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Abstract  

Title: ”Welcome to 3a!”– An ethnographic case study on language-fo-

cused teaching in a linguistically and culturally heterogenic classroom 

 

The overall aim of this ethnographic case study is to study language-

focused teaching in a multicultural Swedish school and a third grade 

composed of pupils with different linguistic and cultural backgrounds. 

The study focuses on the support of multilingual pupils offered by 

teachers and educators, on what didactic choices teachers make and 

what didactical methods are used during reading and writing lessons 

and on what language-focused teaching strategies the teachers and ed-

ucators use. 

The results show that the school staff meet parents and pupils with 

openness, curious humility and advocate the use of dialogue for effec-

tive cooperation between school and home. Different vocational cate-

gories and educators with different linguistic and cultural backgrounds 

collaborate. They work solution-focused and language-oriented. The 

study shows didactical choices and methods used by teachers and edu-

cators and their reflections on the choices and methods. Working with 

words and texts is an important part of the lessons. Instructions, expres-

sions of learning goals and delivery of working strategies are frequent. 

A variety of different methods is used, where many questions are asked 

and individual words or student responses are often repeated. The teach-

ers work with clear frameworks and structure. The proximity and a 

good relationship with the pupils are valued. Professional cooperation 

is seen as a success factor and is a common feature of school life. The 

heterogeneity of the pupil group determines the choice of working 

methods. Building a Swedish vocabulary while developing knowledge 

is one of the most important objectives of teaching. The use of the Swe-

dish language dominates the teaching 

A language-focused teaching strategy the teachers and educators use 

is the presentation of good examples. Strategies regarding writing, as 

well as behavioural instructions, were given.  Confirmation and praise 

were expressed and subject-related questions and clues were given. The 
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class teacher clearly orchestrates the classroom, where subject content 

and concepts are put in context and parallels are drawn. The class 

teacher refers to previous lessons and other subjects as well as adjusts 

her language to the students' linguistic levels. Different forms of visual 

support are used regularly. 

Overall, this dissertation highlights: 

(a) Working at a culturally and linguistically heterogeneous school 

means a daily balancing act between socialisation and inclusion. Future 

democratic citizens must be trained, the Swedish school and the subject 

of language have to be developed, while taking into account the linguis-

tic habits and cultural expectations of the home. Swedish school culture 

is to be conveyed without emptying the families of previous experi-

ences. 

(b) Pupils in need of a higher linguistic or knowledge-based challenge 

need to stand back for the collective structural and linguistic needs for 

support. Pupils with the greatest need for linguistic compensatory 

bridges between home and school receive support through multilingual 

staff directly at school if they belong to one of the language groups rep-

resented at the school. 

(c) In spite of experienced, committed and cooperative staff, L1 educa-

tion remains a difficult task to complete. L1 education seems to meet 

many practical organisational and status-related challenges. By em-

ploying multilingual staff, alternative solutions were found. L1 educa-

tion is experienced by several pupils student as being something volun-

tary and unnecessary.  

 

 

 

Keywords: cultural and linguistic heterogeneous school, language fo-

cused teaching, literacy development, multilingual, teaching strategies,  

third grade 
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Del I: Inledning 

  

 

1. Det flerspråkiga Sverige   

Alla bosatta i Sverige ska enligt lagen ges möjlighet att lära sig svenska 

(SFS 2009:600). Dessutom har flerspråkiga människor rätt till att ut-

veckla sitt starkaste språk, eftersom språk och språkbehärskning ses 

som en mänsklig rättighet (Lindberg, 2009). Genom språket identifierar 

vi oss. ”Kunskap skapas och inlärning sker genom språk, den produce-

ras och reproduceras genom språk samt värderas genom språk” (Nor-

berg Brorsson & Lainio, 2016:11). Människans starkaste språk bör där-

för upprätthållas och till fullo utvecklas (Lindberg, 2009).  

Allt fler av dagens lärare träffar på heterogent sammansatta elev-

grupper (Lindberg, 2009), då andelen elever med utländsk bakgrund har 

ökat markant under de senaste decennierna (Hyltenstam & Lindberg, 

2013). Även mindre skolor och skolor på landsbygden möter numera 

nyanlända i sin vardag (Lahdenperä & Sundgren, 2016). Flerspråkighet 

har dock många olika ansikten. Många elever har migrerat hit från 

krigsdrabbade länder, medan andra har flyttat till Sverige på grund av 

globaliseringen och en allt rörligare arbetsmarknad. En tredje grupp ele-

ver är födda i Sverige men talar ett annat förstaspråk än svenska i hem-

met. Gruppen elever med annat förstaspråk än svenska är mycket 

heterogen.  

Olika kulturer, olika språk och olika bakgrunder sitter samlade i 

samma klassrum (Lindberg, 2009). Denna heterogenitet kräver hög lä-

rarkompetens, som kontinuerligt behöver utvecklas och aktualiseras.  

Att anpassa undervisningen till varje elevs behov och bakgrund är 

en av skolans utmaningar. Undervisningen ska främja elevernas kun-

skapsinhämtning genom att ta hänsyn till elevers bakgrund, tidigare er-

farenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2015).  
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Denna licentiatuppsats åskådliggör och diskuterar hur lärarna och pe-

dagogerna på en kommunal skola tar sig an den kulturella och språkliga 

heterogeniteten. Genom en etnografisk fallstudie undersöker jag språk-

främjande undervisning i en kommunal tredjeklass, Klass 3a, samman-

satt av elever med olika kulturella bakgrunder och tio olika förstaspråk. 

Skolans holistiska tänk kring stöd till flerspråkiga elever belyses i stu-

dien och blicken riktas mot pedagogernas didaktiska val och arbetssätt. 

Jag gör även detaljerade analyser av de språkstödjande strategier som 

används under två olika lektioner, en lektion med skrivutvecklingspe-

dagog och en NO/SO-lektion med SVA-undervisning i klassrummet.  

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka språkfrämjande arbete i en skola och en 

tredje klass sammansatt av elever med olika språklig och kulturell bak-

grund.   

 

Forskningsfrågorna är: 

Fråga 1: Vilka typer av stöd erbjuds flerspråkiga elever på skolan av 

lärarna och pedagogerna? 

Fråga 2: Vilka didaktiska val gör lärarna och pedagogerna och vilka di-

daktiska arbetssätt används vid läs- och skrivundervisning i ett språkligt 

heterogent klassrum? 

Fråga 3: Vilka språkutvecklande arbetsstrategier använder lärarna och 

pedagogerna i ett språkligt heterogent klassrum? 

 

Den första frågan belyser och diskuterar ur ett övergripande perspektiv 

hur hela skolan handskas med kulturell och språklig heterogenitet. Den 

andra frågan jämför lärarnas och pedagogernas didaktiska val och reso-

nemang med den praktiska skolvardagen i klass 3a. Den tredje och sista 

frågan dyker slutligen in i detaljerade analyser av den konkreta använd-

ningen av språkutvecklande arbetsstrategier under två olika lektioner, 

en skrivlektion och en SO/NO-lektion.  

När jag i denna studie skriver lärare avser jag pedagoger som har 

utbildat sig till lärare. Pedagoger i min studie kan även vara elevassi-

stenter, specialpedagoger och annan personal med pedagogisk utbild-

ning annan än lärarutbildning.  
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DEL II: Bakgrund, teori och tidigare forskning 

 

 

2. Bakgrund 

Flerspråkighet i ett historiskt och politiskt perspektiv 

För att kunna placera min licentiatuppsats i ett historiskt och politiskt 

perspektiv beskriver jag i detta avsnitt hur synen på flerspråkiga elever 

och inställningen till undervisning i ämnet svenska som andraspråk för-

ändrats under det senaste århundradet. För uppsatsen centrala begrepp 

definieras och diskuteras i detta kapitel.  

När en person lär sig ett nytt språk efter att det första språket eller 

de första språken har etablerat sig brukar man tala om andraspråksin-

lärning och om successiv flerspråkighet (Abrahamsson, 2009). Ett 

förstaspråk, även kallat modersmål, är alltså det språk en individ har 

tillägnat sig först. Det kan innebära att en individ har två eller flera 

förstaspråk. Med starkaste språket avses det språk en person känner sig 

tryggast med och som hen behärskar bäst i både tal och skrift. Personen 

kan anpassa det språket till olika kommunikationstillfällen. En persons 

starkaste språk behöver inte vara hens först inlärda språk.  

I dag använder forskare och skolpersonal ofta termer som andra-

språkselev, elever med annat modersmål än svenska och flerspråkiga 

elever (Rosén, 2013). Flerspråkighet ses som ett övergripande begrepp 

för användandet av två eller flera språk (Lainio, 2013). I denna licenti-

atuppsats utgår jag från funktionskriteriet (se s. 17) och begreppet fler-

språkighet och flerspråkiga elever. Begreppet flerspråkiga elever lik-

ställs med begreppet andraspråkselever. Med dessa avser jag elever 

som har lärt sig ett annat förstaspråk än svenska, dvs. elever som har 

lärt sig minst ett annat språk än svenska innan de började lära sig 

svenska. Svenska är således deras andra-, tredje- eller fjärdespråk. 
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Denna kategorisering är hämtad från Skolverkets Rapport 321: Med an-

nat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet (Skol-

verket, 2008).  

En kategorisering medför alltid en viss negativ konnotation, en ”vi 

mot dem”-dualism och en diskussion om normen (Hellblom-Thibblin, 

2004). Kategoriseringen och ordvalet som följer med den beskriver per-

spektivet man väljer för att se sitt forskningsområde.  

Rosén (2013) hävdar att redan val av uttryck som elev med invand-

ringsbakgrund, elev med annat modersmål, elev med svenska som and-

raspråk etc. innebär ett ställningstagande. Begreppen uttrycker hur sy-

nen och förväntningarna på invandraren förändrats under det senaste 

århundradet.  

Invandringen i Sverige har ökat under de senaste åren (Migrations-

verket, 2016). I dag står Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea 

för flest asylsökande i Sverige.  

2009 fastställdes en språklag (SFS 2009:600) i Sverige. Den slår fast 

att svenska är Sveriges officiella språk. Fem språk fick 2000 status som 

officiella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, jiddisch och ro-

mani chib (Svenska Institutet, u.å.; SFS 2009:600). Dessutom talas ca 

200 invandrarspråk i Sverige.  

I dag används begreppet ”nyanlända elever” allt oftare.  Den 1 janu-

ari 2016 infördes nya regler i Skollagen (SFS 2010, 3 kap. 12 §) som 

definierar begreppet som följande:  
 

Med nyanländ avses i denna lag den som  

 

1. har varit bosatt utomlands,  

2. nu är bosatt i landet, och  

3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han 

eller hon fyller sju år.  

 

Enligt lagen är man endast under de första fyra åren i Sverige ”nyan-

länd”.  

I skolan träffar läraren dock inte enbart på nyanlända elever utan el-

ler med ringa svenskkunskaper, utan också elever födda i Sverige, men 

som talar ett annat språk än svenska i hemmet (Rosén, 2013). De behö-

ver därför tillägna sig svenska i förskolan och skolan. Enligt lagen räk-

nas dessa elever inte som nyanlända och behandlas därefter. Vid fördel-

ning av finansiella resurser prioriteras de ibland bort. Vem som bör läsa 

ämnet svenska som andraspråk framgår visserligen av Skolförord-

ningen (SFS 2011:185):  
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Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för  

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,  

2. elever som har svenska som modersmål och som har  tagits in från skolor i 

utlandet, och 

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare.  

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.  

Att rektor bestämmer innebär att rektor måste ha kunskap om de två svenskämnena. 

Ofta delegerar rektor frågan till en andraspråkslärare som gör en bedömning. Alla ele-

ver som bedöms vara i behov av undervisning i svenska som andraspråk har rätt att läsa 

svenska som andraspråk och den som oftast har kompetens att göra denna bedömning 

är den utbildade läraren i svenska som andraspråk. Bedömningen kan göras med hjälp 

av vardagliga observationer, språkutvecklingsanalyser samt olika kartläggnings- och 

diagnostiska material. Rätten till undervisning i svenska som andraspråk gäller alltså 

oavsett vilken språknivå eleven befinner sig på eftersom alla elever har rätt till under-

visning utifrån sina egna förutsättningar: Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsut-

veckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

 

Beslutet över vem som bör eller får läsa svenska som andraspråk tillhör 

rektor men kan delegeras till en annan behörig person. Economou 

(2007) framhåller att detta ofta innebär en godtycklig gränsdragning där 

skolans finansiella medel avgör vem som får läsa ämnet svenska som 

andraspråk.  

Viktigt att poängtera i detta sammanhang är just heterogeniteten i 

gruppen elever med annat förstaspråk. Rosén (2013) betonar att indivi-

duella skillnader, så som motivation eller intelligens, kan vara mer be-

tydelsefulla för att förutspå en elevs språkprogression än födelseorten. 

Flera språk – flera möjligheter 

Otterup (2005) påpekar att fenomenet tvåspråkighet alltid funnits i Sve-

rige. Med det avses inte enbart existensen och användningen av Sveri-

ges minoritetsspråk, utan även invandrarfamiljer som talar ett annat 

språk än svenska i hemmet.  

Rosén (2013:141) talar i sin avhandling om den monolingvistiska 

myten ”ett språk – ett folk”. Om man dock tittar över hela världen är 

flerspråkiga barn mycket vanligt förekommande. Det finns många fler 

språk än länder i världen. Dessutom förekommer många officiellt en-

språkiga länder med mindre grupper språkliga minoriteter (Skutnabb-

Kangas, 1988).  

Det finns olika definitioner på vem som anses vara två- eller fler-

språkig. Skutnabb-Kangas (1981) och Sundman (2013) beskriver fyra 

olika kriterier för att definiera vem som är två- eller flerspråkig:  
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1. Ursprungskriteriet: Personen är uppvuxen i ett hem där två eller flera 

språk talas och har således lärt sig två eller flera språk tidigt i livet.   

2. Kompetenskriteriet: Personens kompetensnivå i de olika språken     

räknas och kraven på den kompetens som krävs för att räknas som två- 

eller flerspråkig kan vara väldigt olika. Vissa anser att de olika språken 

ska vara lika välutvecklade, medan andra räknar en person som tvåsprå-

kig bara hen har kommit i kontakt med de olika språken.  

3. Funktionskriteriet: En person använder eller kan använda två eller 

flera språk omväxlande och enligt egna önskemål eller behov. 

4. Identifikationskriteriet: En person upplever sig själv vara två- eller 

flerspråkig.  

I dag utgår många forskare från funktionskriteriet (se exempelvis Ot-

terup, 2005). I denna uppsats gör även jag det. Detta kriterium förutsät-

ter inte mätning av språkfärdigheter, utan utgår ifrån att individen an-

vänder olika språk inom olika domäner.    

Språk är makt och för att kunna skapa en demokrati behövs ett ge-

mensamt språk. Skolverket (2015:1) understryker vikten av språket för 

ett välfungerande samhälle:  

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språ-

ket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 

och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

 

Synen på tvåspråkighet har förändrats. García (2009a) beskriver hur 

tvåspråkighet ansågs vara problematiskt efter första och andra världs-

kriget. Därefter, 1953, beskrev UNESCO rätten till undervisning på sitt 

modersmål. Det skulle blåsas nytt liv i användandet av minoritetsspråk. 

Efter Kalla kriget och den påbörjade globaliseringen började tvåsprå-

kighet ses snarare som en tillgång än ett problem.  

Skutnabb-Kangas (1988) utgår ifrån att en hög nivå på tvåspråkighet 

leder till skolmässig framgång. Barn som behärskar båda eller flera av 

sina språk väl uppvisar ofta höga skolprestationer. Flerspråkiga perso-

ner kommunicerar sällan lika bra på alla sina språk i alla olika situat-

ioner. För att en individ ska kunna dra nytta av sina flera språk utgår 

man ifrån en balanserad språkbehärskning.  

Genesee (1981) ser ett samband mellan flerspråkighet och gynn-

samma kognitiva processer. En tänkbar förklaring till detta ser Genesee 

i den högre medvetenheten om språklig form och funktion som en fler-

språkig person uppvisar. Det symboliska och abstrakta tänkandet gyn-

nas. Redan Peal och Lambert (1962) upptäckte att flerspråkiga elever 

hade tillgång till ett flertal oberoende kognitiva strategier och att de 
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dessutom var mer flexibla i användningen av olika strategier vid pro-

blemlösning. Så uppmärksammar även Bialystok (2001) att flersprå-

kiga barn har lättare än enspråkiga barn vid utförandet av uppgifter som 

kräver metalingvistisk medvetenhet. McBride-Chang och Kail (2002) 

drar slutsatsen att balanserat tvåspråkiga individer, dvs. barn med god 

behärskning av de olika språken, snabbare tillägnar sig nya ord och ut-

tryck. I en undersökning av amerikanska och kinesiska barns ordigen-

känningsförmåga kom de fram till att balanserad flerspråkighet signifi-

kant bidrar till en förbättring av barnets kognitiva prestationsförmåga. 

De kan, om de redan behärskar sitt förstaspråk, snabbare lägga till nya 

ord från ett andraspråk i sin ”språkliga karta”. Modersmålsinlärning 

gynnar alltså kunskapsupptaget och hindrar inte detta (Lindberg, 2009).  

Flerspråkiga individer som behärskar sina språk väl tenderar att upp-

visa större mental flexibilitet (García, 2009b). De förfogar ofta över mer 

omfattande språklig medvetenhet och lingvistisk flexibilitet. Flersprå-

kiga barn har en förmåga att utveckla en större metalingvistisk medve-

tenhet än enspråkiga barn. Balanserad tvåspråkighet gynnar även bar-

nets kognitiva hjärnverksamhet (Chan & Sylva, 2015). Vidare tyder 

forskning på att flerspråkiga barn har lättare att lära sig nya språk. Även 

socioekonomiska fördelar kan räknas upp. Personer med goda kun-

skaper i flera språk anses vara mer attraktiva på arbetsmarknaden. Här 

behövs det tilläggas att den sociala statusen är starkt avhängigt av vilka 

språk som talas. Än i dag lever föreställningen om att vissa språk är 

finare än andra (Skuttnabb-Kangas, 1988; García, 2013). 

Rosén (2013) framhåller vidare att högre kulturell medvetenhet och 

kompetens kan förknippas med flerspråkighet. Dock finns också forsk-

ning inom psykologi som inte kan hitta systematiska bevis för att två-

språkiga vuxna individer uppvisar fler kognitiva fördelar jämfört med 

enspråkiga vuxna (Lehtonen m.fl., 2018).  

Den språkligt och kulturellt heterogena skolan 

I studien används begreppen språkligt och kulturellt heterogent samt 

mångkulturellt frekvent. Mångkulturalitetsbegreppet är omdiskuterat 

och denna studie fokuserar inte på att utreda skillnader mellan olika de-

finitioner. I den föreliggande studien likställs uttrycken språkligt och 

kulturellt heterogent och mångkulturellt och avser människor med eller 

utan olika funktionsnedsättningar, olika religioner, förstaspråk, värde-

19



 

19 
 

ringar, etnicitet, nationalitet och nationellt ursprung, utbildningsbak-

grund, livsstil, värden, social klass och ekonomisk status (se Lumby, 

2006). 
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3. Teoretiska perspektiv på undervisning och 
didaktik i det flerspråkiga klassrummet  

Som utgångspunkt för min studie har jag valt ett sociokulturellt per-

spektiv, med fokus på stöttning och anknytning till den närmaste ut-

vecklingszonen. Ur ett sociokulturellt perspektiv betraktar man verklig-

heten som socialt konstruerad (Alvesson & Sköldberg, 2008). Inom den 

sociokulturella synen på lärande intar språket en mycket central roll. Vi 

lär oss via språket och språk ses som en social företeelse som utvecklas 

genom att eleven använder det aktivt i interaktion och i sociala sam-

manhang. Genom varierande undervisning gynnas alla olika elever och 

de ges möjlighet att använda språket i olika sammanhang och på olika 

sätt.  

Skapandet av en identitet är intimt förknippat med språkval och atti-

tyder gentemot språk. McGroarty (2009) påtalar att språkinlärning 

inom den sociokulturella synen på lärande och språk överlag är intimt 

förknippat med skapandet av en social identitet.  

Inom det svenska utbildningssystemet har språk och språkutveckling 

länge förknippats med sociokulturella perspektiv (Olofsson, 2011). 

Språkbehärskning ses som avgörande i en elevers kunskapsutveckling. 

Skolans styrdokument bygger till stor del på synen att kunskap kon-

strueras språkligt. Språket fyller viktiga funktioner i de olika skoläm-

nena och är en förutsättning för att kunna ta till sig ny kunskap.  

I det följande beskrivs teorier om och perspektiv på undervisning och 

didaktik relevanta för denna studie om språkutvecklande undervisning 

i det kulturellt och språkligt heterogena klassrummet.  

Språkinlärningens kulturella och sociala aspekter 

Man har länge fokuserat på individuella faktorer i språkinlärningen, 

men de forskare som är relevanta för min studie ser i dag språkinlärning 

ur ett mer socialt och interaktivt perspektiv (t.ex. Lindberg, 2009). 

Språk och språkinlärning anses vara diskursiv. Den diskursiva hypote-

sen beskrivs närmare av Gass och Selinker (2013) och utgår ifrån att 
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det behövs bakgrundsinformation för att kunna knyta an, förstå och till-

godogöra sig den kommande och nya informationen. Begreppet diskur-

siv innefattar ett stegvist uppbyggande av kunskap ur sammansatta de-

lar till en helhet. Språkinlärning är en dynamisk process och sker inte i 

ett socialt vakuum. ”[…] language learning is as much social as it is a 

linguistic process, and it is as much about the individual, as it is about 

trends and universal processes” (Pinter, 2014:12). Med dynamisk språk-

syn menas här att språket förändras med tiden. Nya ord uppstår och 

gamla ord får nya betydelser. Hos flerspråkiga individer påverkar de 

olika språken varandra (Lantolf & Thorne, 2006). När en flerspråkig 

individ lär sig ett nytt språk utgår hen inte sällan från tidigare lärda 

språk.  

Social interaktion skapar sociala, kognitiva och språkliga stödstruk-

turer för lärande. Språkinlärning är en sociokognitiv process, där den 

sociala interaktionen är en avgörande del av lärandet (Lindberg & 

Skeppstedt, 2000). Att skapa mening och förståelse är en process, i vil-

ken samtal och dialog utgör en viktig del.  

Man kan betrakta flerspråkighet och inlärningen av ett andraspråk ur 

ett individ- och ett samhällsperspektiv (Lindberg & Sandwall, 2012). 

För en individ som omges av ett nytt språk betyder tillägnandet av det 

nya språket att samtidigt socialiseras in i ett nytt samhälle. Således kan 

andraspråksinlärning ses som en del av en socialisationsprocess med 

delaktighet i en ny social gemenskap som mål. Språk och kultur är nära 

besläktade (Lindberg, 2009). Att tillägna sig ett nytt språk innebär alltså 

inte bara att man lär sig nya ord och en ny grammatik, utan att man lär 

sig hantera världen genom det nya språket (Lindberg & Sandwall, 

2012). Andraspråksinläraren socialiseras in i en ny kulturell och språk-

lig värld.  Socialisationen in i ett nytt samhälle kräver således inte bara 

en språklig utan även en kulturell och en personlig anpassning och om-

vandling. Individen bygger upp en ny identitet. Synen på andraspråksin-

lärning som en social och kulturell företeelse grundar sig i antropolo-

gisk, etnografisk och filosofisk forskning (Zhang Leimbigler, 2014).  

Forskning om andraspråksinlärning som en social och dynamisk 

praktik utgör min teoretiska grund i licentiatuppsatsen. Eleven ses då 

som aktiv skapare och konstruktör av förståelse och mening. Läraren i 

sin tur handleder sina elever genom stöttning igenom inlärningsproces-

sen, dvs. från elevens närmaste inlärningszon till ny kunskap.  
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Den kommunikativa språkförmågan och förståelsen 

Synen på vad språklig kompetens är har förändrats under åren. Därför 

ges en definition på hur språklig kompetens uppfattas i denna studie. 

I ett flerspråkigt och heterogent klassrum och senare i samhälle be-

höver kommunikation ske över språk- och kulturgränser för att säkra 

demokrati och delaktighet (Lindberg & Sandwall, 2012). I Riddiford 

och Holmes (2015) fallstudie följdes migrerade elevers sociopragma-

tiska utveckling under tolv veckors tid. Eleverna i studien gavs rikliga 

tillfällen att interagera med högstatustalare av engelska som första-

språk. På så sätt kunde eleverna praktisera språket, reflektera över det, 

observera och erhålla direkt feedback.  

Kommunikativ språkförmåga består av olika delkompetenser: gram-

matisk, sociolingvistisk, strategisk, organisatorisk, pragmatisk och il-

lokut kompetens, liksom diskurskompetens (Lindberg & Sandwall, 

2012). Se figur 4.  

 

Figur 4: Kommunikativ språkförmåga (Lindberg & Sandwall, 

2012:439). 

 

Även kännedom om de kontextuella ramarna, det vill säga omständig-

heterna, bakgrunden och sammanhanget, krävs för en lyckad kommu-

nikativ situation. Förstår eleven inte kontexten eller bryr hen sig inte 

om den, kommer ingen framgångsrik kommunikation äga rum. Rid-

diford och Holmes (2015) använder sig i stället för kommunikativ 

språkförmåga av begreppet kommunikativ kompetens. Riddiford och 

Holmes betonar att det inte räcker att en elev får tillräcklig språklig in-

put för att hen ska kunna kommunicera adekvat. Explicit undervisning 
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och ett aktivt medvetandegörande om skillnader språken emellan be-

hövs. Utöver en analys av outputen krävs övning, repetition, språksti-

mulering, självreflektion och fokuserad feedback.  

För att kunna delta obehindrat i kommunikativa sammanhang behö-

ver talaren förfoga över en stor uppsättning av färdiga språkliga lös-

ningar (Lindberg, 2004). Språkanvändningen behöver ha automatise-

rats, annars blir kommunikationen och den språkliga produktionen 

mycket mödosam. En person som talar ett språk flytande plockar fram 

uttryck ur en stor språklig repertoar av färdiga fraser och ord. Färdiga 

rutiner och fasta ramar utgör den språkliga utgångspunkten för att sedan 

kunna använda sig kreativt av språket. Lindberg (2004) utgår ifrån att 

en andraspråkstalare behöver ha tillgång till två olika system för att 

kunna uppnå infött talarflyt. Hon nämner exempelsystem, det vill säga 

typiska ord och fraser, och ett regelbaserat system, kännedom om språ-

kets regler som kan appliceras på nya ord och meningar. Enligt Lind-

berg använder sig en infödd talare i kommunikativa situationer av ca  

70% fasta uttryck. En infödd talare har en känsla för naturliga ordse-

kvenser. En andraspråksanvändare bör därför uppmuntras att lägga 

märke till väletablerade ordsekvenser. Grammatik och lexikon i under-

visningen ska inte hållas tydligt separerade från varandra.  

För att ge en text mening förlitar sig läsaren på tidigare sparade kun-

skapsdepåer om språket och orden, liksom specifika kunskaper om 

olika textsorter och textstrukturer (Kamhi & Catts, 2012). Att förstå det 

talade språket utgör grunden till läsförståelsen. Kännedom om nyck-

elord, implicit kunskap om syntaktisk form för att förstå vissa gramma-

tiska konstruktioner samt bakgrundskunskap och basal förmåga till re-

sonemang, liksom metakognitiv förmåga, kunskap om textstruktur, in-

tresse och uppmärksamhet är viktiga för läsförståelse.    

Språkstödjande och språkfrämjande undervisning 

Forskning om flerspråkiga elever har kommit långt i länder som USA, 

Storbritannien, Australien och Nederländerna. Olofsson (2011:12) rik-

tar blicken mot internationell forskning och sammanfattar vad gynnsam 

undervisning för flerspråkiga elever innebär:  

 
Läraren  

• betonar läsning och skrivande 

• betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar 

• betonar tankemässigt krävande uppgifter 

• känner till och kan analysera språket i sitt ämne 

• fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet 

24



 

24 
 

• förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem 

• undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och om olika lärandestrategier 

och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer 

• skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö 

 

Hajer (2003) framhåller att en av förutsättningarna för att eleverna ska 

lyckas uppnå skolans mål är språkbehärskning. Klyftan mellan elever-

nas vardagsspråk och skolspråket är ibland stor. Vardagsspråket lär sig 

barnen i hemmet. Detta vardagsspråk anses vara den språkliga bas som 

ett barn har tillägnat sig innan skolstarten. I skolan behöver språket se-

dan utvecklas. Eleverna tillägnar sig där ett ämnesspecifikt språk, ett 

skolspråk. Ämnesspecifikt språk bör undervisas av alla lärare och inte 

enbart språklärarna. Språkmedvetna lärare med en funktionell syn på 

språkinlärning förmedlar ämnestypiska begrepp i alla ämnen. Enbart att 

förenkla begrepp leder inte till språklig utveckling. Att enbart begrip-

liggöra inflödet räcker inte för en djupare förståelse. Eleverna behöver 

även träna sig på att producera egna språkliga utflöden inom ämnet. En 

kommunikativ ämnesundervisning tar hänsyn till ämnestypiska be-

grepps form, funktion och betydelse. Eleverna uppmuntras att använda 

sig aktivt av det för ämnet typiska språket. Hajer (2003:49) nämner tre 

viktiga nyckelfaktorer för en lyckad språkutvecklande ämnesundervis-

ning:  

 
• Att lära i kontextrika sammanhang genom att knyta an innehållet till vardagslivet och 

vardagliga ord och uttryck. Här är det viktigt att främja att alla sinnen används: Man 

känner, visualiserar och behöver inte bara läsa och lyssna.  

• Att ge språkligt stöd i form av andraspråksdidaktik för att bygga upp aktiv språkan-

vändning i ämnessammanhang, från förståelse till muntlig och skriftlig produktion. 

Ordförklaringar sätts in i semantiska fält.  

• Att organisera en rik klassrumsinteraktion – i helklass, i smågrupper och i individuella 

samtal mellan lärare och elev. 

 

För att läraren ska ges möjlighet att introducera språkutvecklande arbe-

tet i sina klassrum behöver hen ges tillfälle att diskutera sin syn på lä-

rande. Hen behöver även ges praktiskt stöd och tid för att genomföra en 

förändring i undervisningen. Vidare är det viktigt att rektorn inser för-

delarna med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. 

Att tillägna sig skolspråket eller litteracitet innebär även för första-

språkstalare en kraftansträngning (Gibbons, 2008). Hajer och Mee-

stringa (2010) framhåller att denna kraftansträngning kan innebära en 

stor utmaning för många flerspråkiga elever och att de kan hamna i ett 

underläge jämfört med de svensktalande klasskamraterna. Språkinrik-

tad, innehållsrik undervisning ska genomsyra all undervisning och 

gynnar alla elever, enspråkiga som flerspråkiga. ”Many children in 
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mainstream classes (that is, in regular, non-specialist classrooms) are 

not only learning the dominant languages a new language, but are reg-

ularly expected to learn in and through it as well” (Gibbons, 1998:99).  

De flesta klassrummen i dagens skola består av mycket heterogena 

klasser. Eleverna skiljer sig i bakgrund, välbefinnande, motivation, 

självständighet, inlärningsstilar och -strategier samt språkfärdighet. Ha-

jer och Meestringa (2010:27) poängterar att ”Språkinriktad undervis-

ning är en kontextrik undervisning med språklig stöttning och mycket 

interaktion”. Språkinriktad undervisning kännetecknas alltså av tema-

tisk, innehållsrik, språkorienterad och strategisk undervisning (Hajer, 

Meestringa & Miedema, 2000). De Oliveira (2016) utgår ifrån att lära-

ren måste fokusera på innehållet i språkstödjande undervisning.  

 

 
Figur 1: Den språkinriktade undervisningens grundpelare (De Oliveira, 

2016:220). 

 

Språkinriktad undervisning vilar enligt De Oliveira (2016) på sex olika C:n 

(se figur 1): Connection (att knyta an till elevernas bakgrund), Culture (att ta 

hänsyn till elevernas språkliga och kulturella bakgrund), Code-breaking (att 

explicit lära ut skolspråket), Challenge (att utmana eleverna), Community and 

Collaboration (samarbete och grupparbete) och Classroom Interaction (att 

leda lärandet framåt genom stöttning).  

Hajer och Meestringa (2010) liksom Hajer, Meestringa och Miedema, 

(2000) beskriver lingvistiska (ljud, ord och meningar), funktionella (använ-

daraspekt, talspråkskonventioner, talspråksfunktioner), semantiska (betydel-

seaspekt, begrepp, koncept, omvärldskunskap) och strategiska aspekter (att 

26



 

26 
 

styra sitt språkbruk, sin språkanvändning och språkinlärning). Vikten av att 

lära eleverna olika språkliga och inlärningsmässiga strategier är en av grund-

pelarna i språkinriktad undervisning. Läraren förmedlar direkta språkinlär-

ningsstrategier såsom minnes-, kognitiva och kompensatoriska strategier och 

indirekta strategier, såsom metakognitiva, affektiva och sociala strategier.  

Enlig Elwér (2014) baseras språkligt stöd på en verksamhet som stöttar 

alla barns språkliga utveckling. Större ordförråd och förbättrad ordförståelse 

främjas, hörförståelseträning ingår i undervisningen och kontinuerlig kart-

läggning av läsförståelse och andra liknande språkliga tester, såväl formella 

som informella, äger rum.  

Hajer och Meestringa (2010) beskriver hur språkinriktad undervisning ska 

utveckla elevens vardagsspråk till begreppsbildningen i ett ämnesspråk. Ge-

nom att ta hänsyn till elevernas bakgrund, välbefinnande, motivation, själv-

ständighet, inlärningsstil och språkfärdighet bör undervisningen anpassas till 

individen. Vidare beskriver de att språkinriktad undervisning prioriterar 

språklig stöttning, samarbete, interaktion eleverna emellan samt aktivt och 

kontextrikt lärande. Även explicita mål, liksom användningen av elevernas 

förkunskaper, frågor som stimulerar till reflektion, stimulering till interaktion 

och samarbete och explicita arbetsformer kännetecknar språkinriktad under-

visning.  

Genrepedagogik och cirkelmodellen 

Dagens samhälle ställer stora litteracitetskrav på individen (Gibbons, 2016). 

Att lära sig skolspråket genom genrepedagogik förespråkas som en gynnsam 

modell för andraspråks- men även förstaspråkselever. Gibbons (2008) beskri-

ver hur lärare bör skapa en stödjande omgivning för andraspråksinlärarna ge-

nom att använda sig av autentiska betydelsefulla interaktiva kontexter och 

genom att lösa undervisningsproblemen genom problemlösning i samarbete. 

Språkliga och texttypiska modeller presenteras och för ämnet och genren re-

levanta ord och begrepp förmedlas. Eleverna lär sig om språket genom att 

använda språket.  

Skolspråket innefattar skolrelaterade språkliga funktioner som analyse-

rande, argumenterande och refererande (Fristedt, 2016). I skolan finns olika 

typer av texter, såsom ”berättande, beskrivande, förklarande, utredande, in-

struerande och argumenterande och diskuterande” (Gibbons, 2016:119) och 

utformningen av dessa texttyper kan skilja sig från kultur till kultur. Även 

ämnesspråket varierar från ämne till ämne och därför behöver också första-

språkselever lära sig ämnesspecifika begrepp och texttyper. I genrepedagogi-

ken lägger läraren fokus på att explicit undervisa ämnestypiska språkliga 

aspekter. Syftet med genrepedagogiken är enligt Johansson och Sandell Ring 

27



 

27 
 

(2010) att medvetandegöra eleverna om olika språkmönster, olika texttypiska 

strukturer och olika språkliga drag. Eleverna görs explicit uppmärksamma på 

hur språket fungerar i olika kontexter.  

Gibbons (2016) utgår från fyra olika steg i undervisningen som baseras på 

cirkelmodellen. Se figur 2.  

 

 
 

Figur 2: Cirkelmodellen, fritt efter Gibbons (2016:128). 

 

I ett första steg samlar eleverna information om ämnet för att säkerställa att 

de vet tillräckligt om ämnet för att sedan kunna skriva om det. I steg två byggs 

elevens förståelse för syftet, den övergripande textstrukturen och de språkliga 

särdragen upp. Olika modelltexter kan läsas och dekonstrueras. Det tredje ste-

get syftar till att konstruera en text i helgrupp. Eleverna är redo att börja 

skriva, men inte helt på egen hand. Eleverna använder den nya kunskapen och 

de inlärda begreppen, men får stöd av gruppen i att författa en genretypisk 

text. Läraren stöttar eleverna i skrivprocessen. Efter att ha konstruerat en text 

gemensamt och med mycket stöttning är eleverna nu redo att skriva en likadan 

text själva. 

Språk och språkutveckling inom genrepedagogik bygger på den teoretiska 

ramen för systematisk funktionell lingvistik (SFL) och kan ses som en reakt-

ion mot tidigare undervisningsmodeller (Liberg, 2009). Systematiskt visar lä-

raren upp hur olika genrer och ämnen relaterar till varandra, och en grund för 

elevernas systematiska språkliga utveckling kan läggas.  

Hansson (2013:4f) menar att genrepedagogiken bygger på tre olika kom-

ponenter: den praktisk-pedagogiska (cirkelmodellen), den språkvetenskap-

liga (systemisk funktionell lingvistik) och den ideologiska komponenten 

(Critical Literacy). Hansson ställer sig kritisk till att i stort sett enbart cirkel-

modellen som praktisk undervisningsmodell har fått mycket uppmärksamhet 

och ska återspegla hela genrepedagogikens koncept.    

•Modellera/ 
dekonstruera
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konstruk-
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•Bygga upp 
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Inlärningsstrategier  

Till skillnad från olika individuella studieframgångsfaktorer såsom attityd, 

motivation eller personlighet, kan inlärningsstrategier undervisas i och läras 

ut (Hsiao & Oxford, 2002). Inlärningsstrategier kan delas in i olika kategorier: 

metakognitiva, kognitiva och sociala/affektiva (O’Malley & Chamots, 1990). 

Vissa forskare skiljer på direkta och indirekta strategier (Oxford & Nyikos, 

1989). Till de direkta strategierna räknas minnes-, kognitiva och kompensa-

toriska strategier. Till de indirekta strategierna hör metakognitiva, affektiva 

och sociala strategier. Tabell 1 visar de olika strategierna med olika förtydli-

gande exempel. 

Hajer och Mestringa (2010) beskriver dessutom den visuella, den auditiva, 

den taktila och den kinestetiska inlärningsstilen. 

Hsiao och Oxford (2002) understryker att framgångsrika inlärare använder en 

variation av olika strategier vid språkinlärning. Dessutom väljer duktiga inlä-

rare passande strategier utifrån inlärningsstadiet, personlighet, ålder, anled-

ning till språkstudierna och målspråket. Genom användandet av adekvata in-

lärningsstrategier möjliggörs inlärarens autonomi i framtida språkstudier. Vi-

dare utgår Hsiao och Oxford ifrån att användandet av inlärningsstrategier 

stödjer inläraren i att assimilera ny information och kunskap i redan befintliga 

mentala strukturer. 
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Tabell 1: Inlärningsstrategier fritt efter Hsiao & Oxford (2002), Järvisalo 

(2015) och Oxford (2011). 
Strategier Exempel  

Minnesstrategier: 

Eleven lär sig att komma ihåg ny in-

formation och kunskap.  

Skapa mentala länkar 

Användning av bilder och ljud 

Strukturerad upprepning 

Handling, respons, mekanisk övning  

Kognitiva strategier:  

Eleven skaffar ny information. 

Upprepning 

Organisation och klassificering 

Interferens 

Sammanfattning 

Deduktion 

Mental representation 

Transfer  

Elaborering   

Översättning  

Kompensatoriska strategier: 

Eleven kompenserar för och över-

vinner språkliga begränsningar.  

Gissa 

Övervinna begräsningar 

Skumläsa 

Analysera och resonera 

Skapa struktur för in- och utflödet 

Metakognitiva strategier: 

Eleven styr och startar sin egen in-

lärningsprocess. 

Selektiv uppmärksamhet 

Planering 

Monitorering 

Evaluering 

Affektiva strategier: 

Eleven styr sina känslor. 

 

Uppmuntran  

Känslor 

Dämpa ångest 

Sociala strategier: 

Eleven samarbetar.   

Ställa frågor 

Samarbeta 

Känna empati 

Begära förtydligande 

Självprat 
 

Stöttning   

Begreppet scaffolding eller på svenska stöttning beskrivs exempelvis av 

Donato (1994) och härstammar ursprungligen från inlärningspsykolo-

gin och Vygotskij (2001). Stöttning kan beskrivas som ”stöttat lärande” 

och handlar om åtgärderna som läraren kan vidta för att underlätta ele-

vens lärande. Stöttning kan innebära att en lärare eller en mer kunnig 

person stöttar lärandet genom att välja intressanta problem och uppgif-

ter, att tydliggöra lärandemål, att strukturera uppgiften samt att följa 

upp och intressera sig för elevens arbete, problem och resultat. 

Vygotskij (2001) myntade begreppet ZPD som står för zone of proximal 

develpoment. Med utgångspunkten i den närmaste utvecklingszonen 

ska läraren stötta eleverna (White, Mammone & Caldwell, 2015). Den 
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närmaste utvecklingszonen, också kallad den proximala utvecklingszo-

nen, är liksom scaffolding ett begrepp sprunget ur ett sociokulturellt 

perspektiv på lärandet och benämner området mellan det en elev klarar 

av att genomföra på egen hand och det hen kan genomföra med hjälp 

och stöttning av en mer kompetent person. Att stötta är att ge tillfälligt 

stöd som successivt ska tas bort allt eftersom eleven lär sig själv att 

genomföra uppgifterna. Eleven leds mot nya färdigheter och nya nivåer 

av förståelse. Wood, Bruner och Ross (1976) beskriver stöttningens 

olika delmoment som en process. Med handledare avses i deras under-

sökning den vuxna som stöttar barnen.  Se tabell 2. 
 

Tabell 2: Stöttningsprocessen fritt efter Wood, Brunner och Ross 

(1976). 
Stöttningsprocessens delmoment Förtydligande  

Introducera Handledaren intresserar eleven för uppgif-

ten.  

Minska frihetsgraden Handledaren minimerar elevens aktiviteter 

och för hen närmare uppgiften.  

Behålla motivation och uppmärksamhet  Handledaren ser till att eleven behåller fokus 

på uppgiften.   

Markera kritiska drag och moment Handledaren lyfter vissa delar av uppgiften 

och uppmärksammar diskrepanser mellan 

elevens inslagna väg och uppgiftens väg.  

Kontrollera frustration och stress Med handledarens hjälp blir problemlösan-

det mindre stressigt och mindre farligt.  

Visa och exemplifiera Handledaren modellerar och demonstrerar 

en möjlig lösning till problemet, som eleven 

kan följa.  

 

Mariani (1997) har utvecklat en modell om undervisning och lärandets 

fyra zoner. Uppgiften och undervisningen bör ligga eller sikta mot att 

så småningom ligga i övre vänster hörn. I stället för att förenkla uppgif-

ter behöver läraren fundera kring vilken sorts stöttning eleven behöver. 

Se figur 3.  
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Figur 3: Modell om undervisning och lärandets fyra zoner fritt efter 

Mariani (1997). 

 

Cummins (2000) i sin tur utgår ifrån fyra nyckelområden: aktivt delta-

gande från elevens närstående, kulturell och språklig inkludering, fre-

kvent utvärdering och pedagogik.   

  

32



 

32 
 

4. Tidigare forskning om andraspråksinlärning 

och flerspråkigas litteracitetsutveckling 

Andraspråksinlärning är en dynamisk process 

Sedan andraspråksinlärning etablerat sig som eget forskningsområde 

under 1960-talet slut, har perspektivet på lärandet förändrats (Lindberg 

& Sandwall, 2012). Hjärnans språkliga kapacitet är inte begränsad. I 

dag förespråkas en balans mellan kreativ språkträning och inlärning av 

språkliga strukturer.  

Andraspråksinlärning är en mödosam, tidskrävande och omvälvande 

process oavsett hur gammal inläraren är (Lindberg & Sandwall, 2012). 

Det är svårt att bedöma hur lång tid det tar för en individ att lära sig ett 

andraspråk (Lindberg, 2002). Många olika faktorer spelar in. Barn och 

vuxna lär sig nya språk på olika sätt. Att barn framstå som snabbare 

inlärare kan bero på att de bevisligen har lättare att tillägna sig ”första-

språkstalaruttalet”. Vidare förväntas av barn att de deltar i lättare kon-

textuella samtalssammanhang, medan vuxna talar om komplexare äm-

nen och förväntas behärska ett mer avancerat ordförråd. Forskning pe-

kar tydligt på att formell undervisning av andraspråket har visat sig un-

derlätta en effektiv och snabb inlärning för både vuxna och barn (Long, 

1983). Trots att man i dag vet att barn och vuxna lär sig ett andraspråk 

på olika sätt, finns bara lite forskning som fokuserar på barns andra-

språksinlärning ur ett barnperspektiv (Pinter, 2014).  

García (2013) påpekar att svaga flerspråkiga elever hittills ofta be-

skrivits i forskning. Medan man tidigare utgick från monoglossiska el-

ler enspråkiga ideologier, där tvåspråkighet utgjorde något avvikande 

och övergående, ser man flerspråkighet i dag som en tillgång. Man har 

på många håll gått ifrån språkbadsmetoder, där eleverna enbart skulle 

tala och höra målspråket, och synen på två- och flerspråkighet som ad-

ditiv eller subtraktiv till en dynamisk språksyn på fenomenet.  

Även Lindberg (2002) utgår ifrån den dynamiska synen på flersprå-

kighet och talar om additiv tvåspråkighet, i vilken man utgår ifrån att 

språken kompletterar och berikar varandra. Med subtraktiv tvåspråkig-

het menas att eleven lär sig målspråket på bekostnad av sitt förstaspråk. 

Detta inträffar ofta när minoritetsspråksbarn överger sitt modersmål för 

majoritetsspråket som talas av den dominerande gruppen. García 

(2013) argumenterar för användningen av begreppet transglossia, med 

vilket hon avser en flytande, dynamisk och ändå stabil användning av 
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flera språk och kulturer samtidigt. Hon ser språk och språkande som en 

social företeelse, där språk används för meningsskapande. I sin forsk-

ning visar hon att de undersökta flerspråkiga eleverna använder olika 

språk i olika sammanhang och att de uppvisar en flexiblare lingvistisk 

repertoar än enspråkiga elever. De flerspråkiga eleverna är exempelvis 

ofta kreativare i sitt sätt att ta till sig nya begrepp och ord.  

Lindberg (2009:15) pratar om polykulturell och polyspråkighet, vil-

ket hon beskriver som flerspråkighet och användande av flera språk på 

ett flytande och varierande sätt. I den integrerade tvåspråkighetsnormen 

utgår man ifrån att kodväxling, användandet av olika språk i ett samtal 

eller en replik, är ett kreativt sätt att använda sig av sina olika språk, 

som en avancerad språkförmåga och ett medvetet språkbruk (Lindberg, 

2009; 2002). Talarna behöver inte längre hålla de olika språken tydligt 

isär. Genom kodväxling kan samhörighet och solidaritet uttryckas 

(Lindberg, 2009). Parallell språkanvändning eller kodväxling ser Lind-

berg som tätare integrering av olika språkliga delar av olika språk. I 

verkligheten utmanar dock användandet av kodväxling den rådande en-

språkiga normen, men vågar vi lyfta blicken inser vi fördelarna med 

medborgarnas flerspråkiga kompentenser. 

Elevens starkaste språk och modersmålsundervisning  

I dag är forskningen enig om att barn lär sig bäst på det språk de be-

härskar bäst (Lindberg, 2009). Vägen via modersmålet ses som en möj-

lighet att nå framgång i andraspråkutveckling (Lindberg & Sandwall, 

2012). Elevens starkaste språk är hens mest effektiva instrument för lä-

rande (Lindberg, 2009). Vidare är forskning överens om att det inte 

finns ett begränsat språkutrymme i hjärnan. Forskningen är enig om att 

även läs- och skrivinlärningen sker bäst på barnets starkaste språk (Hed-

man, 2009). I sin forskning kunde Hedman se tecken på att ökad under-

visning i elevens förstaspråk ledde till språkliga framsteg även i andra-

språket.  

Barnets behärskning av förstaspråket bidrar till att utveckla littera-

citet i andraspråket (Chang & Sylva, 2015). Ju säkrare ett barn behärs-

kar läsning och skrivning på sitt förstaspråk, även om det skiljer sig 

signifikant från andraspråket, desto lättare kommer barnet att kunna 

tillägna sig läsning och skrivning på andraspråket.  

Risken för att barn med utländsk bakgrund uppnår lägre skolresultat, 

hoppar av skolan eller senare i livet arbetar inom lågbetalda yrken är 

stor (Chang & Sylva, 2015). Att behärska litteracitet i sitt starkaste 

språk är en av nycklarna till akademisk framgång. Trots denna kunskap 
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marginaliseras modersmålslärare och studiehandledare fortfarande i da-

gens skolor (Ganuza & Hedman, 2015). Modersmålsundervisningen 

äger ofta rum i anslutning till och efter skoltid. Sällan samarbetar klass- 

och ämneslärare med modersmålslärarna. Ganuza och Hedman 

(2015:126) beskriver att modersmålslärare och studiehandledare inte 

alltid anses vara ”riktiga, kvalificerade” lärare. Även modersmålsämnet 

per se är ofta omdiskuterat. Organisationen av modersmålsundervis-

ningen varierar från kommun till kommun (Svensson, Rosén, Straszer 

& Wedin, 2018). Ofta äger den rum i lokaler som inte är ändamålsenliga 

och med bristande undervisningsmaterial. Undervisningsgruppen kan 

bestå av elever med varierande ålder och kompetens i språket.  

Flerspråkiga barn med språkliga funktionsnedsättningar 

Enligt Crutchely (1999) finns det inte mycket forskning om flerspråkiga 

barn med språkliga funktionsnedsättningar. Hon anser att många peda-

goger saknar medvetenhet och kunskaper inom det området. Hennes 

studie visade att det förekom att flerspråkiga elevers svårigheter missa-

des. Svårigheterna skylldes på deras flerspråkighet och de erhöll utred-

ning och hjälp generellt senare än enspråkiga barn. I det avseendet hade 

föräldrarna en viktig roll och uppgift. Ju mer en förälder var medveten 

och aktiv i samarbete med skolan, desto bättre och snabbare hjälp och 

stöd erbjöds tvåspråkiga elever med språkliga svårigheter av skolan. 

Barn till medvetna, aktiva och välinformerade föräldrar uppnådde ge-

nerellt högre betyg. Hedman (2009) poängterar svårigheten vid dia-

gnostisering av exempelvis dyslexi hos flerspråkiga barn. Allt för 

många pedagoger tror att läs- och skrivsvårigheterna kan tillskrivas 

brister i andraspråket, och logopedutredningar sätts ofta in mycket sent. 

Vidare anser Hedman att testning på båda språken är nödvändig för fler-

språkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. Flerspråkiga individer 

behärskar sällan alla sina olika språk precis lika bra. Dessutom använ-

der de ofta olika språk i olika sammanhang och situationer. Behovet och 

användningen av språket styr märkbart individens språkbehärsk-

ningsnivå på de olika språken. Den språkliga repertoaren förändras över 

tid beroende på förändringar i miljön och språklig kompetens. Vidare 

bör testandet ta hänsyn till i vilken fas av språktillägnandet individen 

befinner sig. Vissa har redan uppnått en stabil nivå och andra befinner 

sig i en aktiv språktilläggande fas.  

Hedman (2010) poängterar, med avstamp i sin undersökning av fler-

språkiga skolungdomar som testades för dyslexi, att över- och underi-

35



 

35 
 

dentifiering av dyslexi hos flerspråkiga skolungdomar fortfarande före-

kommer frekvent. Hon anser att kunskap i och om flerspråkiga skol-

ungdomar med språkliga nedsättningar bör öka, liksom att samarbete 

mellan specialpedagog, modersmålslärare, SVA-lärare och klassläraren 

bör intensifieras för att på ett helhetligt sätt stötta dessa elever.  

Litteracitetsutveckling 

Det relativt nya svenska begreppet litteracitet härstammar från engels-

kans literacy, det vill säga läs- och skrivkunnighet. Det till svenska 

översatta begreppet litteracitet används av vissa forskare (se Björklund, 

2008; Kullberg 2007), medan andra väljer att använda det engelska ori-

ginaluttrycket även i svensk text (se Karlsson, 2013). I min licentiat-

uppsats använder jag mig av det svenska uttrycket. Begreppet används 

för verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande.   

Eftersom det svenska samhället och den svenska skolan ställer höga 

krav på litteracitet utgör språkbehärskning en central roll i en fram-

gångsrikt aktiv demokratisk medborgares liv (Hyltenstam & Lindberg, 

2013). Låg litteracitetsnivå och den digitala klyftan, det vill säga skill-

nader i förutsättningar för elevers lärande på grund av hemförhållanden 

och tillgång till datorer och internet i hemmet, innebär ofta problem för 

den enskilda individen, men också så småningom för samhället (Lind-

berg & Sandwall, 2012). Ett samband mellan låg lön och lägre anställ-

ningsbarhet kan kopplas till begränsad läs- och skrivförmåga.  

Lindberg och Sandwall (2012:377) definierar litterat som följande: 

”Att vara litterat är att kunna tolka och agera utifrån såväl bokstäver och 

ord som siffror och tal.” De skiljer på baslitteracitet, funktionell littera-

citet, kritisk litteracitet och kollaborativ litteracitet. Under senare år har 

man även börjat prata om digital litteracitet. Obondo och Benckert 

(2001) definierar litteracitet som all form av skriftspråkande och menar 

att familjen är den primära påverkanskällan till barnets grundläggande 

språk och språkutveckling. Zhang Leimbigler (2014) talar om nya litte-

raciteter och inkluderar då läsning, skrivande, förståelse, tal, interaktion 

i sociala sammanhang, meningsskapande, språklig granskning och tek-

niska kommunikativa färdigheter. Chang och Sylva (2015:7) definierar 

framväxande litteracitet som förmågor, kunskap och attityder som be-

hövs för att utveckla skolrelaterad läsning och skrivning.  

Kamhi och Catts (2012) skiljer mellan basal (läsa det som står), kri-

tisk (läsa mellan raderna) och dynamisk litteracitet (läsa tvärs emellan 

och bortom raderna). Den dynamiska litteraciteten behöver uppnås för 
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att kunna leva ett normalt fungerande liv i dagens samhälle, där en hel 

rad av olika kommunikativa modaliteter används. Ett starkt samband 

mellan akademisk framgång och god skrivfärdighet har påvisats.  

Numer är en mer balanserad skrivundervisning aktuell i de flesta 

klassrum (Kamhi & Catts, 2012). Fokus på skrivprocessen och explicit 

skrivfärdighetsträning varvas i undervisningen. Framför allt skrivsvaga 

elever behöver få explicita instruktioner.  

Flerspråkigas litteracitetsutveckling 

När man lär sig läsa på ett andraspråk finns det tre olika övergripande 

förutsättningar: behärskning av målspråkets struktur och grammatik, 

barnets litteracitet och omvärldskunskap (Hedman, 2009). Vidare utgår 

Hedman ifrån proficiency-modellen, det vill säga hur förstaspråksvari-

abler, centrala kognitiva processer och kännedom om andraspråket på-

verkar läsinlärningsprocessen. Det metakognitiva strategibrukets roll är 

avgörande för en smidig inlärning och utveckling av läs- och skrivför-

mågan på ett andraspråk. Med metakognitiva strategibruk avses inlära-

rens förmåga att planera, organisera och utvärdera den egna språkinlär-

ningen. Organisatoriska kompetenser, såsom grammatisk och textuell 

kompetens, och pragmatiska kompetenser, såsom illokut kompetens, 

det vill säga kunskapen om hur språkliga talhandlingar och funktioner 

uppfattas av eleven, och sociolingvistisk kompetens utgör tillsammans 

elevens sammanlagda kommunikativa språkförmåga i ett språk (Hed-

man, 2009; Lindberg, 2005).  

Påverkansfaktorer 

Lindberg och Sandwall (2012) lyfter att sociala, personliga och indivi-

duella faktorer spelar en viktig roll vid andraspråksinlärning. Varje in-

divid är dynamisk, sammansatt, motsägelsefull och föränderlig. Vissa 

bär med sig dramatiska upplevelser av krig och avsked. Vidare påverkar 

sociala faktorer, var personen är bosatt, stress i ett postmigrationsskede, 

funktionsnedsättningar, posttraumatiskt stressyndrom och koncentrat-

ionssvårigheter inlärningen i hög grad. Även motivationen spelar in. 

Personens sociala nätverk har också stor betydelse, liksom hens ålder, 

modersmål och utbildningsbakgrund.  

Chang och Sylva (2015:18) skiljer mellan psykologiska, kognitiva 

och yttre variabler, såsom exempelvis den sociala kontexten. Dixon och 

Wu (2014) lutar sig mot Bronfenbrenners ekologiska systemteori där 
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människan påverkas av system på olika nivåer, mikro-, makro- och 

mesosystemet. Skolan och hemmet ses som mikrosystem, vilka har di-

rektpåverkan på elevens språkutveckling. Mesosystem är relationer 

mellan olika mikrosystern, såsom relationen mellan skolan och hem-

met. Med makrosystemet avses samhället, lagar, politik. Faktorer i 

hemmet som påverkar barnets litteracitetsutveckling är språkliga akti-

viteter och mängden liksom sociolekten på de talade språken. Hagberg-

Persson (2006) pekar på att språkfärdigheter i svenska hos barnen i hen-

nes undersökning av 700 barn i årskurs 0–9 varierar oavsett vilket 

förstaspråk barnet har. Barnens ålder och kön påverkar interaktionsfre-

kvens i arbetet i smågrupper mer än språkbakgrunden. De flesta två-

språkiga barnen i Hagberg-Perssons undersökning använder sig i sin 

vardag oftare av det svenska språket än familjens språk. För en fram-

gångsrik litteracitetsutveckling är det viktigt att elever ingår i språkliga 

skolaktiviteter på andraspråket, så att de också kan träna skolspråket.  

Dixon och Wu (2014) visade i sin forskning att valet av vilket språk 

eleven helst använder huvudsakligen påverkades av fyra faktorer: stat-

liga språkpolicies, det omliggande samhällets attityd och tillgång till 

språken, föräldrarnas språkkunskaper och kulturella intressen samt för-

äldrarnas socioekonomiska status och utbildning. Vidare understryker 

Dixon och Wu att språkvalet hos yngre barn ofta styrs av emotionella 

faktorer. Relationen till samtalspartnern avgör om språket anses vara 

viktigt och värt att lära och tala. Samhällets inställning till flerspråkig-

het och vissa minoritetsspråk influerar. 

Hemmets påverkan på språkutvecklingen 

Som tidigare nämns påverkar individuella personrelaterade faktorer och 

sociokulturella omständigheter andraspråksinlärningen. Den språkliga 

förberedelsen inför skolstarten präglar barnets språkliga bas (Gröning, 

2001). Omgivningen påverkar både språkinlärningen och läsinlär-

ningen (Kamhi & Catts, 2012). Exponeras ett barn inte tillräckligt för 

det talade språket alternativt läsning i hemmet kommer detta att påverka 

den senare utvecklingen.  

I hemmet möter barnet språket först (Chang & Sylva, 2015). Famil-

jen ses därför som den första språkliga påverkansfaktorn på barnet. Där 

får barnet de första möjligheterna till att observera, utforska och delta i 

literacypraktiker. Det är av stor vikt hur familjen förhåller sig till läs-

ning och vad föräldrarna har för förväntningar på barnets skolgång, men 

även faktorer som föräldrarnas sociala och kulturella resurser spelar in. 
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Familjer med liten tillgång till böcker koncentrerar litteracitetsaktivite-

ter oftare kring muntliga berättelser eller TV-tittande. Oavsett bakgrund 

och förstaspråk är frekvent läsning och en tidig positiv upplevelse av 

läsning i hemmet en stor fördel för barnets litteracitetsutveckling.  

Även läsutvecklingen börjar redan innan skolstart (Kamhi & Catts, 

2012). De flesta barn som växer upp i medel- eller överklasshem är om-

givna av böcker och andra litteracitetshändelser och artefakter. Upple-

velser av litteracitetshändelser är viktiga. Barnet socialiseras in i en kul-

tur där läsning anses vara viktig. Perioden fram till skolstart brukar kal-

las för den framväxande litteracitetsperioden. Barn samlar på sig kun-

skaper om bokstäver, ord och böcker. Hur mycket barn lär sig är dock 

avhängigt av hur mycket barnets exponeras för artefakter och litteraci-

tetshändelser och av barnets intresse samt hur lätt barnet har för att lära 

sig. Barn som kommer från låglitteracitetshem blir mer sällan expone-

rade för artefakter och litteracitetshändelser än barn som kommer från 

höglitteracitetshem, där språk och läsning är närvarande och har hög 

status. Variationen lärarna möter vid skolstarten är stor. Barn från 

höglitteracitetshem har ett språkligt försprång. Barn som inte har lärt 

känna bokstävernas värld innan skolstart ligger därför i riskzonen för 

lässvårigheter. 

Enligt Dixon och Wu (2014) har frekvent läsning större inflytande 

än den socioekonomiska statusen1 i en familj. Däremot tenderar föräld-

rar med högre socioekonomisk status att engagera sig mer i barnens läs-

ning och skrivning. Vidare ligger högutbildade föräldrars inställning till 

skolan närmare majoritetens och därmed skolans norm. Besitter föräld-

rarna låga kunskaper i andraspråket är det gynnsammare att de försöker 

stötta barnen på förstaspråket än på ett bristfälligt andraspråk. Skolan 

behöver alltså i vissa fall stötta föräldrarna i hur de på bästa sätt stöttar 

sina barn.  

Skolans uppgift  

En av skolans uppgifter är att socialisera in barnen i skolkulturen, dvs. 

stötta dem i tillägnandet av skolspråkandet (Obondo & Benckert, 2001). 

Ett interkulturellt arbetssätt behövs för att nå alla olika elever i dagens 

skola och för att jämna ut rådande maktförhållanden (Hyltenstam & 

Lindberg, 2013; Lindberg, 2009). Med interkulturellt arbetssätt avses 

                               
1 Med socioekonomisk status syftar jag i texten på Dixon och Wus (2014:430) definition: En faktor 

som tas fram med hänsyn till inkomst, utbildning och anställning. Statusen delas upp i tre kate-

gorier. 1. Hög, 2. Medel och 3. Låg. 
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att läraren har kännedom om olika kulturer och knyter an och tar hänsyn 

till dessa. Läraren utgår från heterogeniteten som återspeglas i de flesta 

klassrum i dagens Sverige. Skolorna måste bli ännu bättre på att möta 

individerna, ta vara på den språkliga heterogeniteten och därigenom 

främja alla elevers måluppfyllelse och senare aktiva samhällsdelta-

gande. Britton (1970) poängterar vikten av att skolan och pedagogerna 

accepterar de lingvistiska olikheter eleverna har med sig till skolan 

hemifrån. Elevernas olika bakgrunder och förutsättningar kräver olika 

anpassningar för att individerna ska kunna nå skolans mål (Hyltenstam 

& Lindberg, 2013). Skolan behöver således överbrygga och knyta an 

till dessa kulturella skillnader, möta individen och anpassa lektionsin-

nehållet, för att socialisera in barnen i den svenska skriftspråkskulturen, 

som motsvarar den svenska medelklassens kultur kring läsning och 

skrivande (Obondo & Benckert, 2001). Elever uppvuxna i en svensk 

medelklassfamilj förfogar vid skolstarten ofta över en tillräcklig språk-

lig bas på svenska som i många fall förutsätts för att kunna bygga upp 

och utveckla skolspråket. Även hemmets syn på skola och utbildning 

ligger nära skolans förväntningar på och inställning till eleverna. White, 

Mammone och Caldwell (2015) nämner att skolan kan möta elever med 

annan än svensk medelklassbakgrund bland annat genom tydlighet med 

vad som förväntas av eleverna.  

Damber (2010) visar i en studie som fokuserar på åtta överpreste-

rande klasser, det vill säga klasser som presterar bättre än förväntat, i 

ett multikulturellt förortsområde med låga utbildnings- och inkomstni-

våer vilken nyckelroll lärares förhållningssätt intar. Hon djupintervju-

ade vuxna som varit aktiva i de överpresterande klasserna under tiden 

för datainsamlingen. Hon visar hur ett brist-synsätt ersatts av framtids-

orienterad pedagogik, med inslag som estetisk verksamhet, dynamisk 

utvärdering, fasta strukturer, riklig läsning av skönlitteratur och eget 

skrivande. 

Samverkan mellan skolan och hemmet kan ses som ett mesosystem 

(Dixon & Wu, 2014). Ett gott samarbete mellan skolan och hemmet 

gynnar elevens språkutveckling. På så sätt utövar förstaspråks-litteraci-

tetsutveckling och andraspråks-litteracitetsutveckling inflytande på 

varandra. Lärarens och skolans uppgift är dessutom att kartlägga den 

kulturella och den utbildningsmässiga luckan mellan skolan och hem-

met och överbrygga denna. Lindberg och Sandwall (2012) betonar att 

ett för skolan gemensamt tänk behöver föreligga. Verksamhetens reella 

möjligheter bör granskas. Finns rätt lärarkompetens på plats? Förfogar 

skolan över de nödvändiga ekonomiska resurserna? Är eleverna place-

rade på rätt nivå? 
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Lärarens roll och betydelse 

Faktorer som påverkar från skolans håll är bland annat lärarens kun-

skaper om hur andraspråksinlärning går till och hur läraren förmedlar 

språkliga strategier till eleverna (Dixon & Wu, 2014). Kvalificerade 

kompetenta lärare med en öppen inställning till elevens förstaspråk och 

hemkultur samt ett gott samarbete mellan hemmet och skolan är avgö-

rande för skolframgång (Ortiz & Fránquiz, 2016). En lärare med öppen 

attityd gentemot flerspråkighet kan dra nytta av elevens mångfaldiga 

språkliga resurser. Exempelvis kan läraren låta eleverna dra slutsatser 

utifrån det starkaste språkets grammatik och överföra dessa till målsprå-

ket. Läraren kan vidare utgå från för elever relevanta och bekanta teman 

och därigenom skapa autentiska läromiljöer. Skolinspektionen (2017) 

bekräftar vikten av att skolpersonalen uppmärksammar och visar in-

tresse för barnens olika språk. Personalen behöver inte kunna alla barns 

språk, men ska förfoga över kunskaper om och strategier för arbetet 

med flerspråkiga barn. I en tidigare rapport från Skolinspektionen 

(2010) uppmärksammas hur viktigt det är att arbeta språk- och kun-

skapsutvecklande för att flerspråkiga barn ska få bra förutsättningar för 

att nå de nationella målen.  

Damber (2010) utforskade faktorer som bidrar till att vissa språkligt 

och kulturellt heterogena skolklasser presterar på högre nivåer i läsning 

än vad man skulle kunna förvänta med hänsyn till socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer och språkbakgrund. Hon genomförde en mindre, 

kvalitativ studie med djupintervjuer av tidigare elever från en av de un-

dersökta klasserna, nu unga vuxna i början av sin akademiska karriär, 

om sin skolgång och sitt framtidsperspektiv. Informanterna i studien 

betonar värdet av att få lyckas, att bli sedd och uppskattad för den man 

är samt hemtamhet med litteratur och svenska språket i tal och skrift 

som framgångsfaktorer. Hennes resultat indikerar vidare att ett positivt 

klassrumsklimat, höga frekvenser av fritidsläsning, autentisk litteratur i 

undervisningen samt lärares långa yrkeserfarenhet bidrar till högre pre-

stationer i läsning.  

En fördel kan vara om läraren själv har invandrarbakgrund (Halasa, 

& Al-Manaseer, 2012). På så sätt kan hen utgöra en förebild och ele-

verna kan lättare relatera till hen. Behärskar läraren och eleverna samma 

eller liknande språk kan läraren även gå över till förstaspråket när vissa 

instruktioner på andraspråket inte förstås av eleverna. 

Om läraren kan se flerspråkighet som en tillgång, kan hen dra nytta 

av elevens flerspråkiga resurser (Ortiz & Fránquiz, 2016). Exempelvis 

kan eleverna dra paralleller mellan målspråket och sitt förstaspråk, vil-
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ket ger en djupare förståelse av andraspråket. Förmår läraren att för-

medla translanguagingstrategier kan detta föra eleven till ökade språk-

liga valmöjligheter i stället för att begränsa eleven till andraspråket. 

Med translanguagingstrategier avses inlärningsstrategier som använder 

sig av både förstaspråket och andraspråket, såsom att alternera mellan 

språken, översätta uttryck eller jämföra språken med varandra.  

Lärarkompetensen ses vidare som en mycket viktig faktor (White, 

Mammone & Caldwell, 2015). På många skolor saknas lärare med rätt 

behörighet i vissa ämnen. Lärare bör genomgå kontinuerlig vidareut-

bildning för att kunna hålla sig a jour. För att möjliggöra vidareutbild-

ning krävs dock både tid, kunskap, professionell reflektion och utveckl-

ing, vilket inte alltid kan förenas med den ständigt ökande arbetsbelast-

ningen. Höga språkliga krav ställs på alla dagens lärare, inte enbart lä-

rarna i ämnet svenska som andraspråk (Hyltenstam & Lindberg, 2013).  

White, Mammone och Caldwell (2015) redogör för att läraren är en 

språklig modell och har en språklig och kulturell förebildsfunktion för 

eleverna. För vissa familjer är kontakten med skolan en av de få kon-

takter till majoritetsbefolkningen de underhåller. Vissa familjer håller 

sig av olika skäl till vänner från den egna kulturella och språkliga ge-

menskapen.  

En lärares goda förmåga att variera inflödet till elevernas nivå är 

gynnsam (White, Mammone & Caldwell, 2015). Det krävs att eleverna 

ofta kommer till tals antingen i lärarledda smågruppsaktiviteter eller ge-

nom att läraren ställer öppna frågor. Den språkliga nivån och lektioner-

nas innehåll ska vara anpassad efter eleverna, men även läraren som 

person är en viktig faktor för framgång (Čekaitė, 2006). Lärarens per-

sonliga relation till eleverna ses som en framgångsfaktor (Zhang 

Leimbigler, 2014). Många lärare har alltför låga förväntningar på fler-

språkiga elever (Ortiz & Fránquiz, 2016). Vikten av lärarens tilltro till 

individens egna kognitiva resurser och förmåga samt förståelse för in-

dividens förutsättningar och bakgrund framhålls (Lindberg & Sandwall, 

2012).  

Undervisningens innehåll och utformning 

Lindberg (2009) konstaterade att utformningen av undervisningen i äm-

net svenska som andraspråk skiljer sig mycket från skola till skola. 

Godtyckliga bedömningar avgör allt för ofta om en elev ska läsa ämnet 

svenska som andraspråk eller ämnet svenska.  
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Just elever med kort eller obefintlig skolbakgrund behöver längre tid 

på sig för att hinna utveckla ett nytt språk och tillägna sig inlärnings-

strategier (Lindberg & Sandwall, 2012). Den formella undervisningen 

är ännu viktigare för elever från familjer med lägre socioekonomisk sta-

tus. Däremot är det inte säkert att en låg socioekonomisk status innebär 

att föräldrarna har låg utbildning från hemlandet i bagaget (Dixon & 

Wu, 2014). Lindberg och Sandwall (2012) anser att formell utbildning 

snabbar på elevernas språkinlärningsprocess. Att använda sig av 

kroppsspråk och fysiska objekt, exempelvis bildmaterial som återspeg-

lar verkligheten för att understryka det verbala, samt att uppmärksamma 

eleverna på strukturer och grammatik, ökar den språkliga medveten-

heten och gynnar en allsidig språkutveckling. Framför allt elever från 

hem med liten studievana är i stort behov av adekvat språk- och läran-

destöd. Individanpassning och flexibilitet utgör grunden i heterogena 

elevgrupper. Vidare nämner Lindberg och Sandwall välfungerande 

samverkan, praktisk-organisatorisk flexibilitet, pedagogisk-organisato-

risk flexibilitet samt synen på lärandet som en social process som fram-

gångsfaktorer för en lyckad språkundervisning.  

Olika undervisningspraktiker är viktiga påverkansfaktorer vid ele-

vers språk- och kunskapsutveckling (Gröning, 2001). En bra språklekt-

ion baseras enligt Lindberg och Sandwall (2012) på relevant anpassat 

lektionsinnehåll med utgångspunkt i för eleverna kända vardagssituat-

ioner. Undervisningen är rik på tillfällen till meningsfull interaktion. 

Läraren förmår att aktivera elevernas nyfikenhet, att öka deras språkliga 

medvetenhet, att kontextualisera, att integrera de språkliga färdighet-

erna, att uppmuntra till självständigt lärande, att öka den kulturella med-

vetenheten och att göra undervisningen relevant för eleven. Zhang 

Leimbigler (2014) framhåller vikten av elevnära innehåll. Grammatik 

ska undervisas för att öka förståelsen av strukturella språkliga fenomen. 

Läraren kan föra en elev närmare ett svårt språkligt innehåll genom rätt 

anpassning samt användandet av olika sorters stöd, som visuella eller 

interaktiva hjälpmedel. Eleverna behöver aktiveras. Språkinlärning och 

språkanvändning går hand i hand och förutsätter varandra (Lindberg & 

Sandwall, 2012). Man utgår ifrån att språkundervisning når bäst resultat 

om formell utbildning och rika varierande möjligheter till social inter-

aktion på andraspråket kombineras.  

De flesta andraspråkstalare använder sig av skrivstrategier grundade 

i det egna förstaspråket (Youngrand & Hyunsook, 2014). Elever med 

lägre andraspråkskunskaper använde sig oftare av sitt förstaspråk vid 

kunskapsinhämtning. Det är viktigt att läraren visar eleverna hur de ska 

använda sig av olika läs- och skrivstrategier, till exempel att man kan 
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använda sig av förstaspråket i andraspråksundervisningssituationer för 

att skapa länkar mellan förstaspråket och andraspråket i hjärnan. Fram-

för allt hos äldre andraspråksinlärare är förstaspråket ständigt närva-

rande och kan utnyttjas som effektivt redskap i andraspråkstillägnandet. 

Eftersom målet i många klassrum är att slutligen endast kommunicera 

på andraspråket, ska andraspråksanvändandet successivt maximeras. 

Förståelsen kan ökas genom att jämföra de två språken om eleven och 

läraren lyckas se förstaspråket som ett verktyg och en tillgång.  

Youngrand och Hyunsook (2014) framhåller att språkundervisning 

måste vara helhetlig för att lyckas. Den bör inte bara innehålla tradit-

ionella undervisningsmoment, utan även förmedla användningen av 

kompensatoriska faktorer.  

Interaktionen i klassrummet 

För att skapa goda förutsättningar för lärande i ett språkligt heterogent 

klassrum behöver läraren skapa en meningsfull och autentisk klass-

rumsinteraktion (Lindberg, 2009).  

Genom att undersöka bänkinteraktioner i mellanstadiets klassrum 

lyfter Tanner (2014) bland annat hur lärande och lärandeförlopp skapas 

i bänkinteraktioner och hur tidigare gemensamma erfarenheter, andra 

interaktionella resurser och den omgivande kontexten används som till-

gångar i lärandesituationen. Vidare visar hon att undervisningen inte är 

någon statisk resurs för att överföra på förhand planerad undervisning 

till eleverna; tvärtom formas lärande och undervisning i de studerade 

bänkinteraktionerna kontinuerligt i mötet mellan läraren och eleverna.  

I sin praxisnära longitudinella fallstudie av 400 elever från förskole-

klass till årskurs 9, som är framgångsrikt litterata, undersöker Tjernberg 

(2013) pedagogiska utvecklingsprocesser och faktorer som möjliggör 

att eleverna i studien uppnår höga litteracitetsnivåer. Hon kommer fram 

till att lärarens undervisningspraktiker är avgörande. Hon nämner ex-

empelvis att lärarna i studien använder sig av variation av metoder och 

tekniker, att interaktiva diskussioner, läsmoment och skrivmoment fö-

rekommer i klassrummet och att aktivitetsnivån är hög. Lärarkompe-

tens och förståelse för svårigheter ses som ytterligare en framgångsfak-

tor, liksom att läraren ser de pedagogiska möjligheterna i klassrummet 

och tolkar samt använder sig av diagnostiska signaler. Kontinuerlig 

uppföljning av elevernas utveckling förekommer i de undersökta klass-

rummen. Lärandet ses som en dynamisk och ömsesidig process mellan 

lärare och elev eller elev och elev. Såväl muntliga som skriftliga, teore-
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tiska och praktiska aktiviteter präglar skrivundervisningen. Klassrums-

klimatet uppfattades som tillåtande. Kompensatoriska hjälpmedel var 

synliga i klassrummet. När det kommer till lärarens egen utvecklings-

miljö tar Tjernberg upp vikten av pedagogiska diskussioner, förutsätt-

ningar för möten, reflekterande yrkeskunnande, kompetensutveckling, 

ett bra arbetsklimat samt specialkunskaper.  

Vikten av grupparbeten i språkundervisningen betonas i forskningen 

(Čekaitė, 2006). Čekaitė (2006:18) kallar dessa grupparbeten för ”Le-

arner – learner – solidarity”. Hon framhåller att organisationen och ut-

formningen av de kommunikativa övningstillfällena är betydelsefulla. 

Gröning (2001) betecknar denna typ av grupparbete som Cooperative 

Learning. Att lära sig ett språk i gemenskap innebär att man bör inte-

grera språkinlärning i socialt och kollektivt målinriktat handlande 

(Lindberg & Sandwall, 2012). Cruickshank, Chen och Warren (2012) 

undersökte olika grupparbetesstrategier i en studentgrupp bestående av 

förstaspråkstalare och internationella studenter. Deras slutsats är att 

elevcentrerade undervisningssätt, såsom grupparbete, höjer studenter-

nas delaktighet och jämlikhet. Elevernas samarbete med varandra ökar 

chanserna att kulturella, liksom lingvistiska olikheter möts på ett gynn-

sammare sätt. Exempelvis får eleverna mer talutrymme än i lärarledda 

undervisningssituationer. Enligt Cruickshank, Chen och Warren öppnar 

undervisningsformen vidare upp för direkta samtal och ökad förståelse 

av den andres bakgrund. Genom gränsöverskridande samarbete och in-

teraktiva undervisningsstilar tilltar således elevernas motivation, själv-

ständighet och ansvarstagande. Eleverna i undersökningen utvecklade 

vidare sina problemlösningsförmågor och förbättrade sina studieresul-

tat. Lärarens uppgift blir att förbereda eleverna inför grupparbeten. 

Cruickshank, Chen och Warren betonar vidare att eleverna har olika 

förkunskaper, kulturella bakgrunder, kommunikationsstrategier och 

förväntningar. Läraren måste röja undan eventuella hinder för ett lyckat 

samarbete. Med fördel förbereder läraren eleverna på hur det strukture-

rade grupparbetet ska gå till. Genom att skapa tydliga strukturer för-

sökte läraren få studenterna att lära sig av varandra. Under själva arbetet 

stöttar läraren eleverna i samarbetet genom scaffolding.  

Under smågruppsaktiviteter ges utrymme för explorativ språkan-

vändning (Lindberg & Skeppstedt, 2000). Eleverna vågar tänka högt 

och experimentera med språket. Implicit kunskap medvetandegörs och 

olika luckor i språklig kompetens uppmärksammas.  

Barn med annan etnisk eller social tillhörighet än majoriteten behärs-

kar andra kommunikativa koder än standardnormen (Gröning, 2001). I 

smågrupper kan elever utnyttja sina språkliga koder bättre och oftare än 
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i helklass. Avvikelsen från normen behöver därför inte ses som en brist 

(Lindberg & Skeppstedt, 2000). Genom att låta eleverna arbeta i tvär-

kulturella grupper kan relationerna och klimatet i klassen förbättras. 

Förståelsen för den andra ökar. Under sådana grupparbeten använder 

eleverna sig av samarbetsinriktade yttranden, fokuserad interaktion och 

kognitiva strategier. Alla olika elevers deltagande krävs, vilket leder till 

en aktivare tankeverksamhet hos den enskilda eleven. De sociala inter-

aktionen ter sig mer symmetrisk i smågrupper än vid lärarledda lekt-

ioner, där kommunikationen ofta sätts igång och dirigeras av läraren. 

Lindberg och Skeppstedt (2000) anser att den kollaborativa interakt-

ionen har en stor språkutvecklande potential. Deras undersökningar av 

smågruppsaktiviteter i andraspråksundervisning visar att interaktionen 

ökar inlärarens påverkansnivå på inflödet. Eleverna vågar tala mer och 

får oftare ordet än i lärarledda lektioner. Vidare skapas språklig medve-

tenhet och metalingvistisk reflektion, vilket i sin tur gynnar en allsidig 

språkutveckling. Icke lärarledda smågruppsaktiviteter leder till att ele-

verna ges större möjligheter att komma till tals, men även fler tillfällen 

till självkorrigering och korrigering av varandra. Enligt Lindberg och 

Skeppstedt kompletterar och kommenterar eleverna varandra oftare än 

under lärarledda lektioner. Återkopplingen sker direkt genom interakt-

ion. Samarbetet är vidare viktigt för tolkningen och bearbetningen av 

inflöde. Olika perspektiv, kunskaper och inlärningsstilar möts, kom-

pletterar och stöttar varandra.  

Eleverna behöver förberedas inför arbetet i smågrupper, som förut-

sätter kommunikativ och social kompetens (Gröning, 2001). Samtals-

kompetens och samtalsstrategier behöver läras ut och tränas in. Ele-

verna ska kunna dra nytta av varandras kompetenser och varje elevs 

bidrag ska vara värdefullt och behövt.  

Läraren behöver undervisa eleverna i förvärvandet av arbetsstrate-

gier för att stödja ömsesidigt meningsskapande och etablera och vid-

makthålla goda sociala relationer (Lindberg & Sandwall, 2012). Status-

faktorer som kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och socialt sam-

spel är också betydelsefulla för grupparbetets kvalitet. Individernas sta-

tus utgör en del av grunden för gruppdynamiken. Social status, 

kunskapsstatus, liksom kamratstatus spelar in och läraren behöver an-

vända sig av strategier för att motverka statusrelaterad diskriminering i 

klassrummet.  

För att kunna utveckla den språkliga medvetenheten behöver upp-

giften bestå av ett relevant innehåll och rika språkliga användningsmöj-

ligheter (Lindberg & Skeppstedt, 2000).  
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Kritik har emellertid också riktats mot Cooperative Learning (Grö-

ning, 2001). Den anses ta för lite hänsyn till elevernas bakgrund och 

deras läsfärdigheter. Vid användning av detta arbetssätt behöver läraren 

observera och utvärdera samarbetsprocesser mycket noggrant, vilket 

inte alltid görs. Ignorerar läraren vissa processer och interaktioner inom 

grupperna, såsom hierarkibildning eller förtryck, kan ogynnsam grupp-

dynamik uppstå.  

Möjlig förekomst av grupptryck inom smågrupperna behöver upp-

märksammas (Lindberg & Skeppstedt, 2000). En noga utvärdering av 

arbetet på slutet av projektet bör ske både genom uppföljning och rätt-

ning av läraren och genom självutvärdering av eleverna.  
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DEL III: Metod, material och miljö 

5. Uppsatsens etnografiska strategi 

I den föreliggande studien används en etnografisk ansats. Studien för-

söker fånga informanternas vardag, för att kunna återge en bild av deras 

verklighet. Etnografi lämpar sig väl för att utforska en specifik skol-

miljö och särskilt klasser (Ayton, 2008, Hammersley & Atkinson, 

2007). Samtidigt ville jag genom min fallstudie fördjupa förståelsen om 

en vardag (Öhlander, 2011). “Ethnographic field research involves the 

study of groups and people as they go about their everyday lives” (Em-

erson, Fretz & Shaw, 2011:1). Denna fallstudie dyker in i en skolas var-

dag, observerar olika företeelser om en och samma vardag och beskri-

ver, belyser, analyserar och diskuterar bilden av en skolpraktik. 

Hammersley (2006) beskriver etnografiska studier som särskilt läm-

pade för att genomföra förstahandsundersökningar av kvalitativ art, för 

att framhäva deltagarnas perspektiv och för att införskaffa en analytisk, 

djupare förståelse av ett perspektiv eller en uppfattning.  

Forskarens jag i denna etnografiska fältstudie 

Att försöka fånga någon annans verklighet är en känslig och bräcklig 

akt och kräver insikt av forskaren att inte kunna fånga ”sanningen” och 

hela verkligheten (Emerson, Fretz & Shaw, 2011). Det observerade fil-

treras genom forskarens bakgrundskunskap och syn på människan och 

lärandet (Emerson, Fretz & Shaw, 2011). Redan genom att jag valde 

vad som antecknades riktade jag synen på vissa företeelser, men ute-

lämnade andra. ”The task of the ethnographer is not to determine ’the 

truth’ but to reveal the multiple truth apparent in others’ lives” (Emer-

son, Fretz & Shaw, 2011:4).  

I början av min fältstudie valde jag att gå runt i klassrummet, ställa 

frågor samt hjälpa barnen med olika uppgifter. På så sätt hoppades jag, 

just genom min inverkan, skapa mig tillträde till klassens gemenskap 

och skapa förtroende hos och till läraren och de övriga pedagogerna. 
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För att som forskaren träda in i en ny kontext behövde jag först och 

främst vinna deltagarnas förtroende (Shokeid, 2001). Rindstedt (2013) 

poängterar vikten av att vinna barnens förtroende i etnografiska studier 

om och med barn. För att få barnen att prata om sin flerspråkighet pre-

senterade jag tidigt min egen och mina barns flerspråkiga bakgrund och 

min uppväxt i Schweiz. På så sätt skapade jag gemensamma nämnare 

mellan eleverna och mig själv. Samtidigt hoppades jag på att eleverna 

skulle våga tala om den egna flerspråkigheten genom att jag föregick 

med gott exempel.  

Min blotta närvaro påverkade informanterna. Därför behövde jag 

ständigt påminna mig själv om den egna påverkan och min roll i klass-

rummet (Emerson, Fretz & Shaw, 2011). Genom att besöka klassen un-

der flera månaders tid vande jag dem vid min närvaro och erhöll därför 

en bredare bild av deras vardag. Vissa vuxna uppfattade mig nog som 

en kontrollant och var till en början avvaktande. Jag försökte uttrycka 

att jag var där för att lära mig av dem och inte för att övervaka dem. Jag 

såg mig själv som en resenär och inte som en malmbrytare i Kvale och 

Brinkmans (2014) bemärkelse. I denna resenärmetafor ses intervjuaren 

som en utforskare av ett främmade land, där hen vandrar tillsammans 

med lokalinvånarna. Intervjuandet, analysen och kunskapskonstrukt-

ionen är nära sammantvinnade. Även Kawulich (2005) menar att fors-

karen bör uppträda som en ödmjuk lärling.  

Trots att eleverna verkade vara mycket vana att olika externa vuxna 

rör sig i klassrummet har min närvaro och framför allt kameran påverkat 

deras beteende. Eftersom jag besökte dem många olika gånger under 

sju månaders tid anser jag mig dock ha fångat en ganska realistisk bild 

av deras vardag. I början kom en lärare fram till mig och kommenterade 

min parfym. Trots att jag sällan har mycket parfym på mig, ”skällde” 

hen ut mig för att hon var allergisk och min doft störde henne. Natur-

ligtvis lät jag framöver bli att använda parfym när jag skulle till skolan. 

En dag kom dock en elev fram till mig och utbrast att jag luktade så 

gott. Denna gång hade jag av misstag använt mig av Body lotion med 

lite lukt i. Dessa moment visade mig att jag inte hade smält in i gruppen 

riktigt än. Jag uppfattades fortfarande som annorlunda. På så sätt upp-

levde jag de olika gruppstadierna en forskare kan uppleva vid delta-

gande observationer, nämligen 1. främlingsstadium, 2. bekantskapssta-

dium 3. nära stadium (Nörskov & Rask, 2011). 

Le Grand (2015) beskriver reflexivitet i en etnografisk studie som att 

tänka om sig själv utifrån, alltså att se sig själv utifrån. Reflexibilitet 

behöver ständigt finnas i mina tankar vid genomförandet och analys av 
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en etnografiskt inspirerad studie (le Grand, 2014). Redan under en tids-

nära revision av fältanteckningarna försökte jag rannsaka mig själv och 

lägga märke till saker som jag tog för givet och saker som upplevdes 

som främmande. Det som inte registrerades eller upplevdes som själv-

klart liksom det som upplevdes som avvikande reflekterade min inställ-

ning och mina värderingar. Jag försökte skapa distans till skolans var-

dag genom att låta empirin ligga ett tag innan jag påbörjade analysen. 

Först efter en tid kunde jag återgå till empirin med ett öppet sinne och 

lägga märke till saker som jag först inte hade registrerat. Min egen er-

farenhet och min bakgrundskunskap påverkade det jag såg (Ham-

mersley & Atkinson, 2007). Ett öppet sinne krävdes för att ta in alla 

möjliga sorters intryck och allt möjligt material. En total separation från 

forskarens själv är dock aldrig möjlig och i etnografiska studier heller 

inte önskvärd (Shokeid, 2001). Allt det insamlade materialet skapades 

av mig, genom mitt sätt att se på språkutvecklande undervisning i det 

kulturellt och språkligt heterogena klassrummet.   

Fältstudien 

Likt Kaijsers (2011:43) fyra steg i en etnografisk fältstudie genomför-

des även denna studie enligt följande fyra moment: 1. en orienterande 

inledning, 2. att ta sig in i fältet, 3. att ordna en vardagstillvaro och 4. 

att lämna fältet. Se figur 5.  

 

Figur 5: Etnografiskt fältarbete. 

 

Le Grand (2015) påpekar att tillträdet till fältet inte inskränks till ett 

enda tillfälle. Tillträdet förhandlas hela tiden även under fältarbetets 
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gång. Hammersley och Atkinson (2007) betecknar förhandlandet om 

tillträde till fältet som en kontinuerligt pågående balansakt.  

De flesta andra lärare på skolan är kvinnor och genom att jag har 

varit verksam lärare gick detta inträde relativt lätt. Lärarna visade mig 

redan efter kort tid att jag sågs nästan som en av dem. De delegerade 

småuppgifter till mig, som att framföra hälsningar till annan personal 

eller släppa in eleverna efter rasten. Å ena sidan visade jag solidaritet 

med lärarna, å andra sidan behövde jag behålla en viss distans för att 

sedan kunna titta på och analysera materialet. I början uttryckte läraren 

ett visst obehag över att bli filmad. Frekvent uttryckte hen att hen alltid 

kunde lära sig något nytt av utomstående. Jag bemötte detta genom att 

poängtera att jag fanns med i klassrummet för att lära mig av dem. Detta 

öppna sinne tror jag ledde till många prestigelösa samtal om skolsituat-

ioner och händelser.    

 Genom att jag har arbetat som lärare och specialpedagog fram till 

december 2015 kändes det naturligast att inta en vuxenroll i klassrum-

met. Vissa elever började genast testa mig. En vuxen i ett klassrum ut-

övar i de flesta fallen en kollektiv fostransuppgift (Ayton, 2008). De 

flesta elever accepterade dock min närvaro fort och ställde enbart några 

få nyfikna frågor om kameran och om de fick prova att använda den, 

vilket de fick i samband med intervjuerna. När en elev bjöd mig på sin 

födelsedagskaka trots att rasten redan var över och trots att hen behövde 

ta fram kakan på nytt, visade detta mig att jag ingick i klassens gemen-

skap. Hen brydde sig tillräckligt mycket om mig för att bjuda mig på 

kakan.  

Deltagande observation  

Skolans värld är mig förtrogen sedan tidigare och under sju månaders 

tid fördjupade jag min bild av just den skolans vardag. Tidigare etno-

grafer har tillbringat lång tid i den undersökta miljön (Kawulich, 2005). 

Om forskaren redan är bekant med ämnet ligger tidsaspekten snarare 

runt några månader. Ju kortare tid som tillbringas på fältet, desto bättre 

bör forskaren vara förberedd. Tekniken är numera mer avancerad och 

observationerna blir mer detaljerade än tidigare möjligt (Hammersley, 

2006). Däremot är det av stor vikt att inte glömma bort den större kon-

texten man befinner sig i. Vid forskarens beskrivningar bör hen alltså 

placera deltagarna i sin kontext.  

För att kunna delta i skolvardagen och observera klassens dagliga 

rutiner utgick jag ifrån deltagande observationer. Genom att observera 
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och beskriva en social värld försökte jag skapa en djupare förståelse för 

den. Att systematiskt och regelbundet föra fältanteckningar eller spela 

in informanternas vardag tillhörde centret av min etnografiska studie. 

Fältarbetet kännetecknas av att undersökningen och observationerna 

äger rum i informanternas sociala och fysiska miljö, i deras verklighet 

(Kaijser, 2011).  

Jag försökte att etablera den första kontakten med klassen och per-

sonalen genom att smälta in i deras vardag. Därför valde jag de första 

veckorna att avstå från att filma och förde endast fältanteckningar och 

fotograferade. Jag ville lära mig om klassen och läraren genom att bli 

en del av dem.  Klassläraren uttryckte flera gånger att hen blir nervös 

när någon sitter och observerar henne. Genom att endast sitta, anteckna 

och smälta in försökte jag vänja klassen och pedagogen vid min när-

varo. Efter några veckor började jag sedan använda mig även av video-

inspelningar. Genom att använda mig av olika medier för att fånga verk-

ligheten hoppades jag kunna fånga in vardagen från flera håll. I en et-

nografisk inspirerad studie motverkar de frekventa besöken tillrättalagd 

information (Vetenskapsrådet, 2011). Läraren kan visserligen styra 

lektionsinnehållet under observationstillfällen, men samtidigt befinner 

sig forskaren för ofta i denna verklighet för att enbart erhålla en tillrät-

talagd bild. 

För att kunna erhålla en mer komplett bild av informanternas vardag 

valde jag att genomföra just deltagande observationer, i vilka interakt-

ioner och relationer mellan olika lärare och mellan lärare och elever 

kunde iakttas. Den deltagande observationen ses som central del i en 

etnografisk studie (Shokeid, 2001). Norskov och Rask (2011) talar om 

observationer som metod för kvalitativ datainsamling och betonar hur 

denna metod möjliggör inhämtningen av en komplettare bild av det un-

dersökta fenomenet. En viktig insyn i interaktioner och relationer up-

penbaras för forskaren. 

Genom att positionera mig mellan deltagande observatör och obser-

verande deltagare hoppades jag uppnå en balans mellan observation och 

deltagande. Jag uppfattades inte av barnen som en av de egna, då jag är 

vuxen. I skolans värld är de vuxna oftast pedagoger (Ayton, 2012). Jag 

ville observera och intervjua klassläraren och klassen, undervisning i 

SVA-grupper samt stöd hos specialpedagog. Jag befann mig i klassrum-

met, men deltog varken som elev eller som lärare i deras vardag. Jag 

interagerade lite när jag ansåg det vara nödvändigt, exempelvis när lä-

rare eller elever bad mig om korta stödinsatser. Genom mina små och 

korta interventioner påverkade jag naturligtvis deltagarnas agerande, 

framför allt genom att jag positionerade mig som nyfiken vuxen, men 
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inte som lärare, i barnens och pedagogernas vardag. Nörskov och Rask 

(2011) förespråkar en balans mellan deltagande och observation. Ju mer 

en forskare observerar, desto mindre kan hen delta. Ju mindre en fors-

kare deltar i det observerade samhället, desto större blir risken för miss-

förstånd. Deltar forskaren mindre i det observerade sammanhanget blir 

triangulering som komplement av större vikt. Men graden av involve-

ring beror på forskningsarbetets syfte och frågeställningar. Att vara ak-

tivare och mer delaktig i början av observationen för att allt mer övergå 

till mer passivt observerande visade sig gynna insamling och skapandet 

av empiri. Informanterna vande sig något vid mig, men inkluderade mig 

inte helt i sin vardag. Jag kunde betrakta interaktionerna från nära håll.  

Även Kawulich (2005) anser att den etiskt mest försvarbara posit-

ionen är deltagande som forskare eller observatör som deltagare. Ham-

mersley och Atkinson (2007) beskriver olika sorters deltagande obser-

vationer: Observatören deltar helt i fältet och med aktörerna på fältet, 

observatören observerar enbart och deltar inte eller bara marginellt. Ob-

servatören kan även befinna sig och positionera sig mellan dessa två 

extremer (Copland & Creese, 2014), vilket jag valde som min position. 

Jag hade som deltagande observatör möjlighet att komma klassen och 

pedagogerna nära inpå livet genom att själv positionera mig som med-

verkande (se Ayton, 2012).  

Observationsdagarna spriddes ut på olika veckodagar, för att få en 

så heltäckande bild som möjligt och för att observera klassen och lära-

ren olika tider, olika skoldagar och under olika ämnen. Tiderna valdes 

utifrån vad som passade för läraren och klassen, för att störa verksam-

heten så lite som möjligt. När andra externa vuxna (utredning av dia-

gnos, installation av projektor, etc.) fanns i klassrummet, avstod jag just 

den tiden för att på så sätt inte störa elevernas arbetsro och koncentrat-

ion. När däremot läs- och skrivutvecklingspedagogen arbetade med 

klassen stannade jag kvar i klassrummet så till vida detta tilläts av pe-

dagogen. 

I tabell 3 finns en sammanställning över alla lektionsobservation-

erna. I bilaga 3 finns en detaljerad uppräkning av hela materialin-

samlingen, inklusive tidsangivelser.  
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Tabell 3: Översikt över alla lektionsobservationer. 
Datum  Lektionsinnehåll  Registrering Vem och var 

23/8 Presentera mig 

Samling och materialutdelning 

Anteckningar Helklass, klassrummet 

15/9 Genomgång av dagen 

Matte: räknesätten 
Skrivarverkstad med läs och skrivut-

vecklingspedagog (SKUP) 

Anteckningar utan ka-

mera 

Helklass, klassrummet 

19/9 Samling efter rasten 
SO: om Island 

Enskild läsning av bänkbok 

Matte (efter lunch) 
Samling lektionsavslutning 

Anteckningar utan ka-
mera 

Helklass, klassrummet 

6/10 Morgonsamling och intro till ng-ljud-

övning 
Matte 

Rörelsepaus i helklass 

Huvudräkning på tavlan 
Skrivstuga med LSUP 

Anteckningar och 

filmkamera 

Helklass, klassrummet 

7/10 Samling, födelsedagsfirande och hög-

läsning 

Anteckningar och 

filmkamera 

Helklass, klassrummet 

7/10 Genomgång matte: klockan, senare 
och tidigare 

Eget arbete i matte med klockan och 

begreppen senare och tidigare  

Anteckningar och 
filmkamera 

Halvklass, klassrum-
met 

7/10 Samling av helklass efter att ha jobbat 
i halvklass med olika ämnen i olika 

klassrum.  

Anteckningar och 
filmkamera 

Helklass, klassrummet 

11/10 SVA: Arbete med en svensktext, 
samma som resten av klassen samti-

digt arbetar med i klassrummet 

Anteckningar och 
filmkamera 

fyra elever, SVA-rum-
met 

18/10 Specialpedagog: elev med språklig 

sårbarhet2 
Mekanisk ljudigenkänningsträning 

Bild-ljud-uttal 

Anteckningar och 

filmkamera 

En elev, specialpeda-

gogrummet 

18/10 SVA: ordklasser, verb och substantiv Anteckningar och 
filmkamera (Kameran 

stängs av efter att en 

elev uttrycker att hen 
inte vill bli filmad den 

dagen. ) 

Fem elever, SVA-rum-
met 

9/11 Samling 
SO/NO: genomgång dinosaurier 

Eget arbete dinosaurier 

Anteckningar och 
filmkamera 

Helklass, klassrummet 

16/2 SVA: Arbete med en svensktext och 

ordböcker 

Anteckningar och ljud-

inspelningar med mo-
bilen 

Sex elever, SVA-rum-

met 

 

Till min licentiatuppsats samlade jag in material under perioden augusti 

2016 till februari 2017. Utöver ett flertal intervjuer, observationer och 

informella samtal har jag hållit i en lektion med eleverna som mynnat i 

deltagargenererat material, språkkartorna och enkäten om vilka språk 

                               
2 Språklig sårbarhet uppstår enligt Bruce m.fl. (2016:16) när ”den språkliga förmågan inte mat-
char omgivningens förväntningar och krav”. Denna specialpedagogiska term används i den fö-
religgande studien i stället för att benämna elevens diagnostiserade språkliga funktionsnedsätt-
ning. På så sätt ökas chansen till anonymitet för eleven. 
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eleverna använder i vilka sammanhang. Jag har dock inte tillbringat 

hela tiden i klassen, utan besökt den flera gånger under sju månaders tid  

Jag har även använt mig av andra för etnografin typiska metoder, 

såsom video- och audioinspelningar, intervjuer, informella samtal och 

skriftliga källor (Rindstedt & Aronsson, 2002).  

I följande avsnitt förtydligas det insamlade materialet. I tabell 4 finns 

en sammanställning av de olika sorternas datamaterial. 

 

Tabell 4: Insamlingsöversikt över datamaterialet. 
Datamaterialet Antal och form 

Observationer  

 

 

Sju observationer av helklass, varav en lektion med SVA-

stöd i klassrummet 

En observation i halvklass 

Tre observationer av SVA-lektioner i liten grupp 

En lektion med en elev hos specialpedagog 

Intervjuer med ljudinspeln-

ing 

Två intervjuer med kommunens stödteam för inkludering 

Rektor 

Specialpedagog 

Två intervjuer med SVA-läraren 

Två intervjuer med klassläraren 

Fyra intervjuer med eleverna, varav en intervju med enskild 

elev och de andra i smågrupper om 2−3 elever. 

Informella samtal Samtalen var många, vissa korta och andra längre. Det ex-

akta antalet är svårfastställt, då jag alltid antecknade och 

sammanfattade de informella samtalen på slutet av dagen 

och inte under själva samtalen. 

Material av pedagogerna, 

dvs. av klassläraren, special-

pedagogen och SVA-läraren 

Klasslistor  

Schemat 

Muntliga språkbedömningar  

Material av eleverna Språkkartan 

”Mina språk”-blanketten 

Fältanteckningar 

Fältanteckningar fördes i den föreliggande studien. Under mina obser-

vationer använde jag mig av en trippellogg (se bilaga 9). Jag antecknade 

snabbt och fåordigt på min dator eller i ett skrivhäfte, vilket Emerson et 

al. (2011:36) kallar för ”jottings”. För att kunna fånga och analysera 

mina intryck bearbetades de snabbt nedskrivna stödorden och korta an-

teckningarna tidsnära efter observationen på mitt kontor eller hemma. 

De blev då mer deskriptiva och helhetliga. De blev ”full fieldnotes” 

(Emerson et al. 2011:54) eller ”thick descriptions” (Emerson et 

al.1995:14). På så sätt hoppades jag fånga de andras värld och erfaren-

heter. I etnografiska studier brukar forskaren använda sig av deskriptiva 

fältanteckningar exempelvis skrivna på datorn i en trippellogg (Ham-
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mersley & Atkinson, 2007). Copland och Creese (2014) beskriver fäl-

tanteckningar som ett sätt att dokumentera och textualisera verklighet-

ens komplexitet. Fältanteckningar förda i ett beskrivande språk föränd-

ras enligt författarna ofta över tiden. Ett öppet sinne krävs. Dock är an-

teckningar aldrig helt neutrala. Att anteckna är en social och interakt-

ionell process. Att skriva och beskriva är inte en spegel av verkligheten 

utan ett filter. Det skrivna representerar en analys, en interpretation och 

en selektion av det sagda och det som görs. Anteckningar bör vara le-

vande och inte stereotypiska. Etnografen försöker förstå och beskriva 

en social värld, aktörers interaktioner och deras betydelse och mening. 

Etnografen förmår inte att beskriva EN vardag i sin helhet, utan redu-

cerar det socialt livet och de sociala erfarenheterna till text och beskriv-

ningar. Emerson, Fretx och Shaw (1995: 126) kallar detta för “record a 

slice of life on a page”.  

I början på fältarbetet antecknade jag så mycket och så öppet som 

bara möjligt. Allt som i minsta mån hade med språkutvecklande under-

visning att göra försökte fångas. Allt eftersom fokuserade sig min blick 

mer mot enstaka moment, handlingar och situationer. Skrivandet sågs 

som ett hjälpmedel för att öka min förståelse. Emerson et al. (2011) 

påpekar att det inte finns något rätt sätt eller felaktigt sätt att föra an-

teckningar. Fältanteckningar brukar förändra sig över tiden. Ofta kastar 

man först ut ett nät för att senare kunna leta efter mönster och regelbun-

denheter. Vad som beskrivs är avhängigt av forskaren och studiens 

syfte. Observatören använder sig av personliga intryck och reaktioner 

och beskriver sina reflektioner utan att döma. Siktet ska helst vara hol-

istiskt och intuitivt och inställt på att komma fram till vad de observe-

rade människorna gör.  

Intervjuer 

För att få en holistisk bild och svar på minst en av mina forskningsfrågor 

genomförde jag semistrukturerade intervjuer med klassläraren, svenska 

som andraspråksläraren, tre pedagoger ur stödteamet för integration, 

rektorn och fyra olika elevgrupper med mellan en till tre elever i varje 

grupp, sammanlagt åtta elever. För att maximera fältarbetets kvalitet 

använde jag mig alltså av semistrukturerade intervjuer utifrån en i för-

väg sammanställd frågemall (se bilaga 1 och 2).   

Kvalitativa intervjuer fokuserar på enskilda exempel som i en fall-

studie eller som i personliga exempel. För att rådfråga den praktiserande 

gemenskapen lämpar sig intervjuer väl (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Copland och Creese (2014) nämner den semistrukturerade intervjuns 
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bruklighet i etnografiska studier. Mitt batteri av frågor, en frågeguide, 

styrde frågorna till viss del, men jag försökte vara följsam till det sagda 

under intervjusituationen och ställa följdfrågor vid behov. Intervjuerna 

skedde enskilt, i par och i smågrupper och spelades in via audioinspel-

ning eller videoinspelning (se Kvale & Brinkmann, 2014).  

Intervjuerna i den föreliggande studien ägde rum mot slutet av fält-

studietiden. Jag försökte vara öppen, upprepa och bekräfta det sagda 

samt ställa följdfrågor. För att kunna genomföra en framgångsrik halv-

strukturerad livsvärdsintervju krävs enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

samtalsfärdigheter. Intervjuarens intuitiva färdigheter och känsla för 

spelet avgör framgången i intervjun. Jonsson och Milani (2009) påtalar 

vikten av att intervjua deltagarna först efter att relationer och tillit mel-

lan forskare och deltagare har etablerat sig. Av denna anledning väntade 

jag i några veckor innan jag började intervjua. Kvale och Brinkmann 

(2014) påpekar vikten av att reflektera över den förhärskande makt-

asymmetrin en intervju innebär. Kunskap är ett medel och en vara. Re-

lationen är platsen för kunskapen.  

Studiens intervjuer ser jag dels som ett komplement till observation-

erna, dels som ett led i användningen av blandade metoder. Genom att 

blanda metoder triangulerade jag mitt material, men fick även svar på 

olika nivåer, på olika frågor och på olika sätt. Intervjuer kan utföras av 

olika skäl och på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Så nämns ex-

empelvis intervjun som ett komplement till andra kvalitativa material-

insamlingsmetoder. Vissa forskare kombinerar deltagande observat-

ioner med intervjuer, vilket refereras till som blandade metoder. Just i 

samhällsvetenskapliga sociopolitiska kontexter är kontroverser inbäd-

dade och då lämpar sig blandade metoder väl (Kvale & Brinkmann, 

2014:150f). Fägerborg (2011:85) kallar användandet av olika sorters 

data för materialtriangulering och poängterar att materialet genom detta 

ofta blir mer informationsrikt.   

Inför varje intervju informerade jag intervjupersonen om studiens 

syfte, vad materialet kommer att användas till, att deltagandet är frivil-

ligt och kan avbrytas närhelst hen vill. Jag frågade även om det var ok 

att jag spelade in samtalet för senare transkription. Alla mina intervjuer 

ägde rum öga mot öga. Stället där intervjun ägde rum valdes med om-

sorg. Under intervjuerna var jag mycket noga med att undvika att inta 

en anklagande inställning och ton. Mina funderingar försökte jag yttra 

genom öppna frågor. Jag påpekade flera gånger att jag var där för att 

lära mig av dem och inte för att utvärdera deras undervisning.  

Viktigt i en intervjusituation är forskarens medvetenhet om att en 

intervju också är en social situerat muntlig akt (Copland & Creese, 
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2014:36), där både forskaren och den intervjuade positionerar sig och 

har förväntningar som återspeglas i det sagda. Genom att människor i 

en intervju berättar om den upplevda verkligheten får forskaren ta del 

av deras tankar, erfarenheter, upplevelser och tolkningar (Fägerborg, 

2011). Den intervjuades personliga erfarenheter och tankar står i cent-

rum. En intervju är en tvåvägskommunikation (Copland & Creese, 

2014).  

Intervjuer med barn 

Trots att jag i min studie fokuserar på arbetssätten och inte enskilda 

elever, ville jag genom barnintervjuer triangulera mitt datamaterial yt-

terligare. På så sätt hoppades jag erhålla en mer helhetlig bild av verk-

ligheten och framför allt få inblick i elevernas upplevelse av undervis-

ningen. De vuxnas syn kompletterades, bekräftades eller ifrågasattes av 

elevernas intryck och åsikter. I samråd med klassläraren valde jag ut 

olika elever som intervjuades antingen i grupp eller enskilt. Vi tog hän-

syn till elevernas språkkunskaper, mognadsnivå och vilja att delta i stu-

dien. Vi försökte gruppera eleverna utifrån skolans stödinsatser och 

samtidigt skapa trygghet i smågrupperna. Så intervjuade jag en grupp 

elever med regelbunden undervisning i svenska som andraspråk, en 

grupp à tre elever utan undervisning i ämnet, en elev som regelbundet 

besöker specialpedagog och logoped samt en grupp flerspråkiga elever 

där en elev besöker undervisningen svenska som andraspråk och en 

inte. Den sistnämnda gruppen valdes spontant i klassrummet, när jag 

ställde frågan öppet om någon mer ville bli intervjuad.  Jag säkerställde 

genom det urvalet att elever med flera olika förstaspråk, olikartade ut-

maningar och kunskapsnivåer deltog, men öppnade även upp för hela 

resten av klassen att bidra.  

När man intervjuar barn ges barnen möjlighet att uttrycka sina egna 

upplevelser och tankar. Det är viktigt att intervjua barn i en naturlig och 

trygg miljö, enligt Kvale och Brinkmann (2014) gärna medan de håller 

sig sysselsatta med något annat. Barn ses numer som den bästa källan 

till information om dem själva (Docherty & Sandelowski, 1999). Fors-

karen måste dock vara försiktig med att övertolka resultaten framkomna 

ur barnintervjuer. Barn är lättare att påverka än vuxna och många säger 

vad de tror att den vuxne vill höra.  

Jag behövde ta hänsyn till dagsläget, tidpunkt och orten där intervjun 

genomförs. Sättet hur frågorna ställs måste anpassas efter barnens ålder 

och mognad. Vid barnintervju är det av stor vikt att respondenterna 

väljs med omsorg.  
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Eftersom barns kroppsspråk kan vara avgörande för förståelsen för 

utomstående (Clark-Ibáñez, 2004) övervägde jag först att filma barnen 

medan de intervjuades, men lät barnen avgöra det. De fick leka lite med 

kameran innan intervjun startade och jag frågade sedan om de ville bli 

filmade eller bara ljudinspelade. Alla barn valde att enbart bli ljudin-

spelade. När man som vuxen intervjuar barn kan maktpositioner upple-

vas (Clark-Ibáñez, 2004). För att avdramatisera situationen lät jag ele-

verna samtala otvunget vissa stunder för att fånga in deras uppmärk-

samhet igen när de avvek för mycket ifrån temat. I tabell 6 finns en 

översikt över de intervjuer som genomfördes och analyserades.  

 

Tabell 5: Översikt över intervjuerna. 
Person Datum  Plats Längd minuter:sekunder 

Språkstödjare och dramapeda-

gog från stödteamet för inklu-

dering 

23/9 I ett samtalsrum i 

stödteamets hem-

lokaler på kom-
munen 

Tyvärr fungerade inte inspelningen 

under intervjun och därför har jag 

endast mina anteckningar att tillgå. 
Intervjun varade i ca 1 timme.  

Specialpedagog 18/10 Specialpeda-

gogens kontor 

21:09 

Elev 8 och Elev 10, två flersprå-
kiga elever i behov av SVA (en 

går på modersmål och en inte) 

30/11 SVA-rummet 24:11 

Elev 6, en flerspråkig elev med 
språklig sårbarhet och i behov 

av specialpedagogiska stödåt-

gärder (går på modersmålsun-
dervisning) 

1/12 Specialpeda-
gogens kontor 

17:37 

Elev 2, Elev 13 och Elev 15, tre 

flerspråkiga elever utan behov 

av SVA (varav en går regelbun-
det på modersmålsundervis-

ning) 

30/11 Specialpeda-

gogens kontor 

29:04 

Elev 4 och Elev 5, två flersprå-
kiga elever, en i behov av SVA, 

dock utan modersmålsundervis-

ning och en utan behov av SVA 
dock utan modersmålsundervis-

ning  

1/12 SVA-rummet 17:29 

Klasslärare, två intervjuer, en 

enskild och en tillsammans med 

SVA-läraren 

28/11 

6/12 
SVA-rummet 26:01 

50:55 

SVA-lärare, två intervjuer, en 

enskild och en tillsammans med 
klassläraren 

21/11 

28/11 
SVA-rummet 26:01 

34:05 

Rektor 1/11 Rektorns kontor 32:24 

Familjestödjare från stödteamet 

för inkludering 

5/12 Familjestödets 

rum på skolan 

41:38 

Informella samtal  

De informella samtalen utgör en del av det empiriska datamaterialet. I 

en så rörlig och snabbt föränderlig vardag som skolan hinner man inte 
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alltid diskutera utförligt det sedda direkt i anslutning till en händelse. I 

andra fall ville jag inte störa lärarens tankegångar genom att plocka 

fram bandspelaren mitt i en pågående diskussion. Därför har jag i min 

studie även fört och använt mig av informella samtal. Många lärare ville 

kommentera en lektion eller en händelse direkt i anslutning till den, men 

utrymmet fanns inte för att sätta sig ner för att spela in en intervju. För 

att inte förlora denna för min studie värdefulla information förde jag 

anteckningar om sådana samtal så tidsnära som möjligt. Dessa infor-

mella samtal hjälper mig att uppfatta skolans, elevernas och pedagoger-

nas vardag på ett mer nyanserat och helhetligt sätt. Efter lektionstid väx-

lade jag ofta några ord med både elever och pedagoger, dels för att öka 

min förståelse om kontexten (Copland & Creese, 2014), dels för att 

skapa en relation till dem (Ayton, 2012). Svårigheten som då dök upp 

var att inte låta mig påverkas för mycket av lärarnas kommentarer. Lä-

rarnas beskrivna bild av vardagen låg så nära min egen, att jag var 

tvungen att medvetet skapa distans. Genom att bara vistas korta stunder 

på fältet, det vill säga två till tre lektioner per observationstillfälle, för-

sökte jag göra det för mig kända främmande.   

Foto och film 

När jag väl hade etablerat kontakten och vunnit deltagarnas förtroende 

började jag filma lektionerna. Filmandet möjliggjorde att fånga in flera 

detaljer än vid enbart antecknande. Dessutom kunde jag även efter att 

ha lämnat fältet titta igenom filmerna flera gånger. Tillsammans med 

fältanteckningarna blev filmerna ett komplement och en mer detaljrik 

dokumentation av det observerade. Kameran sattes alltid upp så att den 

främst fångade lärarna och pedagogerna som höll i lektionen. Flertalet 

elever syns bakifrån på videoinspelningen. Hammersley och Atkinson 

(2007) påtalar att människor konstruerar den sociala världen och att 

även forskning är en del av denna sociala konstruktion. Hur medveten 

en forskare än är kommer hen alltid att se saker ur ett visst perspektiv. 

Under datainsamlingen valde jag att ställa kameran så att den skulle 

fånga större delen av klassrumsinteraktionen och flertalet elever. Detta 

kallar Sparrman (2005:249) ”generellt perspektiv”. Själv satte jag mig 

på en helt annan punkt i klassrummet för att fånga det som skedde i 

mina anteckningar från ett annat håll. Trots att jag anser mig ha fångat 

en stor del av händelserna i klassrummet, var jag medveten om min 

egen närvaros påverkan och mitt eget perspektiv av det som fångades 

på bild och i anteckningarna. Forskaren påverkar inte enbart deltagarnas 
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beteende, utan hen tittar även selektivt. Blicken riktas mot det jag anser 

vara värdefull att observera.  

En videodeltagande observation fångar enligt Degerböl och Svend-

ler Nielsen (2014) de många dimensionerna i en lärandesituation. Att 

filma är mer än att bara dokumentera det sedda. Genom användandet av 

kameran kan forskaren fånga olika vinklar av det som sker i ett klass-

rum, då hen själv kan positionera sig på ett annat ställe än kamerastati-

vet. Vissa saker, som lukt, temperatur och känslor kan dock inte fångas 

av kameran. Just i dagens etnografi spelar filmandet ofta en stor roll. 

Tidsaspekten och att man kan fånga en större bild med kameran räknar 

författarna upp som fördelarna med filmandet. Kameran fångar och in-

ramar beskrivningar med foto, text, röst och musik. Även kroppsrörel-

ser kan fångas. Forskaren själv anses vara ett mänskligt instrument.  

Dagens barn är relativt vana att bli filmade (Rindstedt, 2013). Det 

märktes att de flesta tappade intresset för kameran efter ett tag. Detta 

tolkar jag som att de efter den första nyfikenheten helt enkelt vande sig 

vid filmandet och agerade som vanligt. När jag dock hade filmat flera 

SVA-lektioner i liten grupp och läraren varje gång anmärkte hur aty-

piskt klassen betedde sig, bestämde jag mig för att enbart observera, 

anteckna och ljudinspela minst ytterligare en SVA-lektion. Därför 

valde jag att observera en lektion utan att filma. Jag spelade då endast 

in det sagda på min mobil. Efter det tillfället uppenbarade det sig för 

mig att det nog inte var eleverna som blev mest påverkade av filmandet, 

utan snarare läraren. Hen verkade vilja göra ett extrabra arbete. Min och 

kamerans närvaro påverkade alltså främst läraren.    

I studien har således foto och film främst använts för att dokumen-

tera och för att sedan minnas mer detaljerat. På så sätt ville jag skapa 

möjligheten att fånga detaljer, illustrera det skedda och framför allt att 

kunna se på och analysera inspelningarna flera gånger (Heath, Hind-

marsh & Luff, 2010). Även analysen av kontexten möjliggörs genom 

filmandet och fotograferandet. Användandet av foto inom den sociala 

vetenskapen och den etnografiska datainsamlingsmetoden blir allt van-

ligare (Clark-Ibañéz, 2004; Sparrman, 2005). Framför allt i kombinat-

ion med andra metoder såsom intervjuer och deltagande observationer 

bidrar foto till en djupare insyn i de intervjuades liv. Forskarens känne-

dom om den observerade domänen avgör var kameran placeras (Heath, 

Hindmarsh, & Luff, 2010).  

Foto togs främst för att minnas och dokumentera inredning och spe-

ciella moment i undervisningen, såsom när lärarna med hjälp av linjal 
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och den egna kroppen visade hur stor en viss dinosaurie var. Även väg-

garna fotograferades för att komplettera mina anteckningar samt min-

nas elevernas bilder och möbleringen.  

Insamling av annat empiriskt material 

Av klassläraren fick jag även tillgång till klasslistor, schema och bak-

grundsinformation om eleverna, av specialpedagogen insyn i specialpe-

dagogiska, språkliga tester som genomförs rutinmässigt och regelbun-

det med alla elever på skolan, och av svenska som andraspråksläraren 

information om elevernas språkliga nivå och utveckling. Materialet an-

vändes för att skapa mig en mer helhetlig bild av hur elevernas behov 

av språkligt stöd möts av skolans personal. Elevernas progression och 

kunskapsnivå analyserades inte. Materialet står för att tydliggöra kon-

texten som jag befann mig i som deltagande observatör (Hammersley 

& Atkinson, 2007). Att kombinera olika datainsamlingsmetoder såsom 

insamling av texter, anteckningar, dagbok, intervjuer, samtal, filmandet 

och fotografering ökade studiens möjlighet till djupare reflexivitet och 

bredare materialtriangulering (se Copland & Creese, 2014).  

Språkkartor 

För att få en inblick i hur eleverna uppfattade den egna flerspråkigheten 

bad jag dem att rita språkkartor. Jag började lektionen med att visa ele-

verna min egen och mina barns språkkarta. Eleverna skulle på så sätt få 

olika exempel att följa. Den ena dottern var då nio år och gick således 

också i årskurs tre, liksom eleverna i studien, dock på en annan skola. 

Hennes karta (se foto 1) visades på projektorn under hela tiden eleverna 

ritade sina egna kartor.  
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Foto 1: Exempel på en språkkarta. 

 

För att förstå elevernas liv ur elevernas perspektiv lämpar sig ”stu-

dent-generated data”, det vill säga datamaterial som eleverna själva pro-

ducerar, väl (Clark-Ibañéz, 2004). 

Dessa språkkartor möjliggjorde en inblick i elevernas språkliga bak-

grund och deras inställning till de olika språken. Min dotters bakgrund 

kunde många elever i klassen identifiera sig med. Hon uppger svenskan 

vara sitt starkaste språk, men kommer i kontakt med flera andra språk i 

sin vardag genom min schweiziska familj och genom spansktalande 

vänner och familj. Dottern besöker modersmålsundervisning en timme 

i veckan.  

Eleverna fick även fylla i en blankett där de beskrev de egna kun-

skaperna i de olika språken (se bilaga 6). Språkkartorna tillsammans 

med språkblanketten gav mig en insyn i hur eleverna ser på den egna 

språkliga bakgrunden.  

 

 

 

 

 

 

  

63



 

63 
 

6. Procedur  

Tillvägagångssätt och urval 

Under vårterminen 2016 ägnade jag mig åt läsning av för studien rele-

vant litteratur för att orientera mig inom det teoretiska fältet (Kaijser, 

2011). Samtidigt tillfrågade jag kommunens alla skolor som har en åk 

3 eller 4 om jag kunde observera en eller flera svensklektioner för att få 

ett första tillträde till det praktiska fältet och för att belysa språkstär-

kande undervisning av flerspråkiga elever. Eftersom mitt forsknings-

projekt finansierades av kommunen valdes den kommunala verksam-

heten som målgrupp. Många rektorer svarade inte alls eller nekande på 

tillfrågan. Hos alla de som svarade och hade flerspråkiga elever fick jag 

genomföra observationer, sex observationer på fyra olika skolor. Under 

observationerna försökte jag förhålla mig så förbehållslöst som möjligt 

med siktet inställt på språkfrämjande faktorer och språkstärkande 

undervisning (Hajer & Meestringa, 2010). Observationsfokus av den 

pedagogiska kontexten (Liberg, 2007) låg på pedagogerna och eleverna 

och deras interaktion.  

Samtidigt som denna pilotstudie pågick tillfrågade jag fyra kommu-

nala skolor om deras lärare i åk 3 skulle kunna tänka sig att ställa upp i 

min studie. Dessa skolor valdes på grund av att elever med olika bak-

grund är representerade där och för att lärarna som arbetar med blivande 

årskurs 3 har arbetet i flera år och följt sina klasser sedan år 1. Ännu en 

anledning till att de fyra skolorna föreslogs var att kommunen anser att 

dessa fyra lärare gör ett bra jobb i arbetet med mångkulturella klasser. 

Endast en skola svarade med ett positivt besked. De andra tre skolorna 

svarade trots flera mejl inte alls.  

Samtidigt som jag erhöll tillträde till denna lärares klassrum fick jag 

även erbjudande om att observera en av skolorna som ingick i min pi-

lotstudie. Eftersom läraren i pilotstudien är en nära bekant till mig, 

valde jag att genomföra mina observationer på den för mig än så länge 

okända skolan. På så sätt hoppades jag på ett öppnare sinne och en ne-

utralare inställning.    

Anledningen till att jag valde en årskurs tre är att de flesta eleverna 

då har socialiserats in i skolan, de känner sin lärare och de flesta klass-

kompisarna sedan tidigare och de har skaffat sig ett första tillträde till 

läsningen och skrivningens värld samt skolans språk, dvs. litteracitet 

(Gibbons, 2009). De läser och skriver däremot fortfarande för att lära 
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sig läsning och skrivning och inte som i senare skolåren där de läser och 

skriver för att inhämta ny kunskap. 

Efter ett första möte med klassläraren i maj, där jag informerade lä-

raren om forskningens syfte, erhöll jag hennes informerade samtycke. 

Första skolveckan i augusti hälsade jag sedan på klassen för att beskriva 

mitt forskningsprojekt och för att dela ut tillståndet för deltagande till 

vårdnadshavarna (se bilaga 4 och 5). Under ett första möte med klassen 

i augusti 2016 beskrevs projektet för eleverna och de informerades om 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. I samband 

med detta besök delades information till vårdnadshavare ut samt en 

blankett (se bilaga 5) om inhämtandet av deras godkännande.  

Skolan, klassen och pedagogerna 

Informationen i detta avsnitt är antigen hämtat ur intervjuerna och sam-

talen eller från skolans hemsida. För att inte röja skolans eller deltagar-

nas namn uppger jag inga källor i detta kapitel.  

Skolan är en mångkulturell, kommunal F-6-skola, belägen bland rad-

hus och hyreshus med närhet till skog och natur. Vid tidpunkten för 

fältstudien arbetade 24 pedagoger på skolan, bland dessa klasslärare, 

SVA-lärare, specialpedagog, rektor och skolsköterska. Enbart åk F–4 

har sina hemklassrum på skolan. Åk 5−6 vistas på en närstående hög-

stadieskola. Ca 160 elever gick på skolan vid tidpunkten för fältarbetet. 

Skolan arbetar enligt hemsidan lösningsfokuserat, individanpassat och 

språkcentrerat.  

Under studiens gång gick 19 elever i klass 3a, 14 pojkar och fem 

flickor, varav fem uppges ha svenska som sitt första och starkaste språk. 

Av de 19 eleverna har fyra inte fått eller velat delta i studien. Två elever 

har inte lämnat tillbaka godkännandeblanketten och deltog därför inte i 

studien.  Eleverna som deltog i studien, fyra flickor och nio pojkar, talar 

tio olika hemspråk: kurmanci (två elever), armeniska (två elever, varav 

en uppger även arabiska som ett av de starka språken), albanska (en 

elev), arabiska (två elever, varav en uppger även armeniska som ett av 

de starka språken och den andra uppger även syrianska som ett av sina 

starkaste språk), sorani (en elev), kinesiska (en elev), svenska (tre ele-

ver), turkmeniska (en elev), somali (en elev) och syrianska (en elev, 

som även uppger arabiska som ett av sina starkaste språk). Endast en 

elev är född utanför Sverige. Hen har bott i Sverige i ca tre år vid studi-

ens genomförande. Fem av de flerspråkiga eleverna i studien deltar re-

gelbundet i modersmålsundervisningen.   
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Klassen beskrivs av både klassläraren, specialpedagogen, rektorn 

och SVA-läraren som en klass i behov av många individuella anpass-

ningar på grund av diagnostäthet och olika specialpedagogiska behov.  

De vuxna i klassrummet är många. Jag presenterar endast några som 

har observerats närmare. Klassläraren (KL) har arbetat med klassen se-

dan årskurs ett. Hen har jobbat som lärare på mångkulturella skolor 

även i andra städer innan hen kom till skolan och är utbildad svenska 

och SO-lärare. Hen är född i Sverige och har svenska som sitt starkaste 

språk. Klassläraren i klass 3b (aL) arbetar regelbundet med klass 3a, 

främst i NO och matte. Specialpedagogen (SP) har svenska som sitt 

förstaspråk och har arbetat på flera olika grundskolor, men även på en 

gymnasieskola. På skolan arbetar hen under studiens gång sitt tredje år. 

Med klass 3a arbetar hen främst enskilt med elever med språkliga funkt-

ionsnedsättningar. Hen stöttar även skolans lärare i att utforma anpass-

ningar, genomföra diagnostester och författa åtgärdsprogram. Rektorn 

har vid studiens gång arbetat under ett års tid på skolan. Hen har innan 

dess arbetat med musik som verktyg inom kommunen. Rektorn har en 

flerspråkig bakgrund och har aktivt valt att arbeta på just denna skola. 

Skivutvecklingspedagog (SKUP) har svenska som sitt förstaspråk och 

är specialpedagog, anställd på kommunen. Hen kommer till klass 3a en 

gång i veckan. Elevassistenten (EA) som under hösten alltid finns i 

klassrummet är förskollärare och anställd som elevassistent för en av 

eleverna. Hen har svenska som sitt förstaspråk och har följt klassen se-

dan förskoleklassen. SVA-läraren (SVA-L) uppger sig vara flerspråkig 

med kunskaper i kurdiska, svenska och arabiska. Innan hen studerade 

till SVA-lärare arbetade hen som modersmålslärare i åtta år. På skolan 

har hen jobbat i tre års tid när studien genomfördes. Hen går in i klassen 

vid tre tillfällen i veckan under NO- och SO-lektionerna och hen arbetar 

i SVA-rummet med en liten grupp elever två gånger i veckan. Familje-

stödjaren (FS) är anställd av kommunen, men arbetar främst med för-

äldrarna och hela familjen på denna skola. Hen talar syrianska, arabiska 

och svenska och har en socionomexamen från Syrien i botten. Drama-

pedagogen (DP) har svenska som sitt förstaspråk och är anställd på 

kommunen. Språkstödjaren är flerspråkig och talar bland annat svenska 

och somaliska. Hen är anställd på kommunen, har arbetat som mo-

dersmålslärare och är utbildad specialpedagog.  

I figur 6 visas en ritning av klassrummet. I klassrummet finns smart-

board kopplad till datorn och två mindre tavlor. Klassrummet har en del 

som går att avgränsa med en flyttbar vägg, och direkt i anslutning till 

klassrummet ligger SVA-rummet.  
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Figur 6: Ritning av klassrummet. 

 

SVA-rummet är ett grupprum och fungerar även som gångväg till SP-

rummet. SP-rummet i sin tur fungerar som både bibliotek, arbetsrum 

för SP och miniklassrum för individuellt arbete med enskilda elever. 

Klassrummet och SVA-rummet ligger alltså i direkt anslutning till 

varandra. SP- rummet och SVA-rummet gränser i sin tur mot varandra. 

Foto 2 visar schemat som klass 3a följer.  
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Foto 2: Schema klass 3a hösttermin 2016. 
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7. Etiska reflektioner och ställningstaganden 

 

Som i all forskning, särskilt med människor involverade, ska etiska fun-

deringar ta plats. I en etnografisk studie, där forskarens jag påverkar 

studien märkvärt och där anonymitet inte kan garanteras helt, behövs 

noga fokuseras på etiska ställningstaganden. Av den anledningen dis-

kuteras etiska reflektioner och ställningstaganden utförligt i detta kapi-

tel.  

 
Etik är att ta ansvar för det vi ser och det vi inte ser, vilka metoder vi använder oss av 

samt hur vi uttrycker det vi har kommit fram till; att vara aktivt medveten om hur makt 

verkar. (Skæbæk, 2012:121) 

Studiens fokus, metod och bakgrundsinformation 

Datainsamlingen ägde rum som en fältstudie i en tredje klass på en så 

kallad mångkulturell skola. Jag behövde vara noga med att inte urskilja 

en viss grupp elever i min forskning, utan rikta blicken mot alla elevers 

(som vill och har fått skriftligt tillstånd av vårdnadsgivare) språk-, 

skriv- och läsutveckling samt lärarnas och pedagogernas arbetssätt i 

denna heterogena klass. Blicken riktades främst mot lärarnas förhåll-

ningssätt, didaktiska reflektioner och praktiska arbete. Eleverna besk-

revs som ett språkligt och kulturellt heterogent kollektiv där det finns 

barn med olika språkbakgrund och olika behov. Mitt syfte och mina 

frågeställningar riktades mot det didaktiska arbetet i klassen.  

I denna fallstudie observerades en klass, dess lärare och pedagoger. 

Vissa interaktioner i klassrummet filmades och intervjuerna med lärare 

och elever spelades in. Skolan, läraren och eleverna kodades eller avi-

dentifierades i det insamlade materialet. I en kvalitativ studie är anony-

mitet inte helt garanterad, men jag anser att konfidentialitet som skydd 

för deltagarnas identitet är god. Eleverna i studien beskrivs kort med 

språklig bakgrund, men elevernas och lärarnas kön framgår inte. I den 

föreliggande studien spelar deltagarnas kön ingen roll. På så sätt försö-

ker jag minska risken för identifiering. Kodnycklar skapades vid ge-

nomarbetning av materialet och dessa förvarades skilt från intervjuerna, 

observationerna och annat material rörande skolan, pedagogerna och 

eleverna. I händelse av befogad insyn i mitt empiriska material för att 

pröva styrkan av mina resultat har jag inverterat färgerna i filmerna. I 

sammanfattningarna och transkriptionerna framgår inga namn, enbart 

koderna (elev 1, elev 2, specialpedagog, klassläraren, etc.). 
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För att rama in studien ges bakgrundsförklaringar. Dessa får dock inte 

möjliggöra en eventuell identifiering av skolan och deltagarna. För mig 

handlade det återigen om att ställa risk mot nytta.  

Jag vägde risker och eventuella konsekvenser för deltagarna mot 

nytta och samhällsvärde min forskning för med sig för samhället (AL-

LEA, 2011). Konfidentialitetskravet och individskyddskravet togs hän-

syn till (Svedmark, 2012).  

Tillämpbarhet och överförbarhet 

Genom val av metod och form för studien finns inte möjlighet till ge-

neraliserbarhet. Däremot hoppas jag kunna säkerställa tillämpbarhet, 

överförbarhet och en fördjupad bild av en verklighet genom att redo-

göra för proceduren, materialet och miljön så utförligt som möjligt.  

God forskning baseras på tillit, konsekvens och objektivitet (Kalle-

berg, 2012) samt är samhällsnyttig, forskningsmässigt bra och etiskt 

försvarbar (Helgesson, 2015). Genom att systematiskt söka efter ny 

kunskap ska min forskning bidra till vetenskapens utveckling. Empirin 

samlades in, ordnades, kategoriserades, analyserades och presenterades 

noggrant för att säkerställa forskningens kvalitét (se ALLEA, 2011).    

Video- och audioinspelningar 

En känslig aspekt av studien utgjorde filmandet av klassrumsinterakt-

ionen. Att jag har spelat in klassrumssituationer var enbart i syftet att 

inte missa viktiga händelser. Enskilda elevers agerande analyserades 

inte. Av den anledningen lades ett filter (färginvertering) över filmsnut-

tarna som analyserades. På så sätt kunde man följa interaktionen och 

undervisningen, men enskilda personer gick inte att känna igen för ut-

omstående. De inspelade intervjuerna (audioinspelningar) sammanfat-

tades och/eller transkriberades och jag kunde därigenom direkt aviden-

tifiera känslig information medan jag skrev.  

Ytterligare en lag jag behövde ta hänsyn till är personuppgiftslagen 

(Vetenskapsrådet, 2011). I min studie samlade jag visserligen in in-

formation om barnens språkliga bakgrund, men endast i syfte att visa 

upp den språkliga heterogeniteten i klassrummet. Den sammanlagda 

samlade informationen röjer tillsammans inte de enskilda deltagarnas 

identitet. Språk är inte en känslig personuppgift om den inte kan kopp-

las till etnicitet.   
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Jag har under videoinspelningarna ställt kameran så att elever som 

inte vill delta i studien inte syns på bilden. I ett klassrum rör eleverna 

sig dock oftast fritt omkring, vilket medför att de ibland går in i bilden. 

Jag behövde därför bearbeta filmmaterialet, det vill säga klippa bort 

snuttar där dessa elever syns och lägga ett filter över alla inspelningar. 

Först efter denna första bearbetning av det empiriska materialet kunde 

jag påbörja urval, transkription och analys. Att manipulera materialet 

för mycket kan dock anses vara otillbörlig bildmanipulering (Helges-

son, 2015). Således innebar denna bearbetning också en balansakt.  

Eftersom jag förde fältanteckningar och gjorde audio- och videoin-

spelningar yppade sig frågan om var jag säkrast förvarar det insamlade 

datamaterialet så att ingen obefogad kan komma över den (Emerson, 

Fretz & Shaw, 2011). Materialet fördes direkt efter inspelning på min 

dator och raderades från kameran eller telefonen. Filmen belades med 

filtret och svaren koderades, och kodnycklarna förvaras på ett annat 

ställe än det empiriska materialet.  

Informerat samtycke 

Som framgår av Helsingforsdeklarationen föreligger kravet på att in-

hämta informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). I början på höst-

terminen 2016 hälsade jag på klassen för att presentera mig och berätta 

om mitt projekt. En samtyckesblankett (se bilaga 5) samt skriftlig in-

formation om projektet delades ut till alla elever. I blanketten med in-

formation och det informerade samtycket som skickades hem med ele-

verna framgår att deltagandet är frivilligt och vad som är forskningens 

syfte och metod. Vidare informerades de om vem som är forskningshu-

vudman och att de kan avbryta deltagandet under pågående forskning. 

Ett informerat samtycke av vårdnadshavare har alltså inhämtats då ele-

verna under fältstudiens gång var nio eller tio år gamla. Jag har tillsam-

mans med mina handledare kommit fram till att vårdnadshavare och 

eleverna ska kunna kryssa i två alternativ, delta och eventuellt bli filmad 

eller inte delta. I efterhand har jag förstått att jag endast borde ha skrivit 

ett alternativ, nämligen delta och eventuellt bli filmad. Anledningen till 

att vi valde att ha två alternativ var för att säkerställa att alla elever har 

tagit hem blanketten. Klassläraren varnade nämligen för att många pap-

per slarvas bort på vägen. Genom att uppge två alternativ kunde jag 

kontrollera vem som hade tagit hem blanketten. Föräldrarna hade möj-

lighet att mejla mig eller min huvudhandledare. Vissa elever och vård-
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nadshavare behärskar inte svenskan så väl. Därför bad jag en somalisk-

talande och en arabisktalande lärare på skolan att översätta breven 

skriftligt och muntligt till både eleven och föräldrarna. I vissa fall ringde 

de även hem för att förklara. I de flesta fallen har jag sedan fått ett po-

sitivt besked av både eleverna och föräldrarna. Klassläraren pratade vi-

dare med några av föräldrarna på utvecklingssamtalet om mitt projekt 

och förklarade vad min forskning handlade om. Öppet klimat kring mitt 

projekt förekom på så sätt (Helgesson, 2015). Beslutet av elever och 

vårdnadshavare som även efter telefonsamtal eller personliga samtal 

inte ville delta i undersökningen respekterades naturligtvis.  

Varje gång, innan jag intervjuar, förklarade jag syftet med min studie 

igen och frågade om det var ok att spela in och att endast jag skulle 

lyssna till inspelningarna. Vissa deltagare ställde följdfrågor, andra sa 

att de förstår.  

 Jag lovade dem sekretess och tystnadsplikt och att jag arbetar för att 

öka anonymitet och garantera konfidentialitet. 

Gatekeepers  

Gatekeepers, eller på svenska grindvakter, försvårar ibland inte bara 

tillgången till studieobjekt, utan de kan direkt påverka urvalet (Ham-

mersley & Atkinson, 2007). 

I min studie stötte jag på flera olika gatekeepers: kommunen, rekto-

rerna, lärarna och föräldrarna. Redan pilotstudien, det vill säga obser-

vationerna som föregick min egentliga studie, påverkades av grindvak-

ter.  

Trots att alla kommunens skolor tillfrågades till pilotstudien erhöll 

jag endast sparsam tillgång till olika klasser. De flesta observationer 

ägde slutligen rum i klassrum, där jag på ett eller annat sätt hade använt 

mig av privata kontakter. Fältstudien genomfördes dock på en skola 

som jag fick kontakt med via rekommendation av kommunen. Som 

nämnt tidigare kontaktade jag fyra olika skolor, rekommenderade av 

kommunen. Två av dem tackade nej direkt och en skola svarade inte 

alls trots flera mejl. Det visade sig att jag redan kände några av perso-

nalen på skolan i studien, men det var inte genom dem jag fick tillträde 

till ett klassrum. Hammersley och Atkinson (2007) beskriver vidare hur 

man som forskare behöver förhandla tillträdet till ett fält. I mitt fall sva-

rade rektorn på en av de fyra skolorna positivt och vidarebefordrade 

min förfrågan till båda lärarna i årskurs tre. En av dessa lärare nappade 
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direkt. Hen är överlag positivt inställt till att släppa in folk i sitt klass-

rum. Hen svarade med ”Alltid lär jag mig något nytt” (klasslärare i 

mejlkorrespondens). Hens prestigelösa och nyfikna inställning till 

forskning och den egna utvecklingen underlättade mitt tillträde till fäl-

tet.  
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8. Studiens kvalitativa analysmetod 

I en sådan [kvalitativ] analys arbetar forskaren med sina data, organiserar dem, bryter 

ner dem till hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av dem och söker efter möns-

ter. (Fejes & Thornberg, 2015:35) 

 

Beteckningen kvalitativ analys är ett samlingsnamn på olika analysme-

toder. Det existerar inte fasta och förutbestämda tekniker. För att veta 

hur analysen av det empiriska materialet kan läggas upp, bör forskaren 

luta sig mot avgränsade och forskningsbara kunskapsmål (Kaijser & 

Öhlander, 2011). Ur en stor mängd data skapar forskaren mening, skil-

jer mellan det betydelsefulla och det oviktiga (Fejes & Thornberg, 

2015). Syften med att använda sig av en kvalitativ data-analys kan vara 

beskrivningen av ett fenomen, identifikationen av villkor eller förutsätt-

ningar eller utvecklingen av en teori om det undersökta fenomenet. Fo-

kus kan ligga på subjektiva erfarenheter, sociala situationer eller impli-

cita eller explicita aspekter av sociala fenomen. Varje kvalitativ studie 

är unik och därför kommer även analysen att vara det. I detta kapitel 

presenterar jag tankar och beslut fattade i samband med analysen av 

mitt empiriska material.  

I den föreliggande studien utgör forskningssyftet och forskningsfrå-

gorna, liksom den tidigare forskningen ramen för analysen. Innan ana-

lysen påbörjades bearbetades syfte och frågeställningar på nytt. Genom 

att luta mig mot och kombinera Creswells (2012) och Rennstam och 

Wästerfors (2011) samt Kvale och Brinkmans (2014) analysmodeller 

kom jag att skapa en liknade analysprocess enligt vilken det empiriska 

materialet behandlades:  
1. Sortering, organisation och transkription av det empiriska materialet  

2. Reduktion, tematisering och kategorisering  

3. Tolkning och teoretiska redskap  

4. Skrivande och representation  

Den frekventa genomgången av mitt etnografiska material präglade 

analysprocessen. Bricolage, användandet av olika tekniker och meto-

der, lämpade sig väl för analysen av mitt material. De tre forskningsfrå-

gorna besvaras genom användandet av olika tekniker och metoder, en 

för varje fråga (se avsnittet om Skrivande och representation s. 77). 

Därigenom hoppas jag erhålla svar på olika nivåer, från övergripande 

svar på skolnivå till svar funna i detaljerade lektionsanalyser. Gemen-

samt för hela analysen var dock hur materialet samlades in, koncentre-
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rades och kategoriserades. För att bli förtrogen med mitt material be-

hövde jag börja med att sortera materialet. Materialet i sin helhet lästes 

igenom om och om igen. Viktiga aspekter underströks eller kommente-

rades. Steg för steg uppstod en ny struktur, en ny ordning ur materialet.  

I enlighet med Kaijser och Öhlanders (2011) tankar om att forskare 

lär känna det insamlade empiriska materialet genom frekventa genom-

gångar ringade jag in materialets innehåll samt genererade analytiska 

idéer och tolkningsuppslag. Jag kodade, kategoriserade och tematise-

rade materialet genom att dela upp teman i olika typer. Så framträdde 

en innehållstematisering och gav en tydligare bild över materialet.  

Etnografiska insamlingsmetoder genererar enligt Kaijser och Öhlan-

der (2011) ofta stora mänger empiriskt material. Så var även fallet i den 

föreliggande studien. Empirin i sin helhet sorterades genom den så kal-

lade tematiseringen eller kodningen, och därefter tolkades materialet. 

Under tematiseringen skapade jag mig en överblick över mitt material. 

Därefter började jag se mönster, motsägelser och avvikelser. Denna 

analytiska process mynnade ut i ett antal påståenden eller slutsatser 

såsom attityd, arbetssätt, samarbete (se resultatkapitel 9) eller arbetet 

med ordförklaringar och texter, struktur, rutiner och ordning (se resul-

tatkapitel 10) och goda exempel, blicken, rösten och kroppsplaceringen 

(se resultatkapitel 11). Just vid användandet av etnografiska metoder är 

tolkningen en central del (Kaijser & Öhlander, 2011).  

Eftersom jag själv varit verksam lärare ett antal år tillträdde jag fältet 

med kännedom om skolvardagen. Jag hade dock inte arbetat på låg- och 

mellanstadiet de senaste åren och därför fanns en balans mellan kun-

skaper och nyfikenhet i mig. Redan under insamlingen antecknade jag 

i en dubbellogg en första tolkning (se Kaijser & Öhlander, 2011), egna 

tankar och möjliga teman. Eftersom insamlingen av materialet ägde 

rum under sju månaders tid kunde jag distansera mig från materialet 

under halvåret efter insamlingen. Ganska direkt efter observationerna 

tittade jag igenom det empiriska materialet en gång för att kunna struk-

turera det. Efter ett tag tittade jag igenom det ännu en gång för att finna 

signifikanta moment och olika teman. Genom att jag medvetet valde att 

analysera materialet och skriva texten först på slutet av studien försökte 

jag skapa distans till den observerade skolvardagen.  

Genom att leta efter främmande och intressanta delar i materialet, 

letade jag efter teman både intuitivt och med teoretiska modeller i 

åtanke. Även Nörskov och Rask (2011) letar i sin forskning efter åter-

kommande intressanta kategorier i sin forskning och försöker ta reda på 

hur dessa hänger ihop. På så sätt växte tolkningen av mitt material fram. 
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Degerböl och Svendler Nielsson (2014) förespråkar att forskaren förfar 

intuitivt i sitt letande.  

Att ordna materialet 

Att ordna sitt material efter observationen eller intervjun är en viktig 

del av insamlings- och analysarbetet i en empirisk studie (Kaijser, 

2011). Min fältdagbok skrevs kronologiskt och anteckningar försågs 

med klockslag. Under min studie antecknade jag främst på min dator 

med hjälp av en trippellogg. I vissa fall använde jag mig även av ett 

anteckningsblock, då jag inte kunde släpa med mig datorn till alla stäl-

len. Ibland störde anteckningsblocket elevernas naturliga vardag och 

flöde mindre (Shokeid, 2001).  

För att kunna fånga intryck som uppstod under observationen bear-

betades alla fältanteckningar och videoinspelningar en första gång tids-

nära efter observationerna, senare samma dag hemma eller på kontoret. 

På så sätt fångade jag in tankar som jag inte hann skriva upp när minnet 

fortfarande var färskt. Samtidigt kunde jag utveckla tankarna, intrycken 

och anteckningarna i lugn och ro, utan att någon tittade mig över axeln. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsApp på iPhone 

samt med kamera utan bild. De flesta observationerna spelades in med 

en videokamera. De med datum försedda inspelningarna fördes sedan 

över som datafil från telefonen respektive från kameran till min dator 

Eftersom transkriptionerna på grund av den intensiva pågående materi-

alinsamlingen inte var möjliga att genomföra direkt efter inspelningar-

nas genomförande, nöjde jag mig i ett första skede med att enbart 

lyssna/titta igenom varje intervju eller inspelning tidsnära och skriva 

ner mina tankar och kommentarer.  

Under vårterminen sorterades och bearbetades materialet på nytt. På 

så sätt bevarades förhoppningsvis den nödvändiga distansen till en för 

mig bekant klassrumsvardag. Sitter man som före detta lärare i ett klass-

rum med fullt pågående aktivitet, tänker man lätt som lärare och inte 

bara som forskare. Därför är steget att titta igenom allt material ånyo 

med viss tidsdistans avgörande för att kunna behålla den nödvändiga 

forskardistansen. Intervjuerna lyssnade jag igenom och antecknade det 

som sades så detaljerat som möjligt i en trippellogg, där första kolum-

nen står för det sagda, den andra kolumnen för kommentarer om det 

sagda och den tredje kolumnen för hittade teman.  
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Videoobservationerna tittades igenom på nytt. Från att ha varit spa-

rade under inspelningsdatum behövdes de nu sorteras under olika rubri-

ker. Därefter antecknades det sagda och gjorda i en trippellogg, lik den 

som användes för intervjuerna och själva observationerna i klassrum-

met.    

Det från augusti 2016 till februari 2017 insamlade och skapade 

materialet sparades först på en databas i olika mappar, en för varje 

materialsort (observationer för sig, intervjuer för sig, etc.) underord-

nade fältbesökstillfället. Organisationen av materialet påbörjades under 

vårterminen 2017, efter att sista observationen genomfördes, dock in-

nan jag lämnade fältet helt. Detta skapade en viss distans till skolans 

vardag och praktik, men möjliggjorde återvändandet till fältet vid be-

hov. 

Sammanfattning och transkription av det empiriska 
materialet 

Jag började transkribera mitt material ordagrant, men märkte i ett tidigt 

skede att materialet i sin helhet inte behövde bearbetas detaljerat. Allt 

var inte av vikt för min undersökning och mina forskningsfrågor. Där-

för valde jag i ett första steg att sammanfatta allt material och anteck-

nade noggrant dess innehåll, tidpunkter i inspelningen samt klassrums-

sammanhanget. På så sätt införskaffade jag mig en överblick över den 

omfattande mängd material användandet av etnografiska insamlings-

metoder för med sig. Mina utskrifter av observationerna och intervju-

erna är alltså inte ordagrant transkriberade, utan snarare noggrant sam-

manfattade och beskrivna. Dessa sammanfattningar och beskrivningar 

utgjorde ett första tillfälle för att gå igenom allt material på nytt.  

Transkription bör göras så att den är relevant i förhållandet till ens 

forskning (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Naturligt förekom-

mande material är ofta mycket omfattande att transkribera, men 

Winther, Jörgensen och Phillips påpekar att det däremot inte är lika på-

verkat som material framtaget i experiment.  

När sammanfattningarna var genomförda synkades dessa med fäl-

tanteckningarna. Vissa passager valdes ut för närmare analys och dessa 

transkriberades i ett senare skede ordagrant och på normaliserad tran-

skriptionsnivå (Se bilaga 8: Transkriptionsnyckel). Passagerna valdes 

utifrån för studien relevanta teman eller för att exemplifiera tolkningar. 

Därefter skrevs allt material ut och ordnades i en pärm under material-
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sort och under datum. Ännu en gång genomgicks dessa sammanfatt-

ningar för att hitta teman och kategorier. Just denna frekventa läsning 

av materialet omnämner Winther Jörgensen och Phillips (2000) som en 

viktig del i sökandet efter brytpunkter och krispunkter. Validitet skapas 

enligt författarna genom att se på sammanhanget. 

Reduktion, tematisering, kategorisering och tolkning 

När väl materialet var sammanfattat, transkriberat, utskrivet och ordnat 

arbetades allt material igenom igen för att hitta större sammanhang och 

tolkningsarbetet började. Tematisering och kategorisering av materialet 

påbörjades. Forskningssyftet och frågorna samt teorier och tidigare 

forskning utgjorde en ram för letandet och läsandet. I en spalt bredvid 

sammanfattningarna och fältanteckningen fördes anteckningar om olika 

tankar som genomarbetandet väckte. En mind map över intressanta 

fynd, en för varje observationstillfälle, så kallade spårhundar (Renn-

stam & Wästerfors, 2011:202), skapades för hand på A3-papper. Under 

den kommande tematiseringen genomgicks hela materialet och alla 

spårhundar ytterligare en gång till. Utifrån dessa tankar och fynd bilda-

des teman och olika kategorier. Med forskningsfrågorna i åtanke ge-

nomgicks hela materialet och fynden ordnades, sammanfattades och te-

matiserades under respektive forskningsfråga.   

I det föreliggande arbetet utgjorde det upprepade läsandet och bear-

betandet av materialet tolkningen av första grad sorteringen efter teman 

och författandet av spårhundar utgjorde tolkningen av andra grad. Slut-

ligen smalnade blicken av i tolkningar av tredje grad genom att analy-

sera och beskriva teman och kategorierna (se Fejes & Thornberg, 2011).   

Skrivande och representation 

Som nämns ovan analyserades varje forskningsfråga på ett specifikt 

sätt. I detta avsnitt följer en förklaring uppdelat per fråga om hur ana-

lysen och skrivandet tedde sig.   

I denna del och i resultatpresentationen används det för enkelhetens 

skull förkortningar. Nedan framgår vad förkortningarna står för.  

 

aL: Annan lärare, klassläraren i 3b 

DP: Dramapedagog 

E X: Elev X  
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EA: Elevassistent 

FS: Familjestödjare 

KL: Klassläraren  

R: Rektor  

SKUP: Skrivutvecklingspedagog 

SP: Specialpedagog 

SST: Språkstödjare 

STfI: Stödteam för integration 

SVA: Ämnet svenska som andraspråk 

SVA-L: Svenska som andraspråks-lärare 

 

För att inte röja deltagarnas identitet skriver jag inte några namn i eller 

efter citaten. Eftersom varken deltagarnas kön eller förstaspråk ska rö-

jas har i stället för fingerade namn kodnamn använts, dvs. exempelvis 

Elev 1. När kodnamnet skrivs ut kursivt och med versal begynnelse-

bokstav avses deltagarens namn exempelvis Specialpedagog. Dessa 

kan även ersättas av förkortningar (Exempel E1 eller SP). Dessutom 

ersätts han eller hon i citaten med hen. Färgen på foton är inverterade 

och belagda med ett filter för att anonymisera deltagarna.  

Fråga 1:  

Frågan om vilka stöd som erbjuds flerspråkiga eleverna på denna skola 

betraktar skolan, personalen och arbetssättet ur ett skolomfattande per-

spektiv. Frågan om stödet analyserar hur skolan som helhet ställer sig 

till språkliga stöd och hur språkliga liksom andra sorters stöd på skolan 

motiveras och distribueras. Alla intervjuer och samtal ligger till grund 

för analysen av fråga 1. Intervjuerna genomfördes i enlighet med Kvale 

och Brinkmanns (2014:79) sju forskningsstadier: 1. tematisering, 2. 

planering, 3. intervjusituationen, 4. utskrift, 5. analys, 6. verifiering, 7. 

rapportering. En översikt över alla genomförda intervjuer finns i kapitel 

6.  

Fråga 2:  

Med hjälp av de tre didaktiska grundfrågorna sökte jag svar i klasslära-

rens, SVA-lärarens och specialpedagogens intervjuer och minst en lekt-

ion var om hur de organiserar lektionerna. Utifrån den didaktiska tri-

angeln som beskriver didaktikens grundfrågor (Skolverket, 2016; Ul-

jens, 1997) analyserades pedagogernas didaktiska val och arbetssätt. 

Undervisningsinnehållet beskrivs som didaktikens vad-frågor. Metoden 
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framställer didaktikens hur-frågor och syftet handlar om varför ett visst 

stoff undervisas på ett visst sätt. Se figur 7.  
 
 

 
Figur 7: Den didaktiska triangeln (Skolverket, 2016).  
 

Genom att gå igenom alla intervjuer med klassläraren, med specialpe-

dagogen och med svenska som andraspråkslärare (lyssna igen och läsa 

sammanfattningarna, spårhundar samt kommentarer igen) sattes det ord 

på vad- och varför-frågorna. Alla observationer och observationsan-

teckningar letades igenom ännu en gång på jakt efter passande läs- och 

skrivlektionspass. Två lektioner med klassläraren i helklass, två lekt-

ioner i SVA i en liten grupp om tre till sex elever med SVA-läraren och 

en lektion med specialpedagog som arbetade med en flerspråkig elev 

med språklig sårbarhet valdes.  

Lektionerna med klassläraren valdes eftersom de under dessa lekt-

ioner ägnade sig enbart åt läs- och skrivaktiviteter. SVA-lektionerna 

valdes för att i den tredje observationen uttryckte en elev missnöje över 

att bli filmad varpå jag stängde av kameran. Dessa granskade SVA-

lektioner var alltså en som spelades in med videokamera och en som 

spelades in med audioupptagning. Eftersom jag bara närvarade under 

en lektion hos specialpedagog behövde i detta fall inget urval göras. 

Anledningen till att jag bara närvarade vid ett tillfälle var att jag enbart 

fick lov att observera en av eleverna som regelbundet får specialpeda-

gogiskt stöd och den lektionen passade tidsmässigt både mig och spe-

cialpedagogen. Se tabell 6. 
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Tabell 6: Intervjuer och lektioner som ligger till grund för analys av 

fråga 2. 
Aktör  Intervju Lektion  

Klassläraren (KL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två, en egen och en 

tillsammans med 

SVA-L 

Två svensklektioner: 

6/10 en svensklektion med kamera (Lekt-

ionsinnehåll: samling, KL högläsning och 

gn/ng-träning) helklass, 30 minuter.  

 

15/9 Början av en lektion, utan kamera 

(Lektionsinnehåll: samling och högläsning 

och förberedelse inför skrivutvecklingspe-

dagogens lektion senare under dagen), hel-

klass, 20 minuter.  

 

Svenska som andra-

språkslärare (SVA-

L) 

Två, en egen och en 

tillsammans med KL 

Två lektioner:  

11/10 en med kamera (Lektionsinnehåll: ar-

bete med och högläsning av en svensktext), 

45 minuter. 

 

16/2 en med bandspelare (arbete med en 

svensktext), 38 minuter. 

Specialpedagog 

(SP) 

 

 

En, intervjun ägde 

rum i direkt anslut-

ning till lektionen.  

En lektion:  

18/10 med kamera (Lektionsinnehåll: isole-

rad ljudträning med en flerspråkig elev med 

språklig sårbarhet), Specialpedagogrum-

met, 14 minuter.  

 

Genom att gå igenom intervjuerna, observationerna och anteckningarna 

noggrant beskrivs didaktikens vad-, hur- och varför-frågor. Genom att 

slutligen jämföra intervjuinnehållet med lektioner hittades teman som 

svar på frågan om de didaktiska valen och om de didaktiska arbetssät-

ten. Först kategoriserades det sagda och observerade för att sedan dela 

upp kategorierna under vad-, hur- eller varför-kapitel.  

Fråga 3: 

Till grund för analys av fråga 3 låg två detaljerade lektionsanalyser. 

Med hjälp av teorier och forskning om språkfrämjande undervisning, 

inlärningsstilar och stöttning analyserades materialet. Materialet fick 

dock styra teman och kategorierna.  

Lektion 1 ägde rum klockan 10:15 efter rasten den 6/10 och är en 

skrivlektion med skrivutvecklingspedagogen (SKUP) och klassläraren 

(KL). Dessa lektioner med skrivutvecklingspedagogen är ett återkom-

mande inslag i elevvardagen. Under den observerade lektionen närvarar 

SKUP, KL, en mamma till en av eleverna och ett antal olika elevassi-

stenter.  
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Lektion 2 ägde rum klockan 12:20, efter lunchrasten, den 9/11 och 

är en NO/SO-lektion där SVA ingår i klassen och där den andra klass-

läraren (aL) är med.  

Båda lektionerna valdes för att flest språkstödjande undervisnings-

strategier kom till uttryck. Dessutom drog klassläraren under dessa två 

lektioner nytta av olika experter och av samarbetet med andra pedago-

ger, vilket av flera på skolan anses vara en av framgångsfaktorerna. På 

följande sätt pågick analysen av de två lektionerna: 

 
1. Titta på filmen observation av lektion 1 igen 

2. Läsa igenom anteckningarna 1, direkt skrivna under observationen 

och kompletterade under första genomtittandet av videoinspelningen 

3. Läsa anteckningarna 2, gjorda under andra genomtittandet av video-

inspelningen 

4. Titta på språkhundarna 

5. Hitta teman  

6. Ordna teman alfabetiskt 

7. Transkribera vissa passager ordagrant och fota stillbilder av filmin-

spelningen 

8. Skriva om teman lektion 1 

 

Samma procedur användes för analysen av lektion 2.  
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DEL IV: Resultat  

Resultaten presenteras kapitelvis, ett kapitel per fråga. Kapitel 9 svarar 

på fråga 1, kapitel 10 på fråga 2 och slutligen kapitel 11 på fråga 3. I 

citaten används samma förkortningar som på s. 82. På slutet av varje 

kapitel diskuteras resultaten i en sammanfattande reflekterande diskuss-

ion. För att inte röja skolans identitet ersattes skolans namn med Skolan. 

När det står ”skola” syftas på skolan generellt, skolan som samhällsin-

stitution. 
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9. Skolans övergripande stödinsatser för 
flerspråkiga elever  

I detta kapitel fokuseras och besvaras studiens första fråga om vilka stöd 

skolan erbjuder flerspråkiga elever. Skolans övergripande stödinsatser 

avsedda att främja och stötta flerspråkiga elever beskrivs. Följande te-

man växte fram under analysen av intervjuerna: attityd, arbetssätt, in-

ternt och externt pedagogiskt samarbete, individuella anpassningar, 

kontinuitet, utbildning och kompetens samt elevernas starkaste språk. 

Citaten i detta kapitel är alla hämtade ur de olika intervjuerna. I parentes 

efter citatet står källan till citatet. Kapitlet avslutas med diskussion och 

reflektion.  

Attityd: att leva och arbeta i det mångkulturella 

”Det handlar om hur man är som människa och inte om vilken religion man 

har” (KL).  

 

Mångkulturellt handlar, enligt rektorn, inte om land, språk och nat-

ionalitet, utan även om socioekonomisk bakgrund, utbildning och olika 

familjekulturer. Språkliga brister kan enligt inkluderingsteamet leda till 

kulturella och språkliga missförstånd. Specialpedagogen påtalar också 

vikten av förståelse för att känna sig som en del av sammanhanget. Det 

handlar dock enligt klassläraren inte om vilket land en person kommer 

ifrån, utan snarare vem personen är, vilka behov och vilka förkunskaper 

hen har. Även rektor talar om att det inte enbart är en fråga om ord och 

land, utan om språklig och kulturell förståelse. Som i citatet ovan be-

skriver rektorn, specialpedagogen och svenska som andraspråksläraren 

vikten av att se individen och inte fastna i generaliseringar av olika re-

ligioner och kulturer. Rektorn beskriver hur skolans personal generellt 

försöker ”tänka tvärtom”, det vill säga inte ta någonting för givet. Så 

beskriver hen exempelvis ett samtal med en mamma som insisterade på 

att dottern skulle sluta gå på idrotten. Efter förutsättningslösa frågor 

från rektorn om orsaken visade det sig att mamman var rädd att dottern 
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skulle bli sjuk av att duscha vid minusgrader utomhus. Rektorn kunde 

då förklara vad eleven skulle göra för att undvika att bli blöt om håret 

och reda ut missförståndet om att man blir sjuk av att vistas i minusgra-

der. I stället för att rektorn i det läget fastnade i tankar och fördomar om 

att muslimska flickor inte får duscha eller byta om inför andra, under-

sökte hen den egentliga anledningen till förfrågan. Vidare tar rektorn 

upp en händelse där en elev trodde att hjärnskakning syftade på en psy-

kisk åkomma. Genom förklaringar kunde dessa missförstånd redas ut. 

Rektorn vittnar vidare om hur personalen möter eleverna och vårdnads-

havare med öppenhet och nyfikenhet. Hen förklarar att pedagogerna 

inte behöver veta allt om andra språk och kulturer, men att de försöker 

ha ett öppet sinne och en medvetenhet om att det egna perspektivet inte 

är det enda rätta.  

Alla intervjuade berättar om den i grunden positiva synen på elevers 

vilja. Klassläraren uttrycker att det alltid finns en orsak bakom ett bete-

ende och att eleverna i grund och botten vill göra rätt för sig. Läraren 

beskriver att om en elev inte mår bra eller har det stökigt hemma kom-

mer hen antagligen inte kunna koncentrera sig på lektionstid.  

Personalen och rektorn är ett ”speciellt virke” (R). De har aktivt valt 

att arbeta på just denna skola och de flesta har redan innan de kom till 

skolan haft tjänster på andra mångkulturella skolor.  

”Normen här är att vara i en blandning” (R). Både personalen och 

eleverna är vana vid tillvaron i det heterogena mångkulturella. De flesta 

jag träffar på är vana att använda sig av flera olika språk i sin vardag. 

Även elever födda i Sverige med svenska som sitt starkaste språk näm-

ner flera olika språk utöver svenska och engelska på sina språkkartor. 

Även om de inte talar alla dessa språk kommer de i kontakt med flera 

olika språk till vardags. Eleven som skapat språkkartan på foto 3 uppger 

att hen talar, skriver och förstår svenska och engelska. Hen har levt i 

Sverige sedan födseln och talar enbart svenska i hemmet. Hens bästa 

kompis talar dock ”kinesiska” hemma och genom dataspel och tv kom-

mer eleven även i kontakt med koreanska och engelska. Hen upplever 

det som naturligt att vistas i en miljö där flera olika språk talas.  
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Foto 3: Språkkarta Elev 9. 

 

Hemmets påverkan på och stöd till eleven anses vara av stor betydelse. 

Därför riktar sig flera övergripande språkliga insatser även mot hem-

met. En familjestödjare från kommunen arbetar flera dagar i veckan på 

skolan. Hen är flerspråkig med en socionomutbildning från Syrien samt 

erfarenhet som modersmålslärare med sig. Skolans personal represen-

terar allt fler av elevernas och vårdnadshavarnas språk och kulturer. Fa-

miljestödjaren talar om hur hen ser sig själv som en länk mellan skolan 

och hemmet. Hen ser att ett av hens uppdrag är att öka förståelsen och 

gör det genom personlig och aktiv föräldrakontakt. Exempelvis har hen 

startat föräldracaféet, där föräldrarna ges utrymme att diskutera aktuella 

och för dem relevanta frågor kopplade till skolan och uppfostran. Fa-

miljestödjare menar att personer lättare klagar om de upplever något 

som främmande. Därför försöker hen förebygga missförstånd och kon-

flikter genom föräldrautbildningar och föräldrastöd. Även insatserna i 

klassrummet läggs på olika nivåer. Klass 3a har tillgång till olika resur-

ser, såsom svenska som andraspråkslärare, specialpedagog, elevassi-

stent, fritids, skrivutvecklingspedagog, språkstödjare och dramapeda-

gog. Klassläraren beskriver hur hen från början stod ensam med ansva-

ret för klassen och hur hen under de senaste åren fått tillgång till fler 

resurser. Dels har kommunen satsat på språkliga stödinsatser, dels har 

de fått en ny rektor med erfarenheter från andra verksamheter, såsom 

musikterapi. För att kunna tillsätta rätt stödinsatser krävs enligt rektorn 

rutiner kring detta. SVA-läraren ansvarar för språkliga frågor, såsom 

inköp av svenskmaterial och beställning av studiehandledning. Speci-

alpedagogen ansvarar i sin tur för åtgärdsprogrammen och fördelning 

av stödinsatser av specialpedagogisk karaktär.  

Under det senaste året har en somalisk klasslärare och en arabisk- 

och fransktalande lärare anställts på skolan. SVA-läraren, familjestöd-

jaren, språkstödjaren och rektorn själv har en flerspråkig bakgrund. 
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Detta kan i vissa fall ”vara en icebreaker” (R). Familjestödjaren liksom 

SVA-läraren berättar även hur vissa föräldrar ser dem som förebilder. 

”Du ger oss hopp om framtiden” (FS). De ses inte bara som pedagoger 

utan även som mammor, vilket verkar stärka andra mammor från lik-

nande kulturer. Klassläraren i sin tur berättar hur hen själv har haft en 

tuff skolgång med svårigheter i matte. Denna erfarenhet driver hen att 

stötta eleverna.  

Specialpedagogen uttrycker hur elevens hela situation påverkar in-

lärningen och prestationen. Hen beskriver sig själv som nyfiken, pre-

stigelös och öppen. Hen har med sig yrkeserfarenhet från arbetet på 

olika skolor och årskurser, de flesta av dem mångkulturella. Klasslära-

ren uttrycker också hur viktigt välmående är för eleverna. Hen beskriver 

hur hemförhållanden påverkade en av hens elevers prestationer avse-

värt. När väl denna börda lyfts från elevens axlar kunde hen plötsligt 

koncentrera sig på skolarbetet och prestationerna ökade markant. Fa-

miljestödjaren riktar sina insatser främst mot föräldrarna. Familjen på-

verkar eleven och är därför mycket viktig att få med på samma bana. 

”Upplever man något som främmande klagar man” (FS). Föräldrastöd 

och föräldrautbildning erbjuds därför av skolan och familjestödjaren till 

alla familjer på skolan. På så sätt försöker hen arbeta förebyggande och 

främjande. Hen påtalar vikten av att se den helhetliga bilden och de 

bakomliggande orsakerna till en familjs beteende. För familjer med an-

nan kulturell och språklig bakgrund än den svenska tolkar hen kulturer 

och emotioner och försöker skapa en känsla av gemenskap. Ofta får hen 

även privata frågor. ”Du som mamma…” (FS).  Stödteamet för inklu-

dering försöker jobba med att nå så många föräldrar som möjligt och att 

de känner sig viktiga och hörda. Teamets medlemmar vill på så sätt 

agera förebilder från olika kulturer som möts och strävar efter samma 

mål, inkludering.   

Rektorn i sin tur har även tidigare intensivt arbetat som musiktera-

peut i stödteamet för inkludering med mångkulturalitetsfrågor. Hen be-

skriver sin egna ”drivkraft att stötta människor med sämre förutsätt-

ningar för att lyckas”(R). 

Specialpedagogen uttrycker hur hen inte bara utbildar eleverna för 

att klara skolan utan för att de ska bli demokratiska samhällsmedbor-

gare så småningom. Hen beskriver dessutom vilken ödmjukhet hen har 

inför familjens historia och situation. Även SVA-läraren berättar om 

hur erfarenheter av svårighet med de egna barnen har präglar hens tan-

kesätt. Hen känner igen sig i föräldrarna. Klassläraren i sin tur berättar 

om sina mattesvårigheter. Hen uttrycker att en av föräldrarna bistod 
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med allt mattearbete i hemmet. På grund av denna erfarenhet strävar 

hen efter att nå elever som har svårigheter i olika ämnen.  

Arbetssätt: att utgå från kulturell och social heterogenitet 
som norm 

”Vi har som förberedelseklass som grund här. Man måste nästan tänka tvär-

tom” (R). 
 

Flera gånger beskriver pedagogerna hur andra än kulturella och språk-

liga svårigheter dominerar elevernas skolvardag. Men eftersom många 

av skolans elever har stora luckor och brister i ordförrådet har hela sko-

lan börjat använda sig av cirkelmodellen. Rektorn uttrycker hur läsför-

ståelsen anses vara viktig för elevernas skolframgång. Från hösttermi-

nen 2016 har skolan därför börjat arbeta med språkinriktad undervis-

ning i alla ämnen. SVA-läraren närvarar i klassen under SO- och NO-

lektioner samt undervisar i liten grupp vid två tillfällen i veckan. Rek-

torn beskriver hur de ”är på väg mot SVA i klassrummet”, dvs. att SVA-

stödet ska finnas med under helklasslektioner i stället för att skicka iväg 

elever till små SVA-grupper. Enbart eleverna med störst behov går i 

dagsläget två gånger i veckan iväg till SVA-rummet för att erhålla en-

skild undervisning i svenska. Där arbetar eleverna med samma lektions-

innehåll som resten av klassen, vilket även bekräftas av eleverna själva. 

De upplever arbetet i SVA-rummet som lugnare och bättre för den egna 

koncentrationen.  

Cirkelmodellen har implementerats som undervisningsmetod. Läs- 

och skrivmentorer stöttar lärarna i detta steg genom utbildning och kon-

kret stöttning i klassrummet. Bildstöd används i alla klassrum, främst 

för att strukturera dagen. I klass 3a:s klassrum hänger ett bild-schema 

på tavlan (se foto 4 och bilaga 7). Klassläraren går igenom dagen med 

hjälp av det varje morgon. En pil flyttas efter varje lektion. 
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Foto 4: Bildschemat på tavlan.  

 

Vissa elever har även ett eget litet bildschema på bänken. På så sätt kan 

eleverna följa dagsstrukturen. Arbetet i klassrummet präglas av struk-

tur. Struktur ges främst genom tydlighet såsom dagsschemat på tavlan. 

I klassrummet hittar besökaren även bilder som representerar arbets-

strategier (gör om gör rätt, skriv så att det känns i hjärtat, zooma in, se 

som i en film, etc). Se foto 5.  

 

Foto 5: Se som en film. 

När ett arbete kräver stöd av olika pedagoger hjälps klassläraren, SVA-

läraren och specialpedagogen åt. SVA-läraren stöttar eleverna som är i 

behov av språkligt stöd, specialpedagogen stöttar eleverna som har spe-

cialpedagogiska behov och klassläraren tar hand om resten av klassen. 

Klassläraren 3a och klassläraren 3b undervisar i båda klasserna i sina 

respektive ämnen. I klass 3a förefaller de flesta lektionerna vara lärar-
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ledda. Enligt läraren har hen tidigare försökt låta eleverna arbeta i små-

grupper, men behövt anpassa undervisningsformen till vad eleverna 

klarar av. I dag kan de ibland samarbeta två och två, men större grupp-

arbeten går enligt läraren inte att genomföra. Flera av eleverna i klass 

3a har koncentrationssvårigheter.  

Läxor får eleverna i klass 3a sällan. Klassläraren uttrycker hur hen 

gjort erfarenheten att eleverna med lite eller inget stöd hemma hamnar 

efter om läxorna är för krävande. Förra året erbjöds eleverna läxhjälp i 

skolans lokaler. Nu räcker inte klasslärarens tid till för det, och efter att 

ha sökt stöd i aktuell forskning avskaffade hen läxor nästan helt. I dag 

skickar hen endast hem småläxor i syfte att träna elevernas ansvarsta-

gande.   

Införskaffandet av adekvat svenskmaterial ansvarar SVA-läraren 

för. Även material utifrån, exempelvis från läs- och skrivutvecklings-

pedagogen eller från språkstödjaren och dramapedagogen, tas emot av 

klassläraren.  

Vidare påtalar både rektorn och specialpedagogen vikten av väl ge-

nomförda och levande åtgärdsprogram. Klassläraren ansvarar för den 

pedagogiska utredning som föregår ett åtgärdsprogram och specialpe-

dagogen författar själv åtgärdsprogrammet.  

Stödteamet för inkludering talar också om vikten av samtal och dia-

log. För att nå föräldrarna och öppna upp för samtal har de startat ett 

dialogcafé på skolan. På detta deltar intresserade föräldrar, stödteamet 

för inkludering samt några av skolans lärare. Familjestödjaren berättar 

hur hen upprätthåller en regelbunden och personlig kontakt till föräld-

rarna. Hen sms:ar alla föräldrar om viktig information. Även klasslära-

ren informerar föräldrarna om viktiga saker personligt och via telefon. 

Mejl skickar personalen mycket sällan, då dessa inte läses av föräld-

rarna.  

När specialpedagogen arbetar med elever arbetar hen enskilt med 

dem på sitt kontor som samtidigt används som minibibliotek. Hen häm-

tar eleverna i klassrummet och lämnar av dem där igen efteråt. I klass 

3a arbetar hen bland annat med en elev med språkstörning. Materialet 

och lektionsinnehållet anpassas till den enskilda eleven och hens svå-

righeter och behov.  

SVA-läraren arbetar för att ge eleverna verktyg att tänka själva. För 

att ge eleverna språkliga stöd när orden inte räcker till använder hen sig 

av kroppen, av filmer och av projektor. Även klassläraren nämner bil-

der, visuella stöd och projektorn. Eleverna uttrycker att klassläraren för-

medlar strategier för hur de ska ta sig an nya och okända ord. Enligt 

90



 

90 
 

eleverna verkar bilder vara det språkliga understöd som används mest i 

klassrummet.   

Internt och externt pedagogiskt samarbete: att 
komplettera varandra 

”Tillsammans med SVA-läraren täcker vi många språk” (SST och DP). 
 

Rektor berättar hur språkliga missförstånd kan leda till konflikter. Där-

för har hen försökt anställa personal med olika språk, och hen tar vara 

på kommunens stödteam som också representerar stora språk talade av 

skolans elever. I samtal med vårdnadshavare tar skolan hjälp av famil-

jestödjaren som också är flerspråkig. Skolan har under det senaste året 

anställt flera pedagoger med olika kulturella och språkliga bakgrunder. 

”Småkonflikter skulle kunna lösas direkt om alla språk fanns represen-

terade bland personalen” (R).  

Stödteamet för inkludering talar om hur de kompletterar varandra 

och hur de tillsammans med skolans personal agerar på olika fronter för 

att nå ut till familjerna och eleverna. Redan när jag gick in i klassrum-

met första gången uppmärksammade jag bildschemat på väggen. Bild-

schemat sammanställdes och skrevs ut av språkstödjaren och dramape-

dagogen till alla hemklassrum på skolan. Rektorn beskriver vilken nytta 

skolan har haft av alla kommunala stödmöjligheter, såsom kuratorer, 

det centrala elevhälsoteamet, stödteamet för inkludering, familjestödja-

ren och läs- och skrivutvecklingspedagoger. Klassläraren beskriver hur 

tacksamt hen tar emot stöd, material och utbildning både från internt 

(skolan) och externt (kommunen eller andra utbildningar) håll. När man 

vistas i klassrummet märker man snabbt att många olika vuxna rör sig 

in och ut. Eleverna verkar vara vana vid det. Klassläraren beskriver 

också hur nära hen samarbetar med både SVA-läraren och specialpeda-

gogen. För att nå föräldrar arbetar även familjestödjaren.  

Olika behov kräver olika stödinsatser och kompetenser (SST och 

DP). Språkstödjaren och dramapedagogen talar om hur de kompletterar 

varandra eftersom de har olika bakgrunder och kompetenser. Stödtea-

met för inkludering ser sig själv dels som en bro mellan skolan och 

hemmet, dels som stöd för både lärarna och föräldrarna.   

Specialpedagogen nämner även samarbetet med modersmålslärare 

och logoped vid utredning av specialpedagogiska behov. Innan hen tar 

kontakt med logoped vid exempelvis misstänkt språkstörning dubbel-

kollar hen med modersmålsläraren hur eleven talar, skriver och förstår 
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sitt modersmål. Specialpedagogen beskriver vidare hur hen tidigare 

kontaktade kommunens ansvariga för ämnesutveckling inom läsning 

och skrivning.  

Vid behov går familjestödjaren även in i klassrummet och observe-

rar.  

Klassläraren talar i sin tur om hur hen behöver samarbetet för att orka 

jobba, för att få bekräftelse och för att upprätthålla den goda stäm-

ningen. I vissa situationer behöver hen uppmuntran från kollegorna el-

ler en ny infallsvinkel för att kunna lyfta blicken från det egna perspek-

tivet. Just på denna skola har klassläraren lärt sig det mesta man kan 

lära sig om individuella anpassningar. Framför allt specialpedagogen 

har bidragit med råd. Specialpedagogen bekräftar att hen handleder lä-

rarna och agerar spindeln i nätet.  

Enligt rektorn, klassläraren och SVA-läraren finns studiehandledare 

på skolan, i andra klassrum, men inte i 3a. Där arbetar SVA-läraren och 

agerar ibland studiehandledare. Hen översätter åt eleverna till elevernas 

modersmål och ber dem att översätta för att kontrollera att de har för-

stått.  

Klassläraren nämner att en annan viktig funktion av samarbetet med 

kollegor är att upprätthålla orken och den goda stämningen samt för att 

få feedback och bekräftelse på det de gör. Den hjälp som kommer från 

externa experter, såsom skrivutvecklingspedagogen, stödteamet för in-

kludering eller handledare i nya metoder, ska vara direkt användbar i 

klassrummet, såsom material, feedback, tips och råd. Klassläraren be-

rättar vidare hur personalens olika kompetenser gynnar föräldrakontak-

ten. Förståelsen och tilliten ökar. Vidare tar klassläraren upp hur hen 

kämpade för att få alla i dag tillgängliga resurser i klassrummet.  Nu har 

klassen tillgång till SVA, specialpedagog, elevassistent, fritids och per-

sonal utifrån, såsom läs- och skrivutvecklare. Även eleverna vittnar om 

det frekventa och intensiva samarbetet pedagogerna emellan.  

Däremot saknas samarbetet mellan klasslärare och modersmålslä-

rare helt. När de tidigare hade tillgång till studiehandledare märkte de 

snabbt att dessa agerade mer elevassistent än språkligt stöd. Om samar-

betet ska ge utslag behövs, enligt klassläraren, tid och möjlighet till 

samplanering, vilket i dag inte finns eller inte prioriteras.  
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Individuella anpassningar: att kontinuerligt testa elevers 

språkliga utveckling och kunskapsnivå  

”Dem upptäcker vi i tester, Elev 8 är ju född i Sverige och vi trodde hen var 

nyanländ” (KL). 

 

Varje höst genomförs språktester (ett SVA-test och ett Läs- och skriv-

screeningtest) med skolans alla elever. Klassläraren berättar hur hen ge-

nomför testet i helklass. SVA-läraren utför under tiden testet i SVA-

rummet med eleverna i behov av SVA, och Specialpedagogen organi-

serar samtidigt testet på sitt kontor med eleverna i behov av särskilt 

stöd. Med stöd i testerna organiserar pedagogerna sedan sin undervis-

ning, individuella anpassningar och stödinsatser. Progressionen blir på 

så sätt även tydlig. Stödteamet för inkludering berättar hur även de när-

varar vid klasskonferenser och deltar i utvärderingar av olika insatser. 

För att kunna erbjuda rätt stöd påtalar specialläraren vikten av doku-

mentation, såsom åtgärdsprogram, pedagogiska utredningar och doku-

mentation av elevernas språkliga progression. Behovet ska styra insat-

serna och inte den språkliga eller kulturella bakgrunden. Diagnostäthet 

och de särskilda specialpedagogiska behoven i klass 3a utgör enligt rek-

torn och klassläraren den största utmaningen, inte de olika språken. Den 

stora kunskapsspridningen i klassen är enligt pedagogerna påtaglig.  För 

att pedagogerna ska kunna utföra ett bra arbete behöver de, enligt rek-

tor, ha tillgång till rätt material. SVA-lärarna har därför beställt ett ade-

kvat svenskmaterial till skolan. Specialpedagogen stöttar lärarna i att 

hitta rätt anpassningar till varje individ. Nivågruppering i SVA sker ef-

ter kunskaper och inte efter antal år i Sverige. För att få en så helhetlig 

bild av de enskilda eleverna som möjligt uppger även stödteamet att de 

närvarar på ämneskonferenser.  

”Jag har barn med svårigheter, men är det bara språket som brister 

får de samma som de andra, de får inget lättare, de får jobba hårdare” 

(KL). Rektorn och klassläraren uttalar vikten av att utmana eleverna. 

Alla intervjuade talar om hur mångkulturalitet kan vara en tillgång om 

rätt medel finns för att kunna stötta eleverna. Rektorn menar att specia-

lanpassning till olika elever krävs genom att förenkla för men ändå ut-

mana eleven.  
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Kontinuitet: att följa elevernas utveckling och 

progression  

”De har gjort en enorm progression från ettan” (KL). 

 

Många i personalen har jobbat på skolan länge och vill jobba där. Rek-

torn betecknar pedagogerna som ”speciellt virke”, som är intresserade 

av arbetet på den mångkulturella skolan och som stannar trots många 

utmaningar och en ibland tuff vardag. Trots att många elever byter fre-

kvent till och från skolan verkar lärarkåren utgöra ett kontinuum för 

klass 3a.  

Klassläraren, SVA-lärare och elevassistent känner klassen sedan åk 

1/förskoleklass. Klassläraren följer med till åk 4. Rektorn själv valde 

aktivt att arbeta på just denna skola.  

Klassläraren och SVA-läraren talar under intervjuns gång flera 

gånger om elevers progression sedan år ett.  Genom kontinuitet kan pe-

dagogerna följa elevernas utveckling och utgå ifrån den. Det som enligt 

rektorn försvårar pedagogernas arbete är frekventa skolbyten. Elever 

kommer och går, ibland mitt under terminen. Detta försvårar gruppbild-

ningen i klassen och pedagogernas arbete över lag. ”Gruppbildningen 

är en utmaning. Ibland har vi nästan en ny elev per vecka” (R). 

Enligt rektorn behöver en chef var mån om sin personal, så att de ska 

orka med sin arbetsbelastning och vilja vara kvar på sin arbetsplats.  

Utbildning och kompetens: att utvecklas som pedagog 

”Jag lär mig något varje år. Man blir aldrig fullärd” (KL). 

 

Rektorn tror inte på att enbart skicka iväg lärarna på kurser, utan hen 

beskriver hur hen också tar in extern hjälp till skolan. På så sätt anser 

hen att lärarna får direkt feedback i sitt arbete samt nya idéer och be-

kräftelse utifrån. Eftersom cirkelmodellen har implementerats på hela 

skolan kommer externa utbildare till skolan en eftermiddag varannan 

vecka för att handleda och utbilda pedagogerna i användandet av denna 

modell. Klassläraren berättar om en kurs i lösningsfokus och hur hen 

fick positiv feedback och massor med ork efter att ha gått kursen. Lös-

ningsfokus går enligt klassläraren ut på att se lösningar och inte fastna 

i problem. Genom att använda sig av den förvärvade kunskapen under 

utvecklingssamtalen märkte hen en positiv förändring även hos ele-

verna och föräldrarna. Genom att rikta blicken på utveck-lingen får 

många elever skjuts i rätt riktning. Genom kurser får lärarna bekräftelse 

94



 

94 
 

på att det de gör i klassrummet är rätt. Rektorn vittnar även om hur 

experter utifrån berättar för hen hur bra skolans pedagoger är. Pedago-

gerna får bekräftelse på att de är på rätt väg.  

Klassläraren, SVA-läraren och specialpedagogen vittnar i intervju-

arna om en bred kunskap om olika modeller och metoder. Flera gånger 

hänvisar de till befintlig forskning och hur de sökt stöd för det de gör i 

klassrummet genom att leta efter aktuell forskning. Framför allt den 

egna nyfikenheten och prestigelösheten poängteras flera gånger under 

intervjuerna med dessa tre pedagoger. Samtliga intervjuade pedagoger 

har arbetat på olika mångkulturella skolor innan de kom till denna 

skola.  

SVA-läraren har mot slutet av observationstiden blivit antagen till 

specialpedagogutbildningen. Trots att detta enligt hen medför en del 

frånvaro kommer det i slutändan att gynna eleverna.   

Elevernas starkaste språk: att uppmuntra till att välja 
modersmålsundervisningen 

”De är inte så jättenyanlända” (SVA-L). 
 

Rektorn förespråkar modersmålsundervisning och rekommenderar den 

vid inskrivning till alla elever. Modersmålsundervisning ligger dock ut-

anför skoltid. Flera intervjuade elever uppger sig inte gå till moders-

målsundervisningen längre. De elever som deltar i undervisningen har 

antingen medvetna föräldrar eller är själva medvetna om språkets och 

kulturens vikt. En elev talar även om identitet. Hen säger sig vara ar-

menier, trots att hen är född och uppvuxen i Sverige och talar brytnings-

fri svenska. Av de elever som intervjuades verkar de med modersmåls-

undervisning antingen själva vara medvetna om vikten av sitt moders-

mål eller sin flerspråkiga identitet eller deras föräldrar pushar på för att 

modersmålsundervisningen ska besökas.   

Under SO- och NO-lektionerna befinner sig SVA-läraren i klassrum-

met. Hen agerar då både SVA-lärare och studiehandledare åt de elever 

vars språk hen behärskar. Elever med mindre vanliga språk får dock 

ingen studiehandledare att arbeta med.  

Rektorn berättar hur hen rekommenderar eleverna och vårdnadsha-

vare att anmäla sig till modersmålsundervisning. Vissa elever läser mo-

dersmålet efter skoltid, långt ifrån alla dock. Vissa av eleverna berättar 

för mig att de redan kan allt och inte har lust att lägga fritid på moders-

målet. En annan elevs språk är inte representerat på skolan. För att läsa 
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sitt modersmål skulle hen behöva åka till en annan skola, vilket hen inte 

vill och vågar. En tredje elev berättar att hen inte vill gå på modersmåls-

undervisningen för att gruppen är sammansatt av elever i olika åldrar. 

En kurdisktalande elev har slutat på modersmålsundervisning, då lära-

ren pratade en annan dialekt och eleven hade svårt att förstå läraren. 

Studiehandledning fanns vid observationstiden inte i klassrum 3a, där-

emot i andra klassrum. Rektorn berättar att eleverna som talar de tre 

vanligaste språken på skolan erhåller studiehandledning. Rektorn säger 

att flerspråkig personal har anställts på skolan i stället.  SVA-läraren, 

familjestödjaren och språkstödjaren har tidigare arbetat som mo-

dersmålslärare.  

Eftersom SVA-läraren är flerspråkig och behärskar flera av klassens 

språk ber hen eleverna frekvent att gå tillbaka till deras respektive mo-

dersmål. Hen vågar även be andra barn, vars modersmål hen inte be-

härskar, att översätta till förstaspråket. SVA-läraren uttrycker att hen 

försöker stötta eleverna i att våga använda förstaspråket. På så sätt får 

hen en känsla av om eleven har förstått eller inte. Under SVA-lektion-

erna arbetar de annars med att skapa ett större svenskt ordförråd, då ord 

enligt hen är viktiga.  

Under intervjuerna med eleverna framkom att de flesta av eleverna är 

väl medvetna om att olika språk anses vara olika viktiga. Flera uppger 

att engelska är bra att kunna.  

En annan sak som framkom under intervjuerna var att eleverna ofta 

har en annan syn på vilket som är deras starkaste språk än vad lärarna 

uppger. Flera tycker att svenska är deras ”bästa” språk, trots att de upp-

ger sig ha svårigheter med svenskan. Svenska talar de flesta elever med 

sina syskon. Modersmålet talas oftast med föräldrarna eller andra äldre 

släktingar. Dialekter uppfattas av vissa elever som svårare att uppfatta 

än vad SVA-läraren ger uttryck för. Flera intervjuade elever uttrycker 

stolthet över sin flerspråkiga bakgrund. De berättar också att tillgången 

till böcker på modersmålet är begränsad och att de och föräldrarna där-

för läser mest på svenska. Vissa av eleverna läser och skriver enbart på 

svenska och enbart i eller för skolan.  

Reflektion och diskussion  

Detta kapitel ger svar på vad Skolan som helhet gör för övergripande 

insatser för att stötta flerspråkiga elever. Personalen och eleverna på 

Skolan är vana vid tillvaron i det mångkulturella. Pedagogerna försöker 

möta vårdnadshavare och elever med öppen, nyfiken ödmjukhet och 
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förespråkar dialogen för ett fungerande samarbete mellan skola och 

hemmet. Olika yrkeskategorier och pedagoger med olika språkliga och 

kulturella bakgrunder samarbetar kring elevernas utveckling och under-

visning. Samarbetet ses också som ett motivationshöjande arbetssätt. 

Skolans pedagoger uttrycker en gemensam inställning och jobbar lös-

ningsfokuserat och språkinriktat. Hela människan och hela situationen 

försöker tas i beaktande. Genom regelbundna språkliga och kunskaps-

mässiga tester dokumenteras elevernas progression, vilket leder till in-

dividuella anpassningar. Pedagogerna får möjlighet till professionell ut-

veckling och vidareutbildning. Trots att modersmålsundervisning före-

språkas och rekommenderas av rektorn avstår många elever från delta-

gandet. Specialpedagogen samarbetar ibland med modersmålslärarna, 

dock inte klassläraren.  

Samarbetet mellan skolan och hemmet  

I hemmet möter barnet språket först, och den språkliga förberedelsen 

där påverkar skolstarten (Gröning, 2011; Chang & Sylva, 2015). Fram-

för allt hemmets inställning till skolan påverkar barnet (se Chang & 

Sylva, 2015). Ett gott samarbete mellan skolan och hemmet anses där-

för vara en av faktorerna för skolframgång. Ett gott samarbete mellan 

skolan och hemmet gynnar elevens språkutveckling. Skolan satsar 

mycket på att socialisera eleverna och vårdnadshavare in i skolkulturen. 

De organiserar bland annat samtalsgrupper på olika språk för att nå 

vårdnadshavare och försöker därigenom möta frågor och funderingar 

med öppenhet och nyfikenhet. Cummins (2000) talar om vikten av ak-

tivt deltagande från elevens närstående och kulturell och språklig inklu-

dering.  

Skolan värdesätter samarbetet mellan hemmet och skolan och försö-

ker därför möjliggöra för vårdnadshavare att aktivt delta i skolvardagen. 

Den sociala kontexten bidrar till barnets språkutveckling (Dixon & Wu, 

2014). Språkliga aktiviteter och kvaliteten på det talade språket i hem-

met har även en påverkan på barnets litteracitetsutveckling. Än så länge 

befinner sig vårdnadshavarnas aktiva deltagande mer på en övergri-

pande och strukturell nivå. Läxor ges mycket sällan för att inte öka klyf-

tor mellan barn som får läxhjälp i hemmet och barn som inte får det. 

Språkligt deltagande i exempelvis nästa SO-tema planeras, men har inte 

verkställts än. Ett ökat ämnesmässigt och språkligt samarbete är plane-

rat. Föräldrar kommer då att ombedas att bidra med att skapa ordböcker 

tillsammans med barnet om SO-temat. På så sätt hoppas pedagogerna 

få vårdnadshavare språkligt engagerade i skolämnen, samtidigt som 
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eleverna möter SO-begreppen på flera språk. I hem med liten tillgång 

till litteracitetsfrämjande artefakter utgör kompensatoriska faktorer som 

en positiv inställning till skolan och stöttning av barnet i skolfrågor en 

viktig grund (Duek 2013). Skolan försöker skapa en för skolan och 

hemmens gemensam grund att stå på, vilket ska öka den positiva in-

ställningen till skolan.  

Samarbetet och de gemensamma samtalen ämnar att överbrygga kul-

turella och språkliga missförstånd som kan påverka elevens inlärning 

och skolgång. Pedagogerna påtalar att vårdnadshavare och pedagoger 

lär sig av varandra genom en öppen inställning och nyfiken attityd 

gentemot det mångkulturella.  

Skolan befinner sig enligt rektorn i ett område med lägre socioeko-

nomisk status än kommunmedel, där föräldrarnas inställning inte alltid 

motsvarar skolans förväntningar och normer. Enligt Dixon och Wu 

(2014) ligger högutbildade föräldrars inställning till skolan närmare 

skolans norm och därför behöver skolan i vissa fall stötta föräldrarna i 

hur de kan stötta sina barn.  

Skolans personal återspeglar i viss mån eleverna och föräldrarnas 

språkliga och kulturella bakgrunder. Flerspråkiga pedagoger har an-

ställts under den senaste tiden. För många av vårdnadshavarna har detta 

underlättat kontakten med skolan. Familjestödjaren och SVA-läraren 

berättar hur flera vårdnadshavare beskrivit dem som förebilder. Även i 

undervisningen förmedlar SVA-läraren tvärspråkliga arbetsstrategier. 

Eleverna ombeds exempelvis att jämföra det svenska begreppet och be-

greppet på förstaspråket. Halasa och Al-Manaseer (2012) påpekar för-

delarna med att anställa lärare med invandrarbakgrund. Lärarna kan då 

fungera som förebilder, och elever liksom föräldrar kan lättare relatera 

till dem. 

Skolan försöker nå elever och vårdnadshavare med olika kulturella 

och språkliga bakgrunder bland annat genom att anställa pedagoger 

med olika språkliga och kulturella bakgrunder. För att nå så många ele-

ver som möjligt tas i beaktande vilka språk som är representerade på 

skolan.     

De sociokulturella och ekonomiska problemen står ofta i centrum för 

pedagogernas uppmärksamhet. Skolan förfogar över en policy hur de 

handskas med utmaningar i det dagliga arbetet med och i det mångkul-

turella. Pedagogerna ger uttryck för att mångkulturalitet inte enbart är 

en fråga om religion, etnicitet och språk utan ett möte mellan olika per-

soner med olika behov i ett och samma klassrum.  
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Pedagogernas nyckelroll  

En positiv attityd, nyfiken ödmjukhet och ett öppet sinne gentemot det 

mångkulturella framstår som centrala i berättelserna av pedagogerna på 

Skolan. Personalen på Skolan beskriver hur de aktivt sökt sig till just 

denna skola och att de vill jobba där. Flera av personalen har jobbat ett 

antal år på olika mångkulturella skolor innan de kom till Skolan. Dam-

ber (2010) ser lärarens långa yrkeserfarenhet som karakteristiskt vid ut-

veckling av höga litteracitetsresultat. Att arbeta på ett interkulturellt 

sätt, det vill säga att läraren har kännedom om olika kulturer, knyter an 

och tar hänsyn till dessa och utgår från heterogeniteten som norm, är 

också en viktig framgångsfaktor (Hyltenstam & Lindberg, 2013; Lind-

berg, 2009). 

Skolan försöker inte bara att möta de språkliga skillnaderna utan 

även kulturella och socioekonomiska differenser genom kommunikat-

ion och dialog. Kvalificerade kompetenta lärare med en öppen inställ-

ning till elevens förstaspråk och hemkultur (Skolinspektionen, 2010) 

samt ett gott samarbete mellan hemmet och skolan är avgörande för 

skolframgång (Ortiz & Fránquiz, 2016). Personalen på Skolan har lång 

erfarenhet av att arbeta på multikulturella skolor och även inom andra 

arbetsplatser. Rektorn har flerspråkig bakgrund och erfarenheter från 

musikpedagogik. Specialpedagogen har även arbetat på gymnasiet och 

som socialpedagog. Klassläraren har tidigare arbetat på andra mångkul-

turella skolor. Familjestödjaren och språkstödjaren har flerspråkig bak-

grund, har arbetat som modersmålslärare samt har utbildningar som 

socionom och specialpedagog. SVA-läraren har också flerspråkig bak-

grund och har tidigare arbetat som modersmålslärare. Hen utbildar sig 

i nuläget till specialpedagog.  

Pedagogerna i den föreliggande studien ges möjligheter till profess-

ionell vidareutveckling och samarbete med varandra, vilket även Tjern-

berg (2013) förespråkar. Pedagogiska diskussioner, förutsättningar för 

möten, reflekterande yrkeskunnande, kompetensutveckling, ett bra ar-

betsklimat samt specialkunskaper ligger enligt henne till grund för att 

ge pedagogerna rätt förutsättningar för att stötta eleverna framgångsrikt 

i litteracitetsutveckling. Lärarkompetensen ses även av White, Mam-

mone och Caldwell (2015) som en mycket viktig faktor. Rätt behörig-

het, kontinuerlig vidareutbildning, tid till professionell reflektion och 

utveckling krävs. Hajer (2003) påpekar att lärare behöver få rätt förut-

sättningar för att kunna introducera framgångsrik språkutvecklande 

undervisning i sitt klassrum. 

Flera olika vuxna pedagoger finns aktivt med i helklassituationer. 

Olika pedagoger innehar olika roller och kompletterar därigenom 
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varandra. Även planeringen sker i samarbete mellan klasslärarna, SVA-

läraren och specialpedagogen. Stöd utifrån välkomnas i klassrummet. 

Experthjälp välkomnas med öppna händer. När det kommer till lärarens 

egen utvecklingsmiljö tar Tjernberg (2013) upp vikten av pedagogiska 

diskussioner, förutsättningar för möten, reflekterande yrkeskunnande, 

kompetensutveckling, ett bra arbetsklimat samt specialkunskaper. Väl-

fungerande samverkan, praktiskt-organisatorisk flexibilitet, pedago-

gisk-organisatorisk flexibilitet samt synen på lärandet som en social 

process ses som framgångsfaktorer för en lyckad språkundervisning 

(Lindberg & Sandwall, 2012). 

Modersmålsundervisningens utmaningar 

Elevens hela situation såsom exempelvis hemförhållanden påverkar in-

lärningen (se Lindberg & Sandwall, 2012). Lärare, pedagoger och rek-

torn på Skolan uppvisar en öppen attityd till elevers mångfaldiga språk-

liga och kulturella resurser. Ortiz och Fránquiz, (2016) talar om vikten 

av öppenhet gentemot flerspråkiga elever.  

För att kunna tillgodose hela elevens situation och behov framstår 

samarbetet mellan olika yrkeskategorier som ett väsentligt led i arbetet 

i det mångkulturella. Klassläraren, klassläraren 3b, familjestödjare, spe-

cialpedagog, SVA-lärare, stödteamet för inkludering, fritidspersonal, 

elevassistenter och skrivutvecklingspedagog är aktivt involverade i 

klass 3a. Pedagogerna samarbetar mycket med varandra och med stöd-

teamet för integration eller andra kommunala stödexperter, såsom 

skrivutvecklingspedagogen. Däremot saknas samarbetet mellan klass-

lärare och modersmålslärare. Studiehandledare ersätts med den fler-

språkiga SVA-läraren som talar fyra av elevernas språk och förstår yt-

terligare två.   

Elever och föräldrar som inte värdesätter eller förstår förstaspråkets 

betydelse väljer bort modersmålsundervisningen. Vissa elever vittnar 

om att de inte förstår modersmålsläraren då hen talar en helt annan dia-

lekt än de själva. En av de intervjuade elever avstår från modersmåls-

undervisningen på grund av att hens modersmålsundervisning äger rum 

på en annan skola, vilket upplevs som jobbigt. Som Ganuza och Hed-

man (2015) beskriver marginaliseras eller väljs modersmålsundervis-

ningen bort. Modersmålsundervisningen förespråkas och rekommende-

ras visserligen av både rektorn och pedagogerna på Skolan, men sam-

arbetet mellan skolans pedagoger och modersmålslärare är nästan obe-

fintligt. Specialpedagogen tar hjälp av förstaspråkbedömningar vid 

specialpedagogiska utredningar och i pedagogiska kartläggningar. 
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Mycket av ansvaret för om elever deltar i modersmålsundervisningen 

verkar ligga på föräldrarna och eleverna.  

Skolan påminner om och understryker vikten av modersmålsunder-

visningen, men förmår inte att påverka alla föräldrar och elever. Även 

för en skola som denna, med en öppen attityd, mångårig erfarenhet av 

arbetet i det mångkulturella och med samarbetsvilliga pedagoger utgör 

modersmålsundervisningen en svårknäckt nöt. Rutiner kring samar-

betet mellan Skolans pedagoger och modersmålslärare saknas och fler-

talet elever och vårdnadshavare väljer bort modersmålsundervisningen. 

I stället för att öka samarbetet med modersmålslärare anställer Skolan 

egen personal med mångkulturell och flerspråkig bakgrund.  

Kartläggning gynnsam för elever i behov av hög stöttning 

Individualisering värderas högt på Skolan. Lindberg och Sandwall 

(2012) påtalar hur avgörande lärarens förståelse för individens förut-

sättningar och bakgrund är.  

Elevernas material är individanpassat. Individanpassning och flexi-

bilitet ska helst utgöra grunden i heterogena elevgrupper (Lindberg & 

Sandwall, 2012).  

Trots att pedagogerna ser det mångkulturella och multilingvistiska 

som en positiv faktor, ställer arbetet i den miljön höga krav på lärar-

kompetensen. Elever i störst behov av strukturell hjälp tar mest plats i 

klassrummet. Elever i behov av språkliga och kunskapsmässigt högre 

utmaningar kan inte alltid tillmötesgås.  

Att undervisningen organiseras som beskrivits beror i hög grad på 

elevernas situation och bakgrund och klassens behov. Majoriteten av 

klass 3a är i behov av koncentrationsfrämjande åtgärder, vilket framgår 

i lektionsobservationerna. Detta behov väger tungt i organisationen och 

planeringen av undervisningen. Flera elever i klass 3a har diagnostise-

rade stödbehov. Några befinner sig under utredning under studiens 

gång. Elever med språklig sårbarhet, socioekonomisk utsatthet, kon-

centrationssvårigheter, skiftande motivation olika förstaspråk och relig-

ioner samsas i klass 3a. Lindberg och Sandwall (2012) bekräftar att så-

väl sociala och personliga som individuella faktorer påverkar andra-

språksinlärningen. De poängterar att varje individ är dynamisk, sam-

mansatt, motsägelsefull och föränderlig. Framför allt flerspråkiga 

elever kan bära med sig dramatiska upplevelser av krig och avsked. 

Även motivationen spelar en avgörande roll vid inlärning.   
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För att kunna stötta eleverna på rätt språklig nivå genomförs, utvär-

deras och dokumenteras språkliga tester en gång om året med alla Sko-

lans elever. Den språkliga progressionen mäts och dokumenteras på så 

sätt. Pedagogerna är noggranna med att dokumentera elevernas pro-

gression och utvecklingsbehov. Cummins (2000) utgår från vikten av 

frekvent utvärdering. Kontinuerlig uppföljning av elevernas utveckling 

förespråkas av aktuell forskning (Tjernberg, 2013). Lärarna kan utifrån 

dessa testresultat också anpassa undervisningen och stödinsatserna. Att 

läraren förmår att tolka de pedagogiska möjligheterna och de diagnos-

tiska signalerna i klassrummet ser Tjernberg (2013) som en av fram-

gångsfaktorerna. Hon beskriver hur lärandet ses som en dynamisk och 

ömsesidig process, präglad av muntliga, skriftliga, teoretiska och prak-

tiska skrivundervisningsmoment. 

De årligen genomförda testerna står för en rutinmässig, kontinuerlig 

och rättvis bedömning av elevernas utveckling, progression och even-

tuella stödbehov och motverkar godtyckliga bedömningars om vem 

som ska läsa ämnet SVA (se Economou, 2007). Många elever som inte 

officiellt kan betecknas som ”nyanlända” får tack vare testerna rätt 

språklig stötning, genom SVA-undervisning i klassrummet och i den 

lilla gruppen och genom många generella och individuella anpass-

ningar. Lindberg och Sandwall (2012) liksom Hedman (2010) beskriver 

hur tidig kartläggning och behandling påverkar elevers litteracitetsut-

veckling positivt. Även Elwér (2014) förespråkar kontinuerlig kartlägg-

ning av läsförståelsen och andra lingvistiska tester. Tester genomförs 

regelbundet på Skolan för att få syn på utvecklingsområden och ade-

kvata stödinsatser. Skolan har rutiner kring hur lågpresterande elever 

fångas upp och stöttas.  

Lindberg och Sandwall (2012) konstaterar att elever med kort eller 

obefintlig skolbakgrund behöver längre tid på sig för att hinna utveckla 

ett nytt språk och tillägna sig inlärningsstrategier. Den formella under-

visningen är ännu viktigare för elever från familjer med lägre socioeko-

nomisk status. 

Pedagogerna på Skolan säger sig ha höga förväntningar på sina ele-

ver och att de inte låter flerspråkigheten utgöra ett hinder för höga mål 

och förväntningar. De andra svårigheterna, såsom koncentrationssvå-

righet eller sociala utmaningar, kräver tolerans och i vissa fall förståelse 

för lägre prestation samt anpassningar för att uppnå kunskapsmålen. 

Klassläraren själv beskriver sig som en ödmjuk lärling som vill barnens 

bästa och som tror på att barn gör bra ifrån sig om de kan. Gör ett barn 

motstånd bottnar denna motvilja ofta i något barn kämpar med.  
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Många lärare har enligt Ortiz och Fránquiz (2016) låga förväntningar 

på flerspråkiga elever. Vikten av lärarens tilltro till individens egen kog-

nitiva resurser och förmåga, samt förståelse för individens förutsätt-

ningar och bakgrund framhålls av Lindberg och Sandwall (2012).  

Även högpresterande och motiverade elever utan varken språkliga 

eller kunskapsmässiga svårigheter utgör en del av klass 3a. Hur högpre-

sterande elever bemöts för att utmanas framkommer inte. Deras pro-

gression dokumenteras och pedagogerna talar om att de får ”jobba 

hårt”, men talet om utmaningar på högre nivå uteblir. En av de högpre-

sterande eleverna talar om att byta skola för att få rätt utmaning och rätt 

grund inför framtiden. Lärarna är medvetna om att vissa elever har 

högre språkliga och kunskapsmässiga förmågor än majoriteten i klas-

sen. Hur förmår pedagogerna att utmana även dessa elever i en redan 

ansträngd skolvardag med många individuella anpassningar?  

SVA-läraren påtalar utmaningen att undervisa i denna kunskaps-

spridda verklighet och hur tidskrävande det är. Eftersom hen arbetar 

med de språkligt svagaste eleverna tar hen inga uttryck och ord för 

givna. Även ”vanliga” ord kan missförstås eller inte förstås alls om ele-

ven inte mött dem tidigare.  
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10. Pedagogernas didaktiska val och arbetssätt 

I detta kapitel presenteras resultaten som besvarar studiens andra fråga 

om lärarnas och pedagogernas didaktiska val och arbetssätt. Frågan be-

svaras genom att analysera intervjuer med klassläraren, SVA-läraren 

och specialpedagogen samt minst en lektionsobservation var. De didak-

tiska grundfrågorna och den didaktiska triangeln används för att ge 

struktur åt svaren. Kapitlet är uppdelat i fyra delar: vad-frågor, hur-frå-

gor, varför-frågor och avslutas med diskussion och reflektion.  

 

Vad-frågor: Lektionsinnehållet 

Följande teman har vuxit fram ur det analyserade materialet: arbetet 

med ordförklaringar och texter och instruktioner, målformuleringar 

och förmedling av strategier.  

Arbete med texter 

Vad gäller arbetet med ordförrådet i klassrummet nämner klassläraren 

”veckans ord”, som eleverna har jobbat med redan under tidigare 

skolår. Eleverna får mycket sällan och i så fall enbart korta läxor.  

Klassläraren talar vidare om olika rutiner och system som hen använder 

sig av när de arbetar igenom en text. Cirkelmodellen har varit till stor 

nytta. Klassläraren berättar hur hen i förväg stryker under ”svåra” ord 

och hur hen sedan antingen i samtalet eller med hjälp av bilder på pro-

jektorn eller mobilen förklarar orden.  

Klassläraren beskriver hur de har fokuserat på mycket läsning i 

klassrummet under den senaste tiden, både högläsning, läsning i hel-

klass och enskild läsning. De besöker skolans bibliotek regelbundet. 

Under svensklektionerna arbetade klassen främst med läsning och 

skrivning under fältstudien. Genom användningen av cirkelmodellen 

har de börjat bearbeta olika texttyper i alla ämnen. Vid arbetet med tex-

ter har klassläraren undervisat om olika arbetstekniker till sina elever. 

Exempelvis ska de stryka under ord de inte förstår. De har även gått 
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igenom hur man ibland måste ”läsa mellan raderna” för att hitta ett svar. 

I början gick läraren även igenom frågorna, vad som egentligen efter-

frågas, var eleverna kan hitta svaret och hur eleverna kan formulera sva-

ren. Klassläraren beskriver hur hen lärde eleverna att läsa en bild och 

hur eleverna kan sluta sig till svar genom användning av bilden. I inter-

vjun uttrycker klassläraren vidare att hen medvetet knyter an till elever-

nas kunskaper och vardag och hen gör det främst via bilder, på mobilen 

och på projektorn. Denna form av visuella förståelsestöd verkar ele-

verna enligt klassläraren lättast kunna ta till sig. Även textsamtal präg-

lar undervisningsinnehållet.  

Även SVA-läraren talar om hur hen arbetar med texter i den lilla 

SVA-gruppen om tre till fem elever. Under lektionsobservationen fram-

kommer att eleverna arbetar med samma text som resten av klassen ar-

betar med i klassrummet. Eleverna läser en mening i taget varpå läraren 

avbryter för att be om ordförklaringar. Ordförklaringar utgör en stor del 

av lektionsinnehållet. Läraren ber elever att förklara ord, både på 

svenska och på deras modersmål. Läraren förklarar ord genom att ge 

synonymer och antonymer och genom att låta eleverna visa på skolbän-

ken vad exempelvis ”ordentligt” betyder. Det okända ordet uttalas 

mycket tydligt flera gånger av läraren. Ordet omskrivs av både läraren 

och eleverna och sätts i ett sammanhang. Frekvent sammanfattar SVA-

läraren elevsvaren med andra vardagliga ord. SVA-läraren ber elever 

att förklara och översätta åt varandra. När det beskrivs i texten att en 

kiosk ska renoveras uppmärksammar läraren ordet ”renovera” och låter 

eleverna förklara det genom att använda ordet om ett vanligt hus. Lära-

ren ber eleverna att förklara ordet med ”egna ord”.  
 

E 5 läser texten. Läraren tackar på slutet av meningen och undrar om eleverna kan alla ord. 

Eleverna svarar att allt är bekant, varpå följande dialog utspelar sig: 
 

SVA-L: Reparera, vad betyder reparera? 

((E 11 och Elev 3 räcker upp handen.))  

((E 5 säger något otydligt rakt ut))  

SVA-L: Räck upp handen! Reparera? Aa:, Elev 5, du har börjat, var så god.  

E 5: När man målar. 
SVA-L: Aa::! När man reparerar ett hus man målar bland annat.  

((E 11 och E 3 räcker fortfarande upp handen.))  

E 11 ((talar rakt ut)): Man fixar grejer.  
SVA-L: Aa, till exempel. 

E 3: och såhär (...) man måste typ reparera allt. Allt som finns i kiosken.  

E 5: Man reparerar någon annans hus 
[[ SVA-L: Men, men, gör- (.)  

[[ E 5: Man kan reparera någon annans hus.  

SVA-L: Vad sa du?  ((Vänder sig mot E 5)) 
SVA-L: Aa, ibland också man reparerar sitt hus. Kanske.  

SVA-L: men vad gör man? Man kanske inte behöver göra allt. Man kanske bara kan reparera 

kiosken (…) eller köket i huset.  

Citat lektion 11/10  
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SVA-läraren leder eleverna till att förtydliga vad renovera kan inne-

bära. Eleverna kommer fram till att det kan innebära både målning och 

golvläggning. Elev 5 säger att reparera betyder att ”man hämtar ny 

golv”. På slutet av elevernas ordförklaringar sammanfattar SVA-läraren 

elevförklaringarna och visar därmed även att det är dags att gå vidare i 

texten. SVA-läraren guidar eleverna på så sätt tydligt genom ordförkla-

ringen och genom läsningen. SVA-läraren låter också eleverna förklara 

grammatiska begrepp. Hen ber eleverna att förklara vad verb är genom 

att använda sig av vardagsspråket, ”något man gör”. En annan gång fö-

rekommer ordet ”glänta” i texten. SVA-läraren ringar först in begreppet 

och eleverna sluter sig till att det måste vara en plats, varpå SVA-läraren 

ställer upp ett semantiskt fält för att ge eleverna ledtrådar om var denna 

plats kan finnas. Eleverna hakar på och börjar genast prata om skogen 

och att de vill plocka blåbär. Eleverna själva knyter an till egna upple-

velser och känslor. SVA-läraren knyter vid varje ordförklaring an till 

elevernas intresse och kunskapsnivå. Hen för samtalet till staden de bor 

i och drar ofta paralleller till skolvardagen. Med hjälp av bilder, filmer 

och översättningar säger sig SVA-läraren utöka elevernas ordförråd och 

knyta an till deras befintliga ordförråd.  

I SVA-rummet äger flera metasamtal om texten rum. SVA-läraren 

ber eleverna att benämna olika textdelar och kommentera textstruk-

turen. SVA-läraren själv kommenterar många ”svåra ord” i texten. 

Samtal om textinnehållet dominerar dock taltiden.  SVA-läraren talar 

under lektionen vidare om hur man läser interpunktion i en text. Ele-

verna själva är mer intresserade av att koppla textinnehållet till den egna 

erfarenheten. På lektion två kommer de in på om killar eller tjejer är 

rädda eller starka. SVA-läraren låter dem tala en stund.  

Även under observationen hos klassläraren framgår tydligt att hen 

arbetar med ordförklaringar. Redan vid samlingen börjar klassläraren 

med ordförklaringar. En elev är frånvarande och eleverna undrar varför 

hen får vara borta från skolan en extra dag. Klassläraren förklarar då att 

eleven i fråga har varit magsjuk, vad magsjuka innebär och vilka åtgär-

der som krävs vid insjuknandet. Ordförklaringen fortsätter även under 

högläsningen där klassläraren exempelvis pekar på fönsterkarmen, när 

ordet läses. SVA-lärarens talar under intervjun om hur de tillsammans 

i den lilla SVA-gruppen bygger upp en ordbank. Ord- och begreppsför-

klaringar är ett frekvent återkommande moment i alla hens lektioner.  

Specialpedagogen talar i intervjun om hur hen anpassar lektionsin-

nehållet efter individen. Alla har eget anpassat material. Hen arbetar 

106



 

106 
 

dock inte med stavningsträning. Däremot försöker hen ge eleverna ar-

betsstrategier och utöka deras ordförråd genom att knyta an till indivi-

den, som citatet nedan illustrerar.   

 
Elev 6 har ju en /diagnostiserad språklig sårbarhet/. Har hen bråttom är det svårt att höra 

vad hen säger. R kan hen inte säga alls. Det jag ser nu, för att vi jobbar enligt Umeå-

modellen, alltså influerat av det. Men det jag ser nu, det har gått jättebra, men jag ser 

att hen, när vi kommer till fler bokstäver än fyra så tappar hen bokstäver. Och det är 

inte ovanligt att språkstörningsbarn även har läs- och skrivsvårigheter. Så jag har backat 

på hen och plockar upp. Sen testar jag att lägga på mer bokstäver.  Ne:j, det går inte 

riktigt bra.  

Citat ur intervjun med specialpedagogen 

 
Under lektionen tränar specialpedagogen och eleven enskilda ljud en-

ligt Umeåmodellen och med satsmeloditräning. Först läser specialpeda-

gogen meningar med fel prosodi. Eleven uppmanas att uttala meningen 

på rätt sätt.  

 
Du, Elev 5, om jag gör såhär först, jag säger lite meningar konstigt till dig och så säger 

du precis som om du skulle berätta nåt för mamma eller en kompis i klassen. Jag låter 

konstig när jag säger det här, jag drar ihop det. Kommer du ihåg att vi har gjort det nån 

gång? 

Citat lektionsobservationen 18/10 

 

Övningen är bekant för eleven, då de, enligt specialpedagogen, har gjort 

den förut.  

Instruktioner, målformuleringar och förmedling av 

arbetsstrategier 

Enligt klassläraren kräver eleverna i klass 3 mycket strukturellt stöd. 

Klassläraren berättar hur hen ibland behöver påminna eleverna om att 

läsa frågan först innan de ber om hjälp, bara för att de sedan upptäcker 

att de egentligen kan svara och inte behöver hjälp. Förutom att klasslä-

raren försöker ge eleverna arbetsstrategier är ett av de viktigaste upp-

dragen att få ihop gruppen. Att elever flyttar från eller till området för 

med sig att gruppen ofta förändras. Vid varje flytt börjar gruppbild-

ningen om igen. Att gruppen fungerar och kan arbeta tillsammans be-

skriver klassläraren som en av grundförutsättningarna för att eleverna 

överhuvudtaget kan lära sig något under skoldagen.  

Innan klassläraren läser högt ur en bok pratar hen om bokens inne-

håll och hur de sedan kommer att fortsätta arbeta med boken under nästa 

lektion. Även vid introduktion av nästa aktivitet, ng-träning, presenterar 

läraren övningsinnehållet och formulerar arbetssätt och mål. Läraren 
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instruerar eleverna genom mycket tydligt tal. Instruktionerna är korta. 

Hen väntar ofta in alla elevers tystnad, Exempelvis utgör sammanlagt 7 

minuter av en 16:22 minuters lång inspelning väntetid.   

Flera gånger upprepas instruktionerna. Klassläraren upprepar, men 

hen ber även elever att upprepa det sagda. Upprepningarna är många.  

 
Läraren står framför klassen med en plastklocka i handen och visar när de ska vara på 

fotograferingen.  

KL: och så kommer fotograferingen vara nästan så här länge ((Vrider på plastvisarna)). 

Vad är klockan då, Elev 3? 

E3: 20 över ett. 

KL: 20 över ett! 

 Lektionsobservation 6/10 

 
KL: Nån fråga på det? (…) Elev 3? 

E3: Har vi inte (xxxx)? 

KL: Nej! Idrottsläraren kommer att vara med er idag.  

E15: Kommer hen att göra det hela dan? 

E13: Att undervisa oss? 

Elevassistenten förtydligar att gymnastikläraren endast kommer att vara med klassen 

under fotograferingen.  

KL: Men du, Elev 13, Va: sa::: jag? Är det någon som kan berätta för Elev 13 vad 

Idrottsläraren skulle göra med er? 

E 2: Hen skulle vara med oss hela dagen. 

KL: Ja, vart någonstans? 

E2: på rasterna, skolfotot, … 

KL: och sen när rasten är slut, vad skulle hen göra med er då? 

E2: Ja, foto!  

KL: Ja (.) Elev 3?  

E3: Hen skulle vara ute med oss. 

KL: Ni kommer att vara ute ganska mycket idag.  

Lektionsobservation 6/10 

 

Instruktionerna gäller inte enbart uppgiften utan även elevers beteende 

och arbetstekniker. Felbeteende tillrättavisas och rätt beteende beröms, 

detta i mycket fåordigt ordalag.  

Under intervjun berättar SVA-läraren att hen försöker förmedla stra-

tegier till eleverna, att hen kommenterar deras skrivning och talar med 

dem om skrivning. Eleverna lärde sig exempelvis att skriva för en mot-

tagare, att rikta sin skrivning. Hen försöker ge eleverna verktyg, men 

framför allt strategier mot självständighet. Målet är, enligt SVA-lära-

ren, att de så småningom ska klara att utföra textarbetet på egen hand. 

Under lektionsobservationen förmedlas arbetsstrategier kontinuerligt. 

Så ber SVA-läraren eleverna exempelvis att stryka under svåra ord och 

påminner dem hur de kan slå upp orden i ordboken. SVA-läraren stöttar 

eleverna i att ta sig igenom texten, ger tips på hur de ska läsa och pekar 

på var i texten de befinner sig just för stunden. Överlag stöttar SVA-
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läraren eleverna genom ledning igenom hela lektionen. Hen aktiverar 

dem genom riktade frågor. Hen avbryter elevernas läsning för att för-

klara ord och delar ut ordet. Tystare och osäkrare elever gör hen delakt-

iga genom att ihärdigt hålla kvar talturen hos dem. Trots att andra elever 

räcker upp handen och är ivriga att besvara frågan, stannar läraren kvar 

vid en tystlåten elev. När elever läser fel rättar läraren direkt genom att 

läsa korrekt. Vid ett tillfälle sätter sig läraren nära en elev och stryker 

under åt eleven. På så sätt kommer eleven inte undan arbetet och rätar 

upp sig igen för att fortsätta arbetet.  

Samtal om övningens svårighet sker ofta under lektionen hos speci-

alpedagogen. Specialpedagogen förmedlar vidare anledningar till var-

för vissa ord stavas på vissa sätt. Samtalen sker på vardagsspråk och 

inga grammatiska termer används. Under hela lektionen kommenterar 

specialpedagogen det som försiggår.  

Hur-frågorna: Metod 

Följande teman har vuxit fram ur det analyserade materialet: metoder 

och arbetssätt, struktur, rutiner och ordning, närhet och relation till 

eleverna, samarbete: olika pedagoger olika roller samt språket lekt-

ionen bygger på.  

Metoder och arbetssätt 

Klassläraren beskriver hur hen ständigt letar efter nya arbetsmetoder 

och fördjupande kunskaper relevanta för det kulturellt och språkligt 

heterogena klassrummet. En kurs om lösningsfokus verkar ha satt spår 

i lärarens arbetssätt. Genom att öka elevernas motivation försöker hen 

pusha eleverna att ta ansvar. Hen beskriver en elev som har svårt att 

komma ihåg att ta hem lappar, men när hen en gång fick en guldstjärna 

på ett väl genomfört arbete åkte lappen hem direkt för att visas för mam-

man. Just framhävandet av det positiva och progressionen verkar göra 

skillnad för elevernas motivation.  

 

Christa Roux Sparreskog (CRS): Hur använder du dig av det [lösningsfokusering] med 

barnen? Alltså vad går det ut på? 

KL: Nej men alltså som (.) utvecklingssamtal (…) när man gick, själv gick, själv har 

gjort, de första åren, eller ganska många år, bara att tala om hur pratiga de är. Att de 

inte kan sitta still. Att de inte räcker upp handen. Du vet det här (…) som inte har med 

någonting att göra egentligen.  

CRS: Mmm 
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KL: Så jag säger ju (…) första gången jag gjorde det, då hade jag till och med skrivit 

ner om varje elev <bara> vad de är bra på. Och så läste jag upp det. Nu ska jag berätta 

lite om→ (…)  

CRS: Mmm 

KL: eller om dig. Å så (.) läste jag upp det och sen så (…) hur jag såg dem då. Och sen 

så frågade jag också (.) vad tycker du är (…) jag måste söka efter (…) vad är du (…) 

vad är du bra på? Alltså vad tycker du (.) att du är bra på? Då sa de det. De tog ju 

skolrelaterat, matte. Varför då? Då fick de berätta varför då. Vad behöver du bli bättre 

på? Och alla till nittionio procent så visste de. Så jag behövde aldrig göra något i förväg. 

Vi kunde ju skriva utifrån det. För de visste ju det har jag svårt för att läsa (…) eller 

jag→ (…)  

CRS: Självinsikten fanns där? 

KL: Ja! 

Intervju med klasslärare och SVA-lärare 

 

Cirkelmodellen nämner klassläraren som en bra modell för att arbeta 

språkfrämjande i alla ämnen. Under intervjun med klassläraren fram-

kom vidare att anpassningar anses vara en viktig del av arbetsuppdra-

get. Hen uttrycker att det finns många olika barn med olika svårigheter 

och behov i klassrummet. För att kunna erbjuda rätt sorts stöd och för 

att kunna lägga undervisningen på rätt nivå krävs enligt klassläraren en 

hög medvetenhet om var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Ge-

nom att genomföra kontinuerliga läs- och skrivtester bedöms skolans 

elever en gång per skolår. Dessa tester bidrar bland annat till en konti-

nuerlig kontroll av progressionen.  

Under en lektion med klassläraren observeras att boken verkar ha 

valts med omsorg för att passa elevernas ålder. Boken om den stora 

vänliga jätten (SVJ) ligger till grund för filmen med samma namn, som 

just vid fältstudiens tidpunkt gick på bio. Eleverna verkar tycka om 

boken. De sitter stilla och lyssnar aktivt, med blicken riktad på den 

läsande klassläraren. Se foto 6. 

Foto 6: KL läser ur SVJ och de flesta eleverna riktar blicken uppmärk-

samt framåt.  
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SVA-läraren berättar hur hen arbetar i klassrummet, men även med 

mindre grupper i det angränsande SVA-rummet. I klassrummet finns 

hen med när klassen arbetar med SO och NO. När hen jobbar med de 

elever som har störst behov av SVA arbetar de med samma svensklekt-

ionsinnehåll som resten av klassen. Den språkliga nivån och elevens 

individuella stödbehov avgör om de går på lektioner i den lilla SVA-

gruppen. När SVA-läraren är med i klassrummet agerar hen både SVA-

lärare och studiehandledare åt de elever som talar samma språk som 

SVA-läraren.   

SVA-läraren beskriver vidare att språkinriktad undervisning an-

vänds som arbetssätt i årskurs 3. Eleverna behöver bygga kunskapen 

samtidigt som språket, till vilket användningen av cirkelmodellen läm-

par sig väl. SVA-läraren säger att hen jobbar mot samma mål som andra 

treor i kommunen. Framför allt försöker hen göra samma sak på lekt-

ionstid som resten av klassen i klassrummet. Eleverna i den lilla SVA-

gruppen har stora språkliga luckor att fylla och därför behöver ord för-

klaras i alla ämnen. SVA-läraren beskriver hur hen tillsammans med 

klassläraren försöker tänka framåt och i ett nästa steg vill involvera för-

äldrarna. De funderar på att låta föräldrarna göra en ämnesordbank på 

förstaspråket tillsammans med eleverna. SVA-läraren uppger att hen 

försöker tala tydligt, att hen repeterar orden ofta, att hen låter eleverna 

skriva en ordbank och att de får rita för memoreringen och för förståel-

sen. 

Specialpedagogen i sin tur talar om hur hen arbetar med klassens 

elever. Individualisering sker dels för att en elev i taget arbetar hos spe-

cialpedagogen, dels för att varje elev får individuellt material anpassat 

till elevens behov under specialpedagoglektionen.  

Kroppen och rösten: Visuella och auditiva stöd  

Samtidigt som klassläraren berättar om övningen med ng-ljuden ritar 

hen upp på tavlan (se foto 7) hur eleverna ska organisera skrivandet i 

sina häften.  
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Foto 7: Arbetet med ng-ljudet i helklass. 

 

Ofta går klassläraren till den lilla tavlan bredvid Smartboarden och vi-

sualiserar arbetsprocedurer. Klassläraren visar dessutom en elevs häfte 

för klassen. Se foto 8. Hen demonstrerar på häftet hur eleverna ska vika 

i de egna böckerna.  

 
Foto 8: KL håller upp en elevs häfte och visar hur och var klassen ska 

vika och sedan skriva i den. 

 

När läraren berättar att hen kommer att säga två ord i taget sträcker hen 

samtidigt upp två fingrar i luften för att understryka antalet. Se foto 9.  
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Foto 9: Två ord understryker läraren med två fingrar i luften.  

 

Flera bilder från bildstöd är synliga i klassrummet och klassläraren an-

vänder sig aktivt av dessa under samlingen. Klassläraren visar en bild 

ur boken med hjälp av projektorn och pekar på bilden vid behov. När 

klassen går igenom dagen och inte helt förstår när det är dags för att gå 

till skolfotot, tar läraren fram en plastklocka. Hen visar genom att snurra 

på visarna när klassen har lunch och när det är dags att gå till gympasa-

len för att ta fotot.  

Klasslärarens röst är under hela lektionen tydlig och hen höjer den 

sällan. Vid högläsning anpassar hen rösten och röstläget till innehållet. 

Ofta använder sig klassläraren av vardagliga verb för att förklara in-

struktioner.   

 
KL: (…) och det går till såhär. Jag sä::ger två ord ((två fingrar i luften samtidigt 

som L visar upp häftet)) och det här är med <ng>-ljudet. En del kanske inte förstår 

vad det betyder, men strunta i det. Ly::ssna bara (…) och sen skriver ni. (…) Sen 

skriver jag hur det stav- ni skriver ju här ((pekar på första kolumnen på tavlan)) sen 

skriver jag hur det <stavas> här ((flyttar handen och armen till kolumn två)). Och 

märker ni att det har blivit något fel här ((pekar på kolumn ett igen)) ja då skri:ver 

ni det jag har skrivit här ute ((pekar på sista kolumnen)) annars så +gör+ ni inte det.  

Observationen 6/10 

 

Prosodi och intonation verkar likaledes för SVA-läraren vara ett arbets-

instrument. SVA-läraren rättar feluttal och felläsningar genom att repe-

tera orden på rätt sätt. Det förekommer att elever rättar varandras uttal, 

varpå SVA-läraren bekräftar det rätta svaret kort. Hen talar under hela 

lektionen med tydlig röst och betonar ofta viktiga ord. När de arbetar 

med verb, betonas verben.  

 
SVA-L: Vi ska stryka under alla ord som vi tror att de är +verb+. Vad betyder +verb+, 

Elev 5? 

E1: Verb är nåt man gör. 

SVA-L: Precis! ((SVA-L låter mjuk i rösten och nickar samtidigt med huvudet.)) 

E11: Grattis! 

Observationen 11/10 
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SVA-L ((läser texten med inlevelse)): Glasskiosken vid lilla sjön, Bengt Brysk >har 

ägt< kiosken vid lilla sjön.  

SVA-L: Finns nåt? 

Flera elever svarar samtidigt: Ja.  

SVA-L hyschar dem: Men+ du+! Finns det nån verb här? 

E1: Ja. <Ägt> (…) äh (…) glasskiosken.  

SVA-L: Glasskiosken? Är det ett verb? 

E11: Alltså nej (.) Ägt. 

SVA-L: Ägt (.) rätt. Man (…) man gör någonting. Men, innan ägt finns det någonting 

(.) Vad finns det här? 

E11: +Har+. 

SVA-L: Har (.) Har är också verb. <Har ägt>. Det kallas för… 

Flera elever talar samtidigt (xxx) 

SVA-L: Hjälpverb.  

 
Observationen 11/10 

 

Även vissa stavelser eller enskilda bokstäver betonas. Ibland betonar 

SVA-läraren ord för att föra arbetsflödet vidare och visa eleverna att 

småpratet ska upphöra. När SVA-läraren läser anpassar hen rösten till 

innehållet.  

Under hela SVA-lektionen använder sig SVA-läraren av kroppen 

och kroppens positionering (se foto 10). Hen riktar kroppen mot den 

elev som har ordet eller mot elever som uppmärksammas att koncen-

trera sig på lektionsinnehållet. SVA-lärarens blick följer elevtalturen. 

Hen delar ut ordet genom att rikta blicken och genom att vända kroppen 

mot eleven. SVA-läraren går fram till elever och fångar på så sätt deras 

uppmärksamhet. SVA-läraren pekar på ord i elevtexten för att visa ele-

ven var klassen befinner sig i läsningen. Kroppskontakt (en hand på 

axeln) som uppmärksamsåtgärd och för att lugna en elev, men även som 

belöning (klapp på axeln) förekommer frekvent. Under nästan hela lekt-

ionen placerar SVA-läraren sig mitt framför klassen på en stol med hjul, 

vilken hen rullar närmare elever vid behov. På så sätt befinner hen sig 

alltid nära eleverna. Även elevernas placering är genomtänkt. Läraren 

placerar olika elever medvetet på olika platser för att öka koncentrat-

ionen och minska störningsmoment. I början på lektionen får eleverna 

en plats tilldelad. Omflyttningar av en rörlig elev förekommer. SVA-

läraren använder kroppen även vid ordförklaringar och ritar med han-

den i luften. Ansiktsuttrycket bekräftar rätt elevsvar och visar när elever 

svarar felaktigt.   
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Foto 10: Lärarens kropp som undervisningsinstrument, SVA-lektion 11 

oktober.  

 

SVA-läraren rör snabbt och lätt elevens arm för att få med eleven i dis-

kussionen om en ordförklaring. 

Frågor och upprepningar 

Genom att ställa olika sorters frågor leder klassläraren eleverna genom 

lektionen. Frågorna kan vara autentiska innehållsfrågor, ledande, följd-

frågor eller kontrollfrågor om eleverna har förstått uppgiften eller om 

de lyssnar. När talet handlar om bilden som finns i högläsningsboken 

och som klassläraren har projicerat på tavlan med hjälp av en Smart-

board, guidar hen eleverna genom att ställa ledande frågor. ”Hur ser 

farbrorn ut? Varför är han glad?” (Ur anteckningar av lektionsobservat-

ion 15/9). Medan eleverna svarar på klasslärarens frågor sammanfattar 

läraren löpande elevkommentarer.  

Klassläraren delar ut ordet till olika elever och ber dem att samman-

fatta andra elevers svar. Hen upprepar ofta elevsvaren som kort bekräf-

telse. Frågorna som föregår är korta och riktade.  

 
På morgonsamlingen frågar en elev rakt ut varför det står onsdag på schemat, eftersom 

det är torsdag. Klassläraren går utan att säga ett ord fram till tavlan och suddar ut onsdag 

den 5/10.  

 

KL: Det är inte onsdag idag. Vad är det för dag idag? 

((Flera elever räcker upp handen)) 

KL: Elev 15? ((vänder kroppen mot eleven i fråga)) 

E15: torsdag 
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KL: torsdag ((tar en tavelpenna, går till tavlan, drar av kalenderbladet och skriver tors-

dag.)) 

KL: och det är inte den femte. Utan det är den →?  

((Flera elever räcker upp handen.)) 

KL: Elev 1? 

E1: ⁰sjötte⁰  
KL: >En gång till< Elev 1. Vad sa du? 

E1: ⁰sjötte⁰ 
KL: <Sjät →> 

MUMMEL I KLASSEN 

KL: Sjätte i vadå? (…) Elev 3? 

E3: tionde.  

KL: tionde.  

 Lektionsobservation 6/10  

 

Liksom klassläraren ställer även SVA-läraren många frågor under lekt-

ionerna. Sätten att ställa frågorna är många. Frågor om arbetssätt ställs 

(Ska vi läsa först tyst, sen högt? 16/2), kontrollfrågor förekommer (Du 

har läst?, Ingenting här som du tycker är svårt? 16/2), innehållsliga 

frågor ställs (Vad betyder uppdrag?, Vem pratar här? 16/2), men även 

beteendefrågor (Är du med, Elev 5? 16/2). Frågor används för att kon-

trollera förståelsen, koncentrationen och uppmärksamheten, men även 

för att tillrättavisa och uppmärksamma oönskat beteende.  

Upprepningar förekommer ofta under SVA-lektionen. SVA-läraren 

upprepar ord med tydlig röst. Hen upprepar frågor flera gånger för att 

eleverna ska hänga med. Men upprepningar förekommer även som be-

kräftelse och som uppmaning för att elever ska svara på en fråga.  Även 

eleverna använder sig av upprepningar, ibland för att få lite betänketid:  
 

SVA-L(( läser)): De bästa idéerna genomför Bengt.  

SVA-L ((tittar upp och frågar)): Vad betyder det? <Genomföra> ((med tydlig men mjuk 

röst)) 

E11: Genomför?  Det betyder (…) Äh:: vart är vi? 

 

Lektionsobservation 11/10 

 

Ibland upprepar de kompisens svar för att visa medhåll.  

När eleven under lektionen hos specialpedagogen inte uppfattar hur 

hen ska göra upprepar hen uppgiften. Specialpedagogen hjälper dessu-

tom eleven att hitta ord när hen inte kan koppla bilder till rätt ord.  

Beröm och rättning 

Frekventa och korta beröm förekommer under lektionen hos specialpe-

dagogen. På slutet av lektionen får eleven även ett klistermärke i sitt 

häfte. Alla sorters framsteg beröms kort.  
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Specialpedagogen berättar hur hen rättar eleven genom att visa hur 

hen själv skulle ha skrivit. Detta framgår även tydligt av lektionsobser-

vationen. Hen leder eleven även genom att koppla rätt bild till rätt ord. 

Specialpedagogen säger aldrig rakt ut att någonting är fel. Hen ställer 

däremot frågor om eleven verkligen hört rätt, om vad som egentligen 

står på kortet eller ber eleven att titta igen på kortet.  Även med hand-

rörelser understryker specialpedagogen rätt betoning. Specialpedago-

gen rättar ibland även feluttalade ord genom överbetoning av ljudet på 

rätt sätt. Hen rättar genom exemplifiering och visar praktiskt hur eleven 

ska hantera utmaningen.   

Även klassläraren berömmer ofta men fåordigt. Framför allt beteen-

deberöm i början eller på slutet av ett arbetsmoment förekommer ofta.  

 
Morgonsamlingen har börjat, eleverna sitter i sina bänkar och klassläraren står framför 

klassen och väntar. Hen börjar lektionen med att sudda ut gårdagens datum efter att en 

elev har påpekat att fel datum och dag står på tavlan. Då kommer en vuxen in och börjar 

prata med en elev och med klassläraren. Efter några minuter avslutas samtalet och klass-

läraren säger: 

 

KL: Vad duktiga ni var på att sitta och vänta.  

Flera olika elever: +Stjärna+ 

KL: Vi får se ((tittar mot tavlan där flera stjärnor är ritade))  

Lektionsobservation 6/10 

 

 

Stjärnorna på tavlan verkar vara en beteendebelöning. I intervjun talar 

dock klassläraren inte om dessa stjärnor; däremot hörs eleverna ibland 

tala om dem.  

Specialpedagogen poängterar under intervjun flera gånger att hen 

inte jobbar med röd penna eller pekfingret. I stället rättar hen eleven 

genom att föregå med gott exempel. ”Det är då jag visar hen hur jag 

skulle ha gjort. Jag rättstavar inte, utan jag visar hur jag skulle ha skri-

vit” (SP). Detta bekräftas under observationerna av lektionen med spe-

cialpedagogen. Genom upprepning av rätt svar bekräftar specialpeda-

gogen eleven. Även korta stödsignaler såsom ”snyggt” eller ”mmm” i 

direkt anslutning till elevens utsaga styrker elevsvarets riktighet.  

På liknande sätt bekräftar, uppmuntrar och berömmer SVA-läraren 

eleverna. SVA-läraren berömmer verbalt ”du är så bra”, ”du är duktig” 

eller ”Jag vet att du vill och kan”, men hen bekräftar svaren även genom 

upprepning. Dessutom framförs beröm genom korta ord som ”precis”, 

uttalade på ett utdraget och positivt sätt. Inte enbart elevsvar beröms, 

utan även arbetsstrategier. När en elev ber om att få slå upp ett ord i en 

ordbok svarar läraren med ”kul” och talar kort till klassen om hur bra 
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det är att använda sig av ordböcker. Även försök till rätt svar bekräftas 

genom ett ”nästan”.  

Klassläraren i sin tur berättar i intervjun att enbart vissa texter rättas 

på stavfel. Skulle hen rätta alla fel skulle barnens skrivande hämmas, 

framför allt för vissa som har extra svårt för stavning.  

Struktur, rutiner och ordning 

I klassrummet går klassläraren varje morgon igenom dagens schema. 

Under lektionen den 6/10 tar hen utöver bildschemat på väggen även 

hjälp av en plastklocka. Se foto 11.  

 

 
Foto 11: Genomgång av dagen med hjälp av en plastklocka, 6/10. 

 

Struktur och ordning genomsyrar hela SVA-lektionen. SVA-läraren de-

lar ut ordet och säger flera gånger till hur eleverna bör bete sig. Eleverna 

har ett mycket begränsat valutrymme under lektionen. Instruktionerna 

är tydliga, korta och många.  Även städningen på slutet av lektionen är 

strukturerad och följer en förbestämd rutin.  

Rutiner verkar även prägla specialpedagoglektionen. Specialpeda-

gogen påminner eleven att de har gjort övningen förut eller så brukar 

specialpedagogen hämta eleven i klassrummet och följer även med hen 

tillbaka efter lektionens slut.  

Även under lektionsobservationen i klassrummet talar klassläraren 

om att eleverna har gjort samma övning flera gånger.  

 
KL: Nu är det tredje gången vi gör så +här-+. Och ni börjar lära er lite hur det <funge-

rar>.  

Lektionsobservation, 6/10 

 

Strukturen som klassläraren under hela lektionen skapar är tydlig. Hen 

gör det redan vid den dagliga samlingen genom att gå igenom dagen 

med hjälp av bildstödsschemat. Även dagens datum gås igenom. Ele-

verna får varje morgon diktera dag, månad och år som klassläraren se-
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dan skriver upp på tavlan. Klassläraren positionerar sig under de lärar-

ledda genomgångarna och högläsningen framför klassen så att hen kan 

överblicka klassen med lätthet. Klassläraren delar även ut ordet till olika 

elever med tydlighet. Eleverna vet när de förväntas svara och när de 

förväntas vara tysta. Se foto 12.  

 

 

 
Foto 12: Handen på huvudet betyder att KL inväntar tystnad i klassen 

på slutet av lektionen den 6/10. 

 

Klassläraren förbereder klassen på dagens högläsning genom att tala 

om bokens innehåll. Klassen är inte riktigt överens om hur långt de hun-

nit läsa dagen innan.  

 
KL: Vad hände igår när vi läste? 

((Tystnad)) 

Elev 11 räcker upp handen. KL tittar på hen, pekar på hen och säger: Elev 11! 

((E11 berättar i en minut om gårdagens läsning medan KL och resten av klassen lyssnar 

och är tysta.))   

KL: Och hittade de hennes fönster då? (…) Hann vi läsa det? 

Olika elever svarar: Nej, jo, ja. 

KL ((pekar på en elev)): Du säger nej.  

KL ((pekar på en annan elev)): Och du säger jo. 

Observation 6/10 

 

Klassrummet domineras av inövade rutiner. På den ena tavlan hänger 

en lapp som påminner eleverna om vilka två som är veckans värdar. 

Dessa elever har i uppgift att dela ut material till de andra eleverna. På 

så sätt behöver inte klassläraren ensam springa runt och fördela nöd-

vändig utrustning. Enbart två elever och inte alla behöver engagera sig 

i denna aktivitet. De andra kan sitta kvar på sina platser, vilket skapar 

ett lugn.  
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När det blir pratigt en stund påminner klassläraren om vilka rutiner 

som gäller vid talandet i helklass, det vill säga att eleverna måste räcka 

upp handen när de vill säga något. Efter påminnelsen håller sig eleverna 

till överenskommelsen. Som nämnts ovan delas materialet ut till ele-

verna med hjälp av veckans värdar. Även arbetsmaterial som pennor 

tillhandahålls och delas ut. På så sätt undviks springande och letande i 

klassrummet och eleverna kommer igång med arbetet fort. Genom att 

lektionen delas upp i små korta delmoment kan övergångarna till nästa 

moment ibland upplevas som något abrupta. Eleverna reagerar dock 

inte. När klassläraren introducerar ett nytt moment kan hen göra det 

genom att knyta an till gårdagens lektion. Hen påtalar under en lektion 

att ”det är tredje gången vi gör det här” (KL, lektion 6/10). Genom att 

göra övningarna på samma sätt ger klassläraren eleverna en känd struk-

tur.  

Också under SVA-lektionerna tillhandahålls materialet. Så delar 

SVA-läraren exempelvis ut olika ordböcker, pennor och skrivhäften till 

eleverna.  

Nivåbedömningar förekommer vid utdelning av ordböcker. Vissa 

elever får enklare bildordböcker och andra får vanliga ordböcker.  

Närhet och relationen till eleverna 

Relationens vikt betonas av klassläraren. En elev behöver känna sig in-

kluderad och delaktig i klassen för att kunna ta in nytt. Relationen bör 

enligt klassläraren vara positiv mellan läraren och eleverna, men även 

mellan läraren och föräldrarna.  

Även specialpedagogen verkar prioritera en god relation till ele-

verna. Under hela lektionen befinner sig specialpedagogen både 

kroppsligt och språkligt nära eleven. De sitter vid samma lilla bord och 

pedagogen talar ett vardagligt och tydligt språk. Specialpedagogens röst 

är under hela lektionen tydlig och vänlig. Stämningen verkar avslapp-

nad, lättsam och trygg. Specialpedagogen och eleven skrattar ofta och 

verkar ha en god relation till varandra. Under hela lektionen arbetar ele-

ven fokuserat och aktivt. Inga beteendeinstruktioner krävs.  
 

SP: TV ((SP tittar uppfodrande på eleven)) 

E: TV? ((E tittar på SP och lutar sig sedan en kort stund tillbaka i sin fåtölj.)) 

((E Lutar sig framåt över sitt häfte för att skriva.)) 

E: Te:: ve: T (…) te:ve: >TV<  

((Eleven skriver, tittar sedan upp på SP och ler.)) 

SP: *Nej* 

SP: Ja, så gör man ju faktiskt, men (.) annars när man ska skriva→ 

((SP tar häftet och skriver som eleven skulle ha skrivit.)) 

((Eleven böjer sig framåt mot häftet och mot SP för att kunna se på nära håll.))  
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SP: Te:: >V< 

SP: *Du fuskade* ((SP petar skojsamt på E arm.)) 

SP: Jag såg att du skojade med mig.  

((E skrattar.))  

Observationsinspelning 18/10 

 

Att bekräfta verkar också vara ett sätt för SVA-läraren att bygga goda 

relationer till eleverna. Så bekräftar SVA-läraren exempelvis elevernas 

favoritfärg och berättar att hen själv också tycker om just den färgen. 

Relationen och stämningen i klassrummet verkar vara viktiga för SVA-

läraren. Hen välkomnar eleverna i början på lektionen och uttrycker 

glädje över att se dem. Elevernas namn nämns frekvent och småprat om 

personliga saker som elevernas hobby eller favoritfärger flikas in i lekt-

ionsinnehållet. SVA-läraren tackar för läsningen och har koll på vem 

som var frånvarande förra lektionen och därför missade en genomgång. 

Lektionsinnehållet är bestämt av SVA-läraren, men eleverna får välja 

sättet de arbetar på, enskilt eller i helgrupp.  

Samarbetet: olika pedagoger olika roller 

Klassläraren har testat olika undervisningsmetoder och är ständigt på 

jakt efter nya effektiva metoder och tips, vilket hen ofta får genom att 

samarbeta med andra pedagoger eller experter utifrån. Just samarbetet 

med andra pedagoger värdesätter hen, dels för att kunna bolla tankar, 

dels för att erhålla någon annans syn på en utmaning. Pedagogerna sam-

arbetar både spontant och planerat. Hen beskriver även vilken tillgång 

alla resurser är som hen fått tillgång till.  

 
CRS: Tänker du att samarbetet också är en del av (.) framgångsfaktorn? 

KL: Ja, självklart! Jag ser ju det (.) så fort jag har en (.) problem eller svårighet (.) pratar 

jag med Specialpedagogen, och så pratar jag med SVA-läraren (.) och så pratar jag 

med→ du vet. Mycket med dig, SVA-läraren och Specialpedagogen, ja är det.  

SVA-L: Ja, precis! Och vi försöker hjälpa varandra med (.) liksom allt. Både uppmuntra 

eller hjälpa med material. Liksom försöka å vara där och lyssna ibland bara.  

KL: Och ibland har jag till och med (x) upp till dig SKRATTAR. 

SVA-L: Mm:: 

CRS: Så ni hjälps åt både med (.) material→ men också rent praktiskt (…) Att ni (…) 

SVA-L och KL: Ja.  

CRS: (…) ser eleverna som (.) era gemensamma nästan? Kan man säga så? 

SVA-L: Precis, det känns ibland vi (.) liksom (.) nästan som, vi har kommit överens, 

det, att det (.) alla skolans barn det är våra barn, liksom våra elever. Vi har den här 

känslan. Ofta! Faktiskt.  

CRS: Mm 

CRS: Tror ni eleverna känner så också? (.) Kan de komma till olika personer eller kom-

mer de bara till dig, Klassläraren, (.) eller→? 

SVA-L: Ja, nej det tyck-, <alla> (.) jag har ganska bra→ 

KL: Nej. Du, SVA-läraren, du är ju ganska mycket hos mig. Sen→  
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((Ohörbart tal mellan SVA-L och KL som går in i varandra)) 

KL: Den de möter ofta. 

Intervju med klasslärare och SVA-lärare 

 

En skrivutvecklingspedagog besöker klassen regelbundet och har för-

sett klassläraren med råd och material. Även samarbetet med SVA-lä-

raren beskriver klassläraren som ett sätt att individualisera för eleverna. 

Dels tar SVA-läraren ut eleverna i störst behov av stöd till det angrän-

sande SVA-rummet och dels arbetar SVA under SO- och NO-lektioner 

i klassrummet. Dörren mellan klassrummet och SVA-rummet beskriver 

klassläraren som öppen. Att klassläraren får feedback genom samarbete 

med andra pedagoger ser hen som ännu en fördel med arbetssättet.  

Under lektionen framgår samarbetet mellan olika pedagoger tydligt. 

Medan klassläraren läser högt, ser elevassistenten till att klassen är tyst. 

Elevassistenten sitter bredvid eleven som hen är främst ansvarig för 

längst fram i klassrummet. Elevassistenten vänder sig dock ofta om, 

överblickar klassen och hyschar dem vid behov. Klassläraren kan ägna 

sig helt och hållet åt läsningen. Se foto 13. EA är markerad genom en 

röd ring.  

 

 

Foto 13: EA viskar till en pratglad elev att hen stör, medan KL fortsätter 

läsa. 

 

Både klassläraren och elevassistenten befinner sig alltid nära eleverna. 

Vid genomgångar positionerar sig en lärare längst fram i mittre delen 

av klassrummet medan den andra pedagogen befinner sig mitt bland 
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eleverna. När eleverna arbetar självständigt går pedagogerna runt och 

sätter sig ibland bredvid en elev i behov av stöd.  

 

 
Foto 14: Klasslärarens närhet till eleverna under lektionen 6/10. 

 

Klassläraren är under hela lektionen mycket aktiv och elevnära. Se foto 

14. Trots att genomgångarna är lärarcentrerade och präglade av väntan 

på nästa aktivitet är eleverna aktiva. De svarar, räcker upp handen och 

ställer frågor. Vissa av eleverna talar med bänkkamraten om lektions-

innehållet. Vid självständigt arbete slår vissa elever ihop sig med en 

kamrat och arbetar spontant tillsammans. Detta tolereras av pedago-

gerna så länge arbetet flyter på och eleverna håller på med det de för-

väntas arbeta med. Under flera lektioner står dörren till SVA-rummet 

på glänt.  Det märks att samplanering är en förutsättning för samarbetet. 

Dörren mellan klassrummet, SVA-rummet och specialpedagogens kon-

tor står även figurativt på glänt.  

Specialpedagogen beskriver hur hen försöker samarbeta med olika 

pedagoger och hur hen söker resurser utanför skolans väggar, hos kom-

munen. Hen berättar även att en stor del av hens arbete går åt till att 

handleda lärarna eftersom vissa stöd bör implementeras på klassnivå.  

Vidare stöttar specialpedagogen klasslärarna i att hitta rätt material 

till eleverna när de arbetar i klassrummet.  

Språket lektionen bygger på 

Klassläraren utgår från svenska under sina lektioner. Ibland, berättar 

hen, vill eleverna veta hur ett ord sägs på engelska, och en gång fick 

alla berätta vad god morgon heter på respektive förstaspråk. Men i regel 

är det svenska som gäller. SVA-läraren, fortsätter klassläraren, kan där-

emot flera av elevernas förstaspråk.  

Den största delen av SVA-lektionen talas det svenska i klassrummet. 

Men i samband med ordförklaringar ber läraren eleverna att översätta 

ordet till deras förstaspråk.  
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SVA-L: Vad gör han då? När han genomför idéerna. Han väljer en idé kanske och ge-

nomför den. Vad gör han då (…) <Genomföra>  

E11: Va:? 

E10: Alltså (…) 

SVA-L: Elev 5, kan du säga på kurdiska till mig?  

((SVA-L säger ordet på kurdiska. Kort samtal på kurdiska)) 

E5: +Ne::j+! 

((SVA-L säger ett annat ord på kurdiska.)) 

E5: +Ja::!+ 

SVA-L (( tittar på elev 3)): Kan du på arabiska? Kan du förklara för mig på arabiska? 

E3: Att han tycker att det är bra som de kan göra det. 

SVA-L: +J::!+ Då han gör det!  

Lektionsobservation 11/10 

 

SVA-läraren själv växlar främst i samtal med elev 5 ofta till kurdiska. 

Dessa korta samtal verkar dock vara tillsägelser, vilket hen även bekräf-

tar efter lektionen. SVA-läraren berättar att hen även översätter för vissa 

elever när hen befinner sig i helklassen. Då sätter hen sig med några 

elever i behov av SVA och översätter ord till kurdiska och arabiska eller 

låter dem översätta svenska ord till respektive starkaste språk.  

Under specialpedagoglektionen utgår specialpedagogen alltid ifrån 

svenskan, dels för att specialpedagogen själv är svenskfödd och dels för 

att, som hen berättar i intervjun, modersmålslärarna stöttar eleverna 

med den biten, som att tolka ord och sociala koder. Specialpedagogen 

berättar under intervjun att hen är svenskfödd och därför inte talar med 

eleverna på deras förstaspråk. Däremot arbetar hen tillsammans med 

modersmålslärarna om det behövs. Exempelvis berättar hen om en elev 

som skulle utredas för språkstörning, där specialpedagogen konsulte-

rade modersmålsläraren angående elevens kunskaper i modersmålet. 

Vid logopedutredning på sjukhuset närvarar även tolk.  

Lektionsobservationer hos specialpedagogen visar att svenska utgör 

grunden för lektionen. Ordvalet upplevs ibland som något gammaldags 

(safta, pula, santa, sila, silo), men specialpedagogen verkar använda or-

den enbart på grund av stavelseantalet. Några få ord förklarar hen för 

eleven. Orden uttalas mycket tydligt uppdelat i tydliga stavelser (si-la, 

pu-la, san-ta, etc.).   

SVA-läraren berättar i intervjun att hen talar flera av elevernas 

förstaspråk, vilket möjliggör kodväxling i klassrummet.  Eleverna 

själva kodväxlar ibland när de talar om annat än skolrelaterat före och 

efter lektionstid. Under lektionen ber SVA-läraren dem att aktivt tänka 

på och översätta till förstaspråken. SVA-läraren talar om att hen försö-

ker aktivera elevernas förstaspråk och försöker ”gå vägen via moders-

målet” (SVA-L). På så sätt säger hen sig se om en elev förstår ett 

svenskt ord.  
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I klassrummet under lektioner med klassläraren dominerar också 

svenskan.  

Varför-frågor: Syftet 

Följande teman har vuxit fram ur det analyserade materialet: elevgrup-

pens förutsättningar och behov av strukturell stöttning, att bygga ord-

förråd, pedagogernas förväntningar, inställning och medvetenhet.  

Elevgruppens förutsättningar och behov av strukturell stöttning 

Klassläraren uttrycker under intervjun att elevgruppen styr lärarens val 

och arbetssätt. Hen beskriver exempelvis hur koncentrationssvårigheter 

i klassen avgör stödbehovet. Gruppsammansättningen påverkar natur-

ligtvis också. Eftersom ”gruppen är som den är” (KL) har läraren trots 

flera försök att samarbeta i smågrupper backat till mestadels lärarledda 

lektioner. Klassläraren berättar i intervjun hur gruppen har utvecklats 

sedan årkurs ett. Ibland klarar vissa elever att arbeta parvis. Trots att 

läraren siktar mot fler grupparbeten och trots att hen vet att dessa skulle 

gynna flerspråkiga elever har hen behövt anpassa arbetsformen till klass 

3a. Under lektionsobservationen framkommer att klassen är mycket 

rörlig vid självständigt arbete och mer fokuserad under lärarledda lekt-

ionsmoment. Framför allt börjar de röra sig runt i klassrummet om inte 

pedagogerna finns nära dem. Under hela lektionen ställer de många frå-

gor både om lektionsinnehåll och annat. De tappar lätt fokus om inte 

klassläraren styr deras uppmärksamhet. Genomgångar hålls därför ofta 

korta och klassläraren skiftar aktiviteter frekvent.  

 

 
Foto 15: Lektion 6/10, I början av enskilt arbete, där pedagogerna går 

runt och stöttar individuellt.  

 

På foto 15 arbetar alla elever med författandet av en egen text. Vissa 

elever arbetar spontant i par, vilket är markerat på bilden genom pilar. 
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Pedagogerna sitter nära eleverna på olika ställen i klassrummet och stöt-

tar eleverna.  

 

 
Foto 16: Lektion 6/10, Flera av eleverna rör sig genom klassrummet 

och gör annat än skolarbete efter en stunds eget arbete.  

 

På foto 16 arbetar fortfarande de flesta eleverna med lektionsinnehållet, 

men flera har börjat gå runt i klassrummet (markerat med kvadrat), 

många av dem för att söka upp hjälp hos en av pedagogerna. Två elever, 

som är markerade med cirkel på fotot, håller dock på med andra saker 

än lektionsinnehållet. Flera av eleverna har börjat skruva på sig i sina 

bänkar. Två av dessa elever syns på bilden och deras rörelse är marke-

rad med en pil.  

 

 
Foto 17: Lektion 6/10, Mot slutet av lektionen: Pedagogerna samlar in 

material. Eleverna går runt i klassrummet under tiden. 

 

På foto 17 syns flera elever som rör sig runt i klassrummet. De som 

håller på med annat än lektionsinnehållet är markerade med en svart 

cirkel. Enbart ett fåtal elever sitter stilla och kvar i sina bänkar.  

Uppmärksamheten och koncentrationen verkar vara en utmaning 

även för några av eleverna i den lilla SVA-gruppen.  

 
SVA-läraren ber Elev 8 att fortsätta läsa. I bakgrunden hörs att en annan elev dunkar 

med pennan mot bordet. SVA-läraren läser några ord i boken för att få igång elev 8. 

”Först åkte vi…”. Elev 8 börjar läsa tystlåtet. Två elever, elev 5 och elev 1, talar med 

varandra under tiden. SVA-läraren frågar ”Vad är det killar?” Elev 8 läser på. SVA-

läraren ber hen att vänta. ”Nu lyssnar vi på Elev 8!”. Elev 5 och elev 1 fortsätter tala 
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med varandra. SVA-läraren hyschar dem. Elev 5 har börjat göra pipljud. ”Varsågod, 

Elev 8!” Elev 8 läser klart meningen. Nu har de andra eleverna tystnat. Elev 8 fortsätter 

läsa. Elev 5 ropar ”men snälla!” rakt ut. Elev 1 ropar flera gånger ”jag har inte ens gjort 

det!”. SVA-läraren bekräftar eleven att hen vet att elev 1 inte har hunnit göra denna 

övning än. Nu har elev 8 tystnat. SVA-läraren börjar läsa igen. I bakgrunden hörs nu 

elev 5 igen som dunkar med pennan på bordet. Elev 3 ber hen att sluta. 

Utdrag ur fältanteckningar om lektionen 16/2 

 

Flera av eleverna har under denna lektion svårt att koncentrera sig och 

manifesterar det genom att störa läsflödet. SVA-läraren behöver av-

bryta läsningen flera gånger för att föra uppmärksamheten tillbaka till 

lektionsinnehållet.  

Klassläraren berättar i intervjun om hur allt runt eleverna påverkar 

deras prestation. Mår en elev inte bra och har det oroligt omkring sig 

kommer hen heller inte kunna arbeta och ta till sig ny kunskap.  

 
KL: Man kan inte alltid hitta varför [en elev gör som hen gör], men det blir lättare för 

att kunna hjälpa dem. Men sen är det så att man bli förvånad. Gud, att jag inte tänkte på 

det! Som Elev 10, som det var hemma som det spökade. När det lättade lärde hen sig 

att räkna, lärde hen sig att→ (…) bara ökade i (…) inlärningen har inte alltid bara med 

(…) hur smart du är, speciellt de här barnen. En del av dem kommer med flytt. Och hur 

lätt är det om man har varit med om hemskheter (.) Att ta in sig nya grejer (.) Eller hur 

har de det hemma. Om de blir slagna eller du kan ha jobbigt på andra sätt. Då är ju 

tankarna uppfyllda med det. Då lär du dig ingenting.   

Intervju klasslärare 

 

Specialpedagogen understryker i intervjun att elevens specialpedago-

giska behov avgör lektionsinnehållet och inte hens förstaspråk. De ele-

ver ur klass 3a hen jobbar med besöker modersmålsundervisningen re-

gelbundet och därför lämnar specialpedagogen frågor rörande första-

språkskunskaper till modersmålsläraren.  
 

CRS: Om vi tänker rent språkligt (…) för jag antar att du utgår från svenska när du 

jobbar (.) eller hur? 

SP: Mm: 

CRS: Eller har du någon koll på de andra språken? 

SP: Deras hemspråk? 

CRS: Mm: 

SP: >Nej, nej, nej< (.) utan är det så att det behövs  (.) så har man ju kontakt med 

hemspråksläraren (…) Det får man ju ha.  

Intervju med specialpedagog 

 

Specialpedagogen verkar känna sina elever väl. Hen förklarar att det är 

viktigt att se hela elevens situation, helheten och inte bara ett isolerat 

beteende. Under intervjun nämner specialpedagogen flera olika mo-

deller och metoder. Hen beskriver även hur hen väljer metod efter ele-

vens behov och förutsättningar.  
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Även klassläraren är intresserad av professionell kunskapsutveckl-

ing. Hen berättar hur hen läser på i aktuell forskning om hen tvekar över 

ett arbetssätt eller stöter på utmaningar. Hen talar även om hur hen söker 

stöd hos experter, såsom specialpedagogen, SVA-läraren och experter 

utifrån såsom lärare från olika kurser, läs- och skrivutvecklare eller 

bild- och dramapedagoger.   

Att bygga ordförråd 

Anledningen till att klass 3a arbetar språkinriktat förklarar klassläraren 

med att ”ordförrådet är nyckeln till språket. Förstår de inte vardagssprå-

ket förstår de heller inte ämnesspråket” och SVA-läraren med att ele-

verna har stora språkliga och kunskapsmässiga luckor. Genom att ar-

beta språkinriktat kan de bygga på både språket och kunskaperna sam-

tidigt. Ordförklaringar utgör därför en stor del av SVA-lektionsinnehål-

let. Kunskapsnivån avgör vilka elever som läser SVA. Detta testas varje 

höst hos alla elever. På så sätt följer pedagogerna elevernas språkliga 

utveckling.   

 
SVA-L: Vi har elever här (.) som behöver SVA. De är födda här men behöver SVA.  

CRS: Så det är egentligen <nivån> som avgör (.) om de får komma i liten grupp till 

dig? 

SVA-L: Inte att de har varit i Sverige mindre än fyra år.  

CRS: Nej.  

SVA-L: Vi tänker vi ska inte gå efter den här regeln (…) Vi ska hjälpa alla som be-

höver hjälp.  

CRS: Och de som behöver mest hjälp (.) de kommer till den lilla gruppen? 

SVA-L: Ja! 

CRS: Och resten av tiden är du ute i klassen? 

SVA-L: Ja (…) I första hand ska jag hjälpa mina elever, om man säger så (.) I första 

hand. Vi har plockat dem efter de här testerna. +Men+, ändå vi hjälper alla som be-

höver… 

Intervju med SVA-lärare 

 

Likaså talar specialpedagogen om att hen jobbar med vissa elever på att 

utöka deras ordförråd.  

 
SP: Där [i klass 3a] är det ett par elever som jag tar ut och jobbar individuellt med. De 

har /språkliga sårbarheter/ båda två. Så där (…) det är ju utifrån vad de behöver. Hoppas 

jag (…) 

CRS: Och då är det utifrån /den språkliga sårbarheten/ och inte utifrån ett annat mo-

dersmål? 

SP: Nej (…) fast→ båda två har ju ett annat modersmål (.) i grunden. 

CRS: Påverkar det på något sätt? Känner du när du jobbar (…) eller jobbar du på ett 

annat sätt på <grund av> att de har ett annat modersmål? 

 SP: Nej (.) jag jobbar nog lika (.) faktiskt. Eller→ båda två går på hemspråk. Så (.) de 

får ju hemspråksträning, med sin hemspråkslärare efter skoltid.  
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CRS: Så du skulle jobba likadant med dem om de hade haft svenska som modersmål? 

SP: Det hade jag gjort i det här läget (.) men det beror ju <helt> och <hållet> på vilken 

elev det är. Så om man säger (…) en elev i den andra 3:an (.) där handlar det om att 

bygga upp ordförråd. På grund av att man inte har fått→ Även där är det /språklig sår-

barhet/ men det är nog också så att det är bristande stimulans.+ Också+ 

Intervju med specialpedagog 

 

Hen fortsätter att tala om att eleverna behöver ha språklig hjälp men 

även socialt tolkningsstöd, för att tolka sociala koder. Hen poängterar 

att eleverna behöver förstå för att kunna göra rätt för sig.  
 

SP: Man börjar slå (.) Man beter sig (…) alltså man får ett felaktigt beteende (.)  För-

äldrar klagar. Elever klagar. Det är det man har att ta till (…) är nävarna till slut.  

Intervju med specialpedagog 

Pedagogernas inställning och medvetenhet 

Under intervjun talar klasslärarens om den egna inställningen och med-

vetenheten och hur dessa utgör en del i varför klassläraren gör som hen 

gör. Vid tal om mångkulturalitet ser hen de olika elevernas olikheter 

som berikande och inte enbart som utmaningar. Elever på Skolan är en-

ligt klassläraren närhetssökande och nyfikna. Liksom SVA-läraren talar 

klassläraren om det flerspråkiga samhället som en rikedom, en välkom-

men variationsrikedom.   

Klassläraren säger sig ha höga förväntningar på sina elever och ser 

sig själv som en ödmjuk lärling som alltid kan lära sig mer. Klassläraren 

anser att barn beter sig väl om de kan. 

 
KL: Jag försöker alltid tänka en tanke bakom. Varför har den här en (…) <svårighet>? 

Varför har den här en (.) en (.) Sen är det inte alltid att man får reda på det. Man är 

fortfarande frustrerad över det.  

Intervju med klassläraren 

 

Klassläraren beskriver även specialpedagogen som barnens advokat, 

som alltid vill barnens bästa.  

SVA-läraren talar i sin tur också om inställning till mångkulturalitet. 

Hen ser flera fördelar med olika kulturer samlade i ett och samma klass-

rum. Den kulturella och språkliga variationen upplever hen vara beri-

kande och spännande. Hen menar att eleverna kan lära sig av varandras 

olikheter. Däremot anser hen att den spridda kunskapsnivån kan vara 

tidskrävande. SVA-läraren har genom den egna flerspråkiga bakgrun-

den en ökad förståelse för elever uppvuxna i flerspråkiga och mångkul-

turella miljöer. SVA-läraren beskriver även att hen aldrig förutsätter att 

eleverna kan. Hen säger sig ha höga förväntningar på eleverna. Däremot 

129



 

129 
 

tycker hen sig se på eleverna när de inte förstår och då stöttar hen dem 

tills förståelsen infinner sig.   

I intervjun talar specialpedagogen om hur hen lärt sig att ställa nog-

granna frågor till modersmålsläraren om elevernas kunskaper i moders-

målet. I ett fall tyckte modersmålsläraren att det gick bra på lektionstid, 

när det senare visade sig att modersmålsläraren talade om elevens tal 

och att eleven i själva verket även hade skrivsvårigheter på sitt första-

språk. Vidare har specialpedagogen förvärvat en medvetenhet om 

förstaspråkets särställning. Elever talar ibland ett språk hemma och ett 

annat i skolan. Nu ska de helt plötsligt börja gå på modersmålsunder-

visning på ett språk som de hittills bara har talat i hemlighet hemma, då 

språket varit officiellt förbjudet att tala. Specialpedagogen verkar ha en 

viss förståelse om elevens modersmål. Under lektionsobservationen har 

eleven svårigheter att uttala vissa bokstäver och just dessa rättar speci-

alpedagogen aldrig, eftersom hen är medveten om modersmålets påver-

kan. I detta fall koncentrerar specialpedagogen sig på den språkliga sår-

barheten och inte transfersvårigheter från ena språket till det andra.  

Under SVA-lektionen märks det att läraren inte nöjer sig med elev-

svar som uttrycker att de kan. SVA-läraren dubbelkollar oftast om ele-

verna verkligen förstått. SVA-läraren inväntar svar och pushar elever 

att leta efter ord i minnet. Mycket ihärdigt får hen eleverna att tänka 

efter och att svara så gott de kan. SVA-läraren nöjer sig inte med ett 

”jag kan, men jag kan inte förklara”. Eftersom gruppen är liten verkar 

SVA-läraren ha koll på vad de enskilda eleverna kan och vilka utma-

ningar de brottas med.  

Att klassläraren inte rättar alla stavfel beror till viss del på att hen 

själv tyckte att det var svårt med stavning som liten. Hen berättar hur 

rättning hämmade henne i sin skrivning och hur hen upplevt att det även 

gör det hos vissa av hennes elever.  

Reflektion och diskussion  

Detta kapitel ger svar på vilka didaktiska val och arbetssätt pedagogerna 

använder sig av i det språkligt heterogena klassrummet och hur de re-

sonerar kring valen och arbetssätten. Kapitlet är uppdelat enligt de tre 

didaktiska grundfrågorna om vad, hur och varför. Som lektionsinnehåll 

framstår arbetet med ordförklaringar och texter som en viktig del. In-

struktioner, målformuleringar och förmedling av arbetsstrategier före-

kommer frekvent.  
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Som metod framstår variationen av olika metoder och arbetssätt, där 

många frågor ställs och enskilda ord eller elevsvar ofta upprepas. Ge-

nom tydliga ramar och struktur arbetar pedagogerna i detta språkligt 

och kulturellt heterogena klassrum. Närheten och en god relation till 

eleverna värdesätts. Olika pedagoger har olika roller i och utanför klass-

rummet. Det professionella samarbetet ses som en framgångsfaktor och 

utgör ett vanligt inslag i skolvardagen. Pedagogerna berömmer även 

”försök till rätt svar”. Rättning sker på ett subtilt sätt och visuella liksom 

auditiva stöd används flitigt. Användning av svenska dominerar under-

visningen.  

Elevgruppens sammansättning och klassens behov styr val av arbets-

metod. Att bygga ett svenskt ordförråd samtidigt som kunskapen ut-

vecklas är ett av de viktigaste målen med undervisningen.  

Balansgången mellan det individuella och det kollektiva 

Individerna i klass 3a har väldigt olika och spridda behov. Denna vari-

ation av stödbehov har lett till ett ständigt letande efter och prövande av 

nya metoder. Lösningsfokusering och språkcentrering verkar enligt 

klassläraren, SVA-läraren och rektorn ha framgång på elevers sociala, 

språkliga och kunskapsmässiga utveckling.  

Klassen 3a befinner sig i dagsläget inte helt i zonen för engagerat 

lärande och därför krävs tydlig lärarstöttning för att kunna sikta mot 

optimalt lärande (se Mariani, 1997). Pedagogerna säger sig ha höga för-

väntningar på sina elever, framför allt om de ”bara” talar ett annat 

förstaspråk än svenska och inga språkliga fysiska eller psykiska ned-

sättningar föreligger. Elevers dagsform, kognitiva och sociala utma-

ningar påverkar enligt klassläraren eleverna och kräver stöttning. Kun-

skapsnivån testas kontinuerligt, vilket leder till individuella eller små-

gruppanpassningar, såsom den lilla SVA-gruppen, SVA-stöd i klass-

rummet, individuella bildscheman på elevbänken och elevassistenter. 

Tjernberg (2013) poängterar vikten av lärarens undervisningspraktiker. 

Variation av metoder och tekniker, interaktiva diskussioner, läsmoment 

och skrivmoment förekom i det av henne studerade klassrummet och 

aktivitetsnivån var hög. Lärarens förståelse för elevers olikheter och 

svårigheter ses också som en nyckelfaktor. 

Förberedelseklass som grund 

Skolan arbetar enligt dess hemsida språk- och lösningsfokuserat samt 

har under de senaste tiden anställt pedagoger med olika språkliga och 
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kulturella bakgrunder. Lindberg och Sandwall (2013) betonar vikten av 

att skolan har ett gemensamt åtgärdstänk och av att verksamhetens re-

ella möjligheter bör granskas. En del i det språkfokuserade arbetssättet 

är användningen av cirkelmodellen (se Gibbons, 2016). Skolan har ny-

ligen infört detta arbetssätt och pedagogerna håller på att lära sig, vilket 

innebär att utvärdering av för- och nackdelar av modellen fortfarande 

är i full gång. Lärarna undervisar i cirkelns olika faser och explicitgör 

språkliga och textuella särdrag. Lärarna får vidare kontinuerlig utbild-

ning i genrepedagogik. Som Gibbons (2016) förespråkar lämpar sig 

genrepedagogik väl i språkligt heterogena klassrum. Förhoppningsvis 

hamnar Skolan inte i ett läge där enbart cirkelmodellen används och 

andra delar av genrepedagogiken glöms bort (jfr Hansson, 2013). 

Att lära sig skolspråket är en väsentlig del av socialisationen in i 

skolkulturen (Obondo & Benckert, 2001). En annan av skolans uppgif-

ter är att överbrygga eventuella skillnader mellan hemkultur och skol-

kultur.  

Rektorn på Skolan uttrycker att hela skolan arbetar på ett förberedel-

seklassaktigt sätt, att fokus på språk förekommer i alla ämnen. Många 

av eleverna på skolan kämpar med språkliga svårigheter och luckor, och 

därför anpassas skolans helhetliga tänkt till dessa dominerande utma-

ningar. Svenskan dominerar, trots flerspråkig personal. Pedagogerna 

betonar att inte språken utgör utmaningen, utan andra sociala problem.  

Genom att ha som ”förberedelseklass som grund” (Rektor) badas 

eleverna på Skolan i svenskan (se Hagberg-Persson, 2016). Att bygga 

ett svenskt ordförråd är en av de största grundpelarna i det vardagliga 

arbetet på Skolan. ”Förberedelseklass som grund” må passa de flesta 

elever i klass 3a, men hur utmanas de elever ”med egen motor”, de ele-

ver som ligger på en åldersadekvat språklig nivå i svenska och antagli-

gen i sitt första språk, elever som befinner sig eller närmar sig en balan-

serad flerspråkighet? Alla elevers språkutveckling ska främjas (Elwér, 

2014). Mycket i aktuell forskning pekar på fördelar i samband med ba-

lanserad tvåspråkighet, såsom större metalingvistisk medvetenhet och 

förmågan till snabbare tillägnande av nya uttryck och ord (Chang & 

Sylva, 2015; Bialystok, 2001; McBride-Chang & Kail, 2002). Trots att 

inställningen bland Skolans personal och elever till det mångkulturella 

verkar positiv möjliggörs relativt få tillfällen till äkta samarbete över 

språkgränserna eller inom smågrupper med gemensamma andra språk 

än svenska. Svenska ses som målspråk och som gemensamt undervis-

ningsspråk.  
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Det svenska språkbadet och förmedlingen av flerspråkiga strategier 

Flertalet elever uppger svenska som sitt favoritspråk, vissa trots stora 

språkliga luckor i svenska. Endast några få elever uppger sig vara stolta 

över sitt förstaspråk och ser nyttan av att lära sig det ännu bättre. De 

flesta intervjuade elever uppger att de talar svenska även med syskonen 

eller kusinerna, många till och med med föräldrarna. Lindberg (2002) 

talar om hur flera minoritetsbarn överger sina förstaspråk till förmån för 

majoritetsspråket, med subtraktiv tvåspråkighet som följd. Dixon och 

Wu (2014) bekräftar att valet av vilket språk eleven helst använder in-

spireras av statliga språkpolicies, det omliggande samhällets attityd och 

tillgång till språken, föräldrarnas språkkunskaper och kulturella intres-

sen samt föräldrarnas socioekonomiska status och utbildning. Sam-

hällets och skolans attityd till flerspråkighet påverkar (se Skolinspekt-

ionen, 2017).  

Eleverna med störst behov av SVA uppfodras att använda sig av sina 

förstaspråk. Vissa instruktioner ges på elevernas förstaspråk. De olika 

språken är på väg att ta mer och mer plats genom närvaron och arbetet 

av flerspråkig personal, men transspråkande och flerspråkiga strategier 

har ännu inte en befäst ställning i Skolans vardag. Skolan är på väg att 

integrera flera språk i undervisningen. Svenska utgör dock det gemen-

samma vardags- och skolspråket, både i klassrummet och ute på rasten. 

Hagberg-Persson (2006) visar också att de flesta av barnen i hennes 

undersökning föredrar svenska före förstaspråket och sluter sig därför 

till att eleverna behöver ingå i språkliga aktiviteter på andraspråket. 

Flera av eleverna i klass 3a ger uttryck för att de endast läser och skriver 

i och för skolan. I flera hem förekommer lite litteratur på förstaspråket. 

Framför allt elever som räknas till de mindre språkgrupperna har svå-

rare att tillgå språkliga artefakter på sitt förstaspråk i hemmen (Duek, 

2013). Svenska blir för dessa elever det officiella och använda skrift-

språket.  

Förstaspråket tas hänsyn till och till vara på om det tillhör ett av de 

större språken representerade på skolan. Framför allt för de större re-

presenterade språkgrupperna såsom arabiska, kurdiska och somaliska 

finns pedagogisk kompetens anställd på Skolan och tillgängliga via 

kommunens stödteam för inkludering. För mindre språkgrupper är 

medvetenhet och engagemang från föräldrarna viktiga för att barnen ska 

delta i modersmålsundervisningen.  

SVA-läraren behärskar tre av elevernas förstaspråk och inspirerar 

eleverna till att tänka på och använda sig av förstaspråket. Chang och 

Sylva (2015) talar om hur behärskningen av förstaspråket bidrar till ut-

vecklingen av litteracitet i andraspråket, men undervisningen utgår 
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främst från svenskan, då den lilla SVA-grupperna är lingvistiskt blan-

dat, men låter eleverna frekvent översätta svenska begrepp och ord till 

de egna förstaspråken Även instruktioner ges på elevernas förstaspråk.  

Majoriteten av tiden talas dock svenska även i helklassrummet. Ef-

tersom studiens 15 elever representerar tio olika förstaspråk är det inte 

förvånande att klassen enar sig att tala det språket som är gemensamt 

för alla, nämligen svenska.  

Inte en enda gång hörs en pedagog uppmana elever att de enbart får 

prata svenska. Tvärtom ber SVA-läraren eleverna att tänka på och över-

sätta till sitt förstaspråk, precis som Ortiz och Fránquiz (2016) föresprå-

kar. Elevernas användning av förstaspråket är välkommen, men fler-

språkighet utgör inte grunden i denna utbildning. García (2013) däre-

mot förespråkar en dynamisk, flytande men ändå stabil användning av 

flera olika språk samtidigt. Balanserat flerspråkiga elever uppvisar 

nämligen enligt henne en större lingvistisk repertoar och anses vara 

lingvistiskt flexiblare än enspråkiga elever. Även annan aktuell forsk-

ning pekar på fördelarna med att gå vägen via det starkaste språket vid 

läs- och skrivinlärning (Hedman, 2009; Lindberg, 2009; Lindberg & 

Sandwall, 2012).  

Pedagogerna i den föreliggande studien uttrycker dessutom att 

svenska är målspråket, men att hänsyn till elevers kulturella bakgrunder 

tas i det enskilda mötet med individerna och med klassen. García (2013) 

talar om att man på flera håll har gått ifrån språkbadsmetoden för att ge 

flerspråkighet mer plats i undervisningen. En undervisningsmetod som 

liknar språkbad är än så länge fortfarande förhärskande i klass 3as var-

dag.  

Undervisningen i helklass sker alltså på svenska. Under vissa lekt-

ioner befinner sig SVA-läraren i närheten av en grupp elever i behov av 

språkligt stöd. Dessa elever talar samma förstaspråk som SVA-läraren. 

Hen översätter åt dem, låter dem översätta och förtydligar även på 

svenska vid behov. Hen arbetar simultant med samma lektionsinnehåll 

med de flerspråkiga eleverna. Hen låter eleverna översätta till sina 

förstaspråk och översätter åt dem eller diskuterar begrepp och ord. 

Många andraspråkstalare, framför allt med låga andraspråkkunskaper, 

använder sig av förstaspråket vid kunskapsinhämtningen (Youngrand 

& Hyunsook, 2014). Länkar mellan förstaspråket och andraspråket 

skapas i hjärnan.  

De större språkgrupperna får på så sätt ett varierat stöd i klass 3a. 

Mindre språkgrupper eller enstaka elever med mindre frekvent talade 

förstaspråk kan dock enbart hjälpas på svenska. SVA-läraren uppmunt-

rar dock även dessa att tänka på det egna förstaspråket och förmedlar 
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språkliga strategier till alla elever. Vikten av att läraren förmedlar 

språkliga strategier bekräftas av Ortiz och Fránquiz (2016). Dixon och 

Wu (2014) talar om vikten av att läraren har kunskaper om hur andra-

språksinlärning går till och hur läraren förmedlar språkliga strategier till 

eleverna.  

På så sätt marginaliseras mindre språkgrupper, framför allt om inte 

föräldrarna är medvetna om förstaspråkets betydelse. En språkligt sår-

bar elev talar ett förstaspråk som inte är frekvent talat på skolan, vilket 

innebär att hen stöttas enbart på svenska. Just denna elev besöker regel-

bundet modersmålsundervisningen och specialpedagogen berättade hur 

hen samarbetade med modersmålsläraren vid den pedagogiska utred-

ningen som föregick diagnostiseringen.  

Förstaspråken talas av eleverna oftast utanför lektionerna eller när 

de talar om annat än lektionsinnehållet. Trots att SVA-läraren förmedlar 

flerspråkiga arbetsstrategier och uppvisar en medvetenhet om vikten av 

användandet av förstaspråket använder även hen förstaspråket oftast i 

sammanhang där elevers beteende kommenteras. Svenska verkar ses 

som det gemensamma och officiella skolspråket, språket eleverna ska 

arbeta och lära sig på.  

Att träna skolspråket 

Enligt Gibbons (2008) innebär inlärningen av skolspråket en kraftan-

strängning för alla elever oavsett förstaspråk. Alla elever behöver alltså 

lära sig skolspråket och alla elever behöver stöttning på rätt nivå. Av 

den anledningen gynnar språkinriktad innehållsrik undervisning både 

enspråkiga och flerspråkiga elever (Hajer & Meestringa, 2010). De Oli-

veira (2016) utgår från att den framgångsrika språkinriktade undervis-

ningen knyter an och tar hänsyn till elevernas bakgrund, explicit lär ut 

skolspråket, utmanar eleverna, låter elever samarbeta och grupparbeta 

samt leder lärandet framåt genom stöttning. Elever i klass 3a prövar nya 

uttryck och använder vardagsord när skolspråket inte räcker till. Klass-

läraren är mycket generös när hen tar hand om elevsvaren. Vardagsord 

godkänns, men klassläraren lägger till ämnesordet för att eleven ändå 

ska höra ”rätt” ord. Elever som inte hittar orden direkt ges tid för efter-

tanke och stöttas i ordhittandet.  

Flertalet elever behöver enligt de årliga testerna arbeta med be-

greppsbildning och ordförråd. Det finns dock också elever i klassen som 

enligt lärarna befinner sig på en balanserad språklig och kunskaps-

mässig nivå. Naturligtvis behöver även dessa elever bygga upp ett skol-
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språk och ett ämnesspråk, men utmanas dessa också adekvat för att ut-

vecklas ännu mer? Skulle dessa elever kanske klara av att arbeta i grup-

per? Skulle dessa elever kunna dra nytta av transspråkandestrategier?  

Lektionsinnehållet i helklass utgår från styrdokumenten, men bygger 

också på elevers intresse. Flera av dessa 9-åringar anser att högläsnings-

boken är spännande. Filmen gick just då på bio och vid textskrivande 

får eleverna skriva om ämnen som berör dem. Hajer (2003) betonar vik-

ten av att knyta an till elevers vardagsliv och elevernas vardagliga 

språkbruk genom att använda sig av olika sinnen i ett kontextrikt sam-

manhang. Att knyta an till vardagslivet och vardagliga och uttryck ge-

nom att använda sig av olika sinnen är en förutsättning för framgångsrik 

språkinriktad undervisning. 

Endast under lektionen med specialpedagogen tränas isolerat ljud-

träning, med hjälp av några ålderdomliga ord, som eleven antagligen 

inte förstår eller kan knyta an till. Specialpedagogen verkar dock foku-

sera just på denna isolerade ljudträning för att individuellt kunna stötta 

eleven i fråga. Hen anser att detta arbetssätt lämpar sig för specialpeda-

gogiskt stöd i just detta fall. Eleven i fråga, som har en språklig sårbar-

het, går även hos logoped och till modersmålsundervisningen. Den iso-

lerade språkträningen hos specialpedagogen kan alltså ses som ett led i 

en kedja av olika insatser. Specialpedagogen stöttar lärarna bland annat 

i planeringen av undervisningen och genomförandet av de årliga tes-

terna, men i enskilt arbete med eleverna agerar hen speciallärare. Fler-

språkiga elever med språklig sårbarhet får stöd genom specialpedago-

giska insatser samt genom samarbete mellan modersmålslärare och lo-

goped för utredning. Genom fragmentariska individuella stödinsatser 

och organisatoriska individuella anpassningar i klassrummet stöds 

dessa elever. Klassen beskrivs som diagnostät och i behov av mycket 

strukturellt stöd. Specialpedagogen stöttar lärarna och eleven på en 

övergripande nivå, men finns inte med i undervisning i klassrummet 

under något av observationstillfällen. 

Strukturell stöttning på bekostnad av grupparbetet  

Eftersom klassen än så länge är i behov av lärarledning innehåller 

många lektioner lärarledda moment. Den språkliga, sociala och kun-

skapsmässiga stöttningen beskrivs av White, Mammone och Caldwell 

(2015). Eleverna stöttas tillfälligt där de befinner sig för att i framtiden 

klara sig själva. Genomgångarna i klass 3a upplevs ibland långa, vilket 

även märks på elevernas allt stigande rörlighet. I början sitter de tysta 

och koncentrerade för att efter en stunds genomgång börja flacka med 
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blicken och ibland resa sig för att gå runt. Eleverna sitter dock mer stilla 

under genomgångar än under eget arbete. Då börjar de röra sig genom 

klassrummet redan efter kort tid.  

Under lärarledda smågruppsaktiviteter eller genom öppna frågor 

kommer eleverna med fördel till tals. Den språkliga och innehållsmäss-

iga nivån behöver anpassas efter eleverna (Čekaitė, 2006).  

De lärarledda genomgångarna i klass 3a bygger på tydlighet, struk-

tur, rutin och språkfrämjande pedagogik, vilket gynnar många elever i 

detta heterogena klassrum.  

Klass 3a arbetar mycket sällan i grupp. Klassläraren har försökt, men 

har behövt anpassa arbetsformen till klassens sociala samarbetsför-

mågor. Cruickshank, Chen och Warren (2012) talar om elevernas olika 

förkunskaper, kulturella bakgrunder, kommunikationsstrategier och 

förväntningar och hur lärare måste eftersträva ett lyckat samarbete 

bland eleverna. Läraren bör förbereda eleverna på grupparbeten. Den 

tydliga strukturen och lärarstöttningen framstår som essentiella under 

grupparbeten. Flertalet lektioner i klass 3a domineras av lärarledda ak-

tiviteter, av självständigt arbete på egen hand eller möjligen i par. Valet 

av arbetsform kan jämföras med Grönings (2001) tankar om ogynnsam 

gruppdynamik som ibland kan uppstå vid grupparbeten. Vissa av ele-

verna skulle dock klara av och utvecklas av att arbete i grupp. Får 

grupparbeten ge vika för individualiseringen? 

Elevers frekventa skolbyten och därigenom en ständigt pågående 

gruppbildningsprocess försvårar undervisningen i grupp. Klassläraren 

beskriver hur hen mycket aktivt behöver arbeta med gruppbildningen. 

Grupparbeten är enligt hen ett av målen, men så länge inte gruppen kan 

arbeta ihop behöver de träna på det ett steg i taget. Skolbyten ställer till 

med ständiga gruppbildningsutmaningar i de olika klasserna. Under ob-

servationstiden talar en elev som beskrivs av lärarna som självgående 

och högpresterande om att byta skolan till år 4. Hen hoppas erhålla mer 

utmaning och stimulans på en friskola med språklig inriktning och 

stränga disciplinära förhållningssätt. 

För att elever så småningom ska klara av att arbeta i grupper behöver 

de förberedas. Grupparbeten förutsätter kommunikativ och social kom-

petens (Gröning, 2001). Läraren måste först lära ut samtalskompetens 

och samtalsstrategier. Klass 3 a håller på att lära sig grupparbetets grun-

der.  

Under det egna arbetet finns pedagogerna nära eleverna. De cirkule-

rar i klassrummet eller sitter vid elevbänkar och stöttar eleverna. Ele-

verna är under lektionerna aktiva och uppmärksamma. De håller dock 

inte uppmärksamheten längre stunder, vilket läraren bemöter med att 
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bryta ner lektionstiden i mindre enheter, ett frekvent växlande mellan 

lärarledd aktivitet och självständigt arbete.  

Den goda relationen i det tillåtande klassrummet 

Klassrumsklimatet i klass 3a upplevs som positivt och tillåtande och 

kompensatoriska hjälpmedel tillhandahålls av pedagogerna. Gröning 

(2001) liksom Tjernberg (2013) betonar också hur olika undervisnings-

praktiker är viktiga påverkansfaktorer vid elevers språk- och kunskaps-

utveckling. Ett positivt klassrumsklimat och läsning av autentisk litte-

ratur i klassrummet förespråkas av Damber (2010). De flesta lektions-

moment utgår från ett innehåll som är kontextrikt.  

Den språkliga, mentala och kroppsliga närheten till och den goda re-

lationen med eleverna uttrycks av pedagogerna, men iakttas också un-

der observationstillfällen. Lärarens personliga och goda relation ses 

som en framgångsfaktor (Zhang Leimbigler, 2014).  

Genom tydlig struktur och fasta ramar är stämningen tillåtande i 

klassrummet. Felaktiga beteenden som skulle kunna hota denna goda 

stämning kvävs i sin linda. Elevernas framsteg bekräftas och uppmunt-

ras. Ortiz och Fránquiz (2016) ser vikten av lärarens tilltro till elevens 

egna kognitiva resurser och förmågor. Letar elever i klass 3a efter ord 

och begrepp stöttar lärarna dem på ett uppmuntrande sätt. De tydliga 

strukturerna och rutinerna bidrar till ordning, reda och justa förhåll-

ningssätt gentemot kamraterna. Pedagogerna använder sig av kroppen 

och rösten för att förtydliga eller betona viktiga moment. Instruktioner 

ges på olika sätt: muntligt, visuellt genom kroppsplacering, blickkon-

takt eller uppräckning av handen. Plastmodeller, teckningar och bilder 

används för att förtydliga vissa moment. Pedagogerna placerar sig stra-

tegiskt i klassrummet.   

De observerade och intervjuade pedagogerna framhåller vikten av 

den goda relationen till både elever och vårdnadshavare. Pedagogerna 

arbetar ständigt med att bygga och upprätthålla den goda relationen. 

Trots fast regler och en mycket tydlig struktur hörs många skratt och 

uppmuntrande tillrop. Eleverna kallas alltid vid sina namn. Vänskapliga 

klappar på axlar och tackandet för en bra arbetsinsats är vanligt före-

kommande. ”Jag vet att du kan” uttrycks av både KL, SP och SVA-L 

frekvent. Stämningen i klassrummet tillåter olika sorters frågor och fel-

aktiga eller inkompletta svar.  

Materialet i klass 3a tillhandahålls och distribueras av pedagogerna 

eller två förutbestämda elever, veckans värdar. Detta förenklar för ele-
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verna, men kontrollerar även deras aktivitet i och rörelse genom klass-

rummet. Utdelningen av material strukturerar onödigt långa material-

hämtningspauser. Klasslärare assisterar ibland även elever genom att 

agera sekreterare eller ambassadör. Klasslärare skriver ibland åt elever 

sittande nära elevbänken eller för tystlåtna elevers talan. Elever aktive-

ras genom stöttning, styrning, frågor och uppmuntran. Genom denna 

elevnärhet skapar läraren i klass 3 en elevcentrerad klassrumsmiljö.  
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11. Språkinriktad undervisning 

Detta kapitel beskriver svaren på studiens tredje fråga om hur klasslä-

raren och skrivutvecklingspedagogen undervisar på ett språkinriktat 

sätt under de två analyserade lektionstillfällena. De två lektionerna ana-

lyseras var för sig och därför är citaten inte uppmärkta med datum. Fo-

ton är antingen tagna med mobiltelefon under lektionen eller som still-

bild från videoinspelning. Kapitlet avslutas med diskussion och reflekt-

ion.  

Lektion 1: skrivlektion med skrivutvecklingspedagog  

Den första lektionen är en skrivlektion i helklass med skrivutvecklings-

pedagogen. Klassläraren och en elevassistent är också närvarande. 

Lektionen ägde rum den 6/10-16. Under lektionen skriver eleverna en 

egen text och undervisningen syftar till att utveckla elevernas skriftliga 

språkfärdigheter. Följande teman har hittats under analysen: goda ex-

empel, instruktioner och tal om strategier, belöning och beröm samt 

blicken, rösten och kroppsplaceringen. 

Goda exempel  

Att ge goda exempel används flitigt under lektionen. Skrivutvecklings-

pedagogen (SKUP) läser i början på lektionen upp fyra olika elevtexter 

som goda skrivexempel. Efter att ha läst passagen med det goda exemp-

let talar SKUP om knepet och ber de andra eleverna att ”knycka” det. 

När hen läser upp elevtexterna läser hen med mycket inlevelsefull röst 

och betonar passagen, satsen och orden som hen vill visa för eleverna. 

Vissa satser parafraserar hen eller ger egna liknande exempel. SKUP 

har skrivit upp en elevs verbupprepning på tavlan och skriver ett eget 

exempel under. Hen läser upp exemplen med mycket inlevelse.  

 
SKUP läser: Och pinnhögen växte 

SKUP: och så får man vända sida 

SKUP läser: och (…) 

Fler elever fyller på: Växte och växte och växte. 

140



 

140 
 

SKUP: +JA+ Och växte och växte.  

SKUP: Hör ni (.) Varför har hon gjort de här punkterna där? Varför har hon (…) titta 

här. ((SKUP läser)) Och pinnhögen växte…  

SKUP: Varför har hon satt punkt, punkt, punkt. Elev 3, vad tror du? 

 

 

SKUP skriver därefter flera elevexempel på liknande formuleringar på 

tavlan, såsom spelade och spelade, klättrade och klättrade. 

Även elevers arbetssätt uppmärksammas inför klassen. SKUP pekar 

på en redigering i elevtexten och poängterar att det är ett bra sätt att 

arbeta med en text. Se foto 18.  

 
SKUP: och <det> var såhär, Elev 8 hade varit ute i lekparken (…) Och de lekte och de 

hoppade och de åkte rutschkana (.) Och så sprang de. Sen har hen gjort en pil såhär (…) 

 

 

Foto 18: SKUP ger eleverna exempel på arbetsstrategier ur en enskild 

elevs text. 
 

SKUP: (…) och lagt till. >Och då blev det så, då sprang de,< och sen (.) vi <klättrade 

och klättrade>. Och det där bra. Det skulle lika gärna kunna stå vi klättrade upp, men 

det står vi <klättrade och klättrade och klättrade>. Då får man verkligen en känsla för 

hur trött man blir.  

 

Klassen blir uppmärksammad på en bra arbetsstrategi och eleven som 

använt sig av den blir berömd.   

SKUP förfar likadant med en bok skriven av en författare. Hen delar 

ut en bok till eleverna och eleverna uppmanas att hitta bra ”författar-

knep” i boken, som de sedan själva kan tillämpa. 

De ges tid att hitta knepen två och två. Efter en stund samlar SKUP 

in olika hittade knep. Ser SKUP ett bra ord på en sida som eleverna inte 

upptäckt påpekar hen det. Eleverna får sedan behålla boken som exem-

pel medan de skriver den egna texten. SKUP talar även om hur förfat-

taren använt sig av interpunktionen. SKUP beskriver frågetecknets 

form, ritar ett på tavlan och ber eleverna att namnge tecknet. När ele-

verna talat om att frågetecken markerar en fråga och SKUP har lagt till 

att man då måste läsa meningen som en fråga, påpekar SKUP att det 

några sidor längre fram finns följande tecken ”!?”. Hen ritar tecknen på 
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tavlan och ber eleverna fundera vad det kan stå för. Olika elever vill 

svara och snabbt kommer de fram till innebörden av interpunktionen. 

SKUP talar då om att interpunktionen hjälper läsaren förstå hur hen ska 

läsa en text. Genom denna kommentar ger SKUP eleverna skrivknepet 

”att rikta sitt skrivande”. SKUP visar även rent praktiskt hur rösten kan 

låta när man använder båda tecknen.  

 
SKUP: Varför har de gjort så? Varför har de satt dit två? 

Flera elever räcker upp handen. SKUP tittar ut över klassen. 

SKUP ((i stackato)): <Ni kan göra likadant> ((Pekar med handen i en framåtrörelse 

utöver klassen)). Det är knep! +Varför+? 

SKUP tittar runt och fäster blicken på en elev, pekar på elev 12 och säger: +Ja+ 

Elev 12: Jag vet varför. För att han ropade och så undrade han också.  

SKUP: Ja:::! Han både ropade och undrade. Det där är utropstecken ((pekar på utrops-

tecknet på tavlan)).  

SKUP läser ur boken: +Var det hä::r ni samlar på pinnar!?+ 

SKUP: °Det är ju en fråga° (.) men han säger den högt. (…) Om ni använder såna 

tecken, så hjälper ni läsaren (.) Då vet man hur rösten låter (.) >°När man sätter dit såna 

tecken°<. Om den är hög (…) då blir det ett roptecken (.) ett utropstecken ((går till 

tavlan och pekar på !)) 

 
Med hjälp av rösten och betoningen av viktiga passager håller SKUP 

elevintresset vid liv, men framför allt exemplifierar hen med hjälp av 

betoningen.   

Att knyta an 

För det första får eleverna skriva personliga texter. När SKUP ger ett 

exempel på en egen ordbildning tar hen fotboll som ett exempel ”Kan 

man ha fotbollsögon?”(SKUP). Många har nämligen skrivit om fotboll, 

andra fritidssysselsättningar eller vardagliga händelser. Att knyta an 

uppges även av SKUP som ett av skrivknepen. Eleverna ombeds att 

skriva om det som kändes mest.  

SKUP knyter även an till tidigare lektioner och undrar om eleverna 

kommer ihåg bokens innehåll. När SKUP påminner om olika strategier 

de talat om tidigare visar hen upp eller pekar på bilder. Olika visuella 

stöd erbjuds under hela lektionen. Pilen på bildschemat har redan innan 

lektionen flyttats till rätt plats för att påminna eleverna om var de befin-

ner sig tidsmässigt. När SKUP talar en viss regel eller ett visst exempel 

håller hen alltid upp rätt sida i boken, så att eleverna kan orientera sig i 

de egna böckerna på bänken. Olika interpunktionstecken ritas på tavlan 

under samtalet. Elevtexter med bra arbetsstrategier visas upp.   
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Instruktioner och tal om strategier 

SKUP är mycket tydlig i hur hen ger arbetsinstruktioner. De är korta 

och uttalet tydligt. Hen står väl synlig mitt framför klassen och tittar 

mot klassen.  

 
SKUP: Jag delar ut en bok till er och då får ni titta två och två.  

 
SKUP: Och ni vet (.) läs igenom. Antigen fortsätter du (.) eller också börjar du på en 

ny. Kanske är det så att du precis som Elev 14 ((går fram till elev 14)) har förslag på 

berättelser.   

 
SKUP: Nu får ni lyssna på Elev 3. Elev 3? 

 

Hen kommenterar även vad hen gör, som när hen delar ut häften. Hen 

berättar varför häften ska delas ut och vad eleverna förväntas göra. In-

struktionerna är korta och tydliga. Ett steg i taget instrueras. Även in-

struktioner om arbetssättet ges, exempelvis jobba två och två eller 

bläddra i boken för att hitta knep. Även nu använder sig SKUP av en 

inlevelsefull röst, som verkar få eleverna att hålla nyfikenheten. SKUP 

ger eleverna strukturellt stöd för att kunna följa instruktionerna. Exem-

pelvis håller hen upp den egna boken med rätt sida framme. Eller hen 

ber eleven att berätta om hur sidan hen talar om ser ut (då sidnