp för sina nyanlända elever genom att sammanställa listor 

med begrepp på papper eller på tavlan innan man går igenom en specifik text, 

eftersom detta bidrar till att underlätta inlärningen av ämnesinnehållet, samtidigt 

som det ökar elevers språkliga ordförråd. Men det är olika i olika grupper. I grupper 

där flerspråkiga elevers språk är utvecklat kan man arbeta på ett annorlunda sätt. Då 

går man från helheten till delarna. Det vill säga att först ha en genomgång, läsa 

böcker och sedan förklara ord och begrepp som eleverna har stött på. 

Undervisningen ska ge möjlighet att utveckla elevernas tal och skriftförmåga i 

svenska för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang (Skolverket, 2011). Något som 

studien har bidragit till fördjupade kunskaper om är att en variation av arbetssätt i 

undervisningen har stor betydelse för elevers lärande och språkutveckling. Eleverna 

ska få öva olika förmågor i undervisningen. Uppgifterna behöver inte alltid 

genomföras skriftligt eftersom muntliga samtal också är av betydelse för elevers 

läsförståelseinlärning. Muntliga diskussioner är stimulerande för eleverna eftersom 

genom samtal, utbyter de olika åsikter och tankar, de lär sig att läsa mellan raderna, 

argumentera, reflektera, tänka kritiskt, utvärdera, tolka, lösa problem och utveckla 

sina idéer. I studien framkommer att andraspråkselever har svårt att läsa mellan 

raderna eller förstå ord. Gibbons (2015) visar att det är värdefullt att använda sig av 

en strategi som är att rita, dra pilar och cirklar på tavlan när läraren ska förklara ett 

ord eller begrepp i en text för bättre förståelse.  

Forskning har uppmärksammat att arbetet med elevernas läsförståelse genom att 

läsa skönlitterära böcker och olika textgenrer ger elever förutsättningar och 

möjligheter att stimulera och utveckla sina kunskaper i olika sociala och kulturella 

situationer såväl som det egna tänkandet. Det är av värde för språkutveckling av god 

läsförståelse att läsa kontinuerligt, men tystläsning eller att läsa på egen hand bidrar 

inte i lika stor utsträckning till utvecklingen av läsförståelse och språk. Det har jag 

upplevt i min undervisning, och är något som jag genom studien har fått ytterligare 

förståelse för att det är viktigt. Det som är effektivt är att det i klassrummet sker 

mycket samtal och reflektioner kring det lästa  men även uppföljning. 
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Utvecklingen av muntlig och skriftlig litteracitet i skolans alla ämnen är nyckeln till 

effektivt lärande.  I likhet med Gibbons (2015) och Norberg Brorson (2016) anser jag 

att det är viktigt att eleverna behärskar olika genrer, språk och strukturer. 

Undervisningen behöver därför planeras i syfte att utveckla elevernas läsande, 

skriftspråk, att kritiskt tänka och att kunna använda rätt språk i rätt sammanhang. 

Det är alla lärares ansvar att utveckla elevernas litteracitet betonar Gibbons (2015), 

men många ämneslärare lägger ansvaret på språklärare, vilket är negativt. Jag 

samarbetar med modersmålslärare om olika teman. Det har gett positiva resultat och 

är något som jag vill framhålla som viktigt. 

Utifrån studiens sociokulturella didaktiska grundsyn visar studiens resultat att det är 

viktigt att andraspråkselever får kontinuerlig stöttning under skoltiden. Jag lägger 

stor vikt på att utmana mina elever i undervisningen genom att använda uppgifter 

både på hög och låg kognitiv nivå för att utveckla deras språk och ämneskunskaper, 

likaså deras självständighet och lärande. Gibbons (2015) ser för- och nackdelar när 

det gäller arbetsuppgifter med hög och låg kognitiv utmaning. Det vill säga att när 

eleverna arbetar med kognitiva uppgifter med hög utmaning bör de få mer stöd för 

att undvika frustration och utföra sina uppgifter. Medan när elever arbetar med 

uppgifter med låg kognitiv utmaning är risken att det inte sker så mycket lärande och 

språkutveckling om de får mycket stöd. Därför bör läraren stötta sina elever i sin 

undervisning på olika sätt och i olika hög sträckning, så att den blir språk- och 

kunskapsutvecklande och bidrar till att eleverna till sist lyckas att utföra sina 

uppgifter på egen hand. Jag tänker att det är framgångsrikt att som lärare ställa höga 

förväntningar på sina elever genom att låta dem arbeta med kognitivt utmanande 

uppgifter, men att de bör få stöttning under arbetsgången för att utveckla tankar och 

språk. På det viset behöver undervisningen inte förenklas. Jag håller med Löthagen, 

Lundenmark och Modigh (2008). De förespråkar en språkutvecklande modell som 

kallas ”Cummins fyrfältare”. Denna metod ger stöd vid planeringen av 

undervisningen för att nå goda resultat och utveckla elevers språk- och 

ämneskunskaper. Det är betydelsefullt att variera mellan uppgifter med hög och låg 

kognitiv svårighetsgrad beroende på situationen och nivån, det vill säga att börja med 

det konkreta och gå till det abstrakta.  

 

Genrepedagogik är ett arbetssätt som jag tillämpar i undervisningen. Jag har i likhet 

med mina kollegor läst Gibbons (2015) och fått kunskaper om vad varje fas i 

cirkelmodellen innebär. I likhet med dem är min erfarenhet att detta är ett fungerade 

arbetssätt som gynnar eleverna, eftersom modellen är ett verktyg för att jag som 

lärare tillsammans med eleverna utforskar vilken genre texten tillhör, syftet med 

texten och hur den är strukturerad. Min erfarenhet är att denna modell är effektiv för 

elevernas språkutveckling eftersom både lärare och elever är aktiva i processen och 

jag håller med om Vygotskijs sociokulturella syn på lärandet, att allt lärande sker i 

samspel. 

 

För att eleverna ska förbättra sina resultat, känna delaktighet och lyckas i skolan 

krävs enligt Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) att undervisningen 
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organiseras på sätt där det tas hänsyn till elevernas förkunskaper, intressen, tankar 

och erfarenheter, men även att resurserna används på rätt sätt. Detta är något som 

jag med studiens resultat i åtanke ser som värdefullt för lärare att ta till sig och ha i 

åtanke i sin undervisning. Det ställs höga krav på oss lärare. Lärarens roll är komplex. 

Vi behöver se flerspråkighet som en tillgång, vara lyhörda på de svårigheter eleverna 

möter som uppstår i skolan och vid språk- och begreppsinlärning. Det krävs även att 

erbjuda eleverna möjligheter att bli framgångsrika i sitt lärande genom att konstruera 

prov och uppgifter så att eleverna kan lyckas. Vi bör ha en positiv attityd till 

andraspråkselever. Det är alla lärares ansvar att skapa verktyg för eleverna som ska 

vara språkutvecklande. Inte minst goda relationer till sina elever är viktigt och gynnar 

utvecklingen. Dessutom bör eleverna känna delaktighet. Jag har märkt att eleverna 

idag gillar att vara med i att utforma och önska uppgifter och prov på ett sätt som ger 

dem möjlighet att lyckas. Det kan till exempel vara genom att en elev önskar att göra 

muntligt istället för skriftligt prov eller genom att ha sin framställning i en mindre 

grupp.  

Något som både lärarna i studien och jag själv har erfarenhet av är att det finns både 

för- och nackdelar med att använda läroböcker. Självständigt arbete med läroböcker 

är inte alltid lärorikt och språkutvecklande, likaså det tysta klassrummet eftersom 

alla läroböcker inte innehåller kognitivt utmanande uppgifter. Men en bra lärobok 

kan användas som stöd och underlättar om den innehåller exempeltexter på olika 

genrer då det kan skapa trygghet hos eleven. Läroböcker ska inte vara de enda 

material som ska användas i skolan utan jag anser utifrån min erfarenhet som lärare 

att digitala verktyg också är viktiga eftersom de gör undervisningen mer varierande 

och kontextrik. Men, en elev behöver vägledning vid användandet av datorn, speciellt 

andraspråkselever, eftersom de flesta saknar datakunskaper från hemlandet. Vi 

personal på min arbetsplats får utbildning i tekniska hjälpmedel för att kunna hjälpa 

våra elever med att använda datorn och utveckla deras datakunskaper. Därmed 

bidrar det till att öka elevernas förmåga till eget tänkande, deras kreativitet och 

problemlösning men även det kritiska tänkandet. Det krävs också att utgå ifrån sina 

elevers kunskaper och intressen, utmana dem och arbeta med det eleverna känner 

engagemang och intresse för. Det är alltså av betydelse att variera undervisningen för 

bättre lärande. Men i likhet med lärarna i studien upplever jag att vi är styrda av 

kursplanens mål, det centrala innehållet och kunskapskraven som delges i 

läroplanen. Därför bör jag vara så flexibel som möjligt för att hinna med alla 

momenten i en viss kurs. 

Westlund (2015) betonar att en aktiv läsförståelse har stor betydelse för elevernas 

lärande. En lärare bör vara medveten om sin kunskapssyn om lärande, ha kunskaper 

om hur läsprocessen fungerar och arbeta utifrån de didaktiska frågorna i 

undervisningen. Läraren behöver tillsammans med arbetskollegor utmana sina egna 

tolkningar om kunskapssynen och våga ta risker och ändra sina uppfattningar. 

Studien visar att fokusgruppsamtal kan vara ett sätt att bidra till detta, men även 

kollegiala samtal kollegor emellan. Jag samarbetar mycket med mina kollegor om 

arbetssätt. Jag upplever att det är värdefullt och att detta bidrar till att vi delger 
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varandra tips, idéer, nya tankar och erfarenheter. Jag samtalar en hel del med mina 

kollegor som sitter i samma arbetsrum om metoder som är utvecklande språkligt. 

Däremot upplever jag i likhet med lärarna i studien att det finns brist på tid till egna 

reflektioner. Eftersom jag sitter i arbetsrum där jag har kollegor som undervisar i 

liknande ämnen, skapas ändå lite tid för reflektion, men jag önskar att jag hade mer 

tid för det. Det är oftast brist på tid till kollegiala och pedagogiska samtal har jag 

märkt. 

Förslag till vidare forskning 
Jag har genomfört en studie där jag fokuserat mig på lärarnas föreställningar och 

erfarenheter av arbete med nyanlända och flerspråkiga elever på gymnasiet. Detta 

har gett flera viktiga inblickar i hur erfarna lärare tänker och arbetar, som jag tar med 

mig i mitt eget arbete. För att få ännu bredare underlag för att ytterligare utveckla 

min undervisning är något jag nu är intresserad av att undersöka är hur eleverna 

upplever undervisningen gällande språkutvecklande arbetssätt. I en studie med detta 

fokus är mina tankar att det skulle kunna ge mer att använda individuella samtal 

istället för fokusgruppssamtal. En annan tanke är att det skulle kunna ge mer att 

genomföra intervjuerna på elevens modersmål. För en nyanländ elev kan det vara 

svårt att uttrycka sig om undervisning och lärande på ett andraspråk som hen just har 

börjat lära sig. Här har jag en styrka i att jag är flerspråkig och kan tala flera elevers 

modersmål. I och med det skulle jag kunna få mycket mer kunskap än om vi förde 

samtal på svenska. 
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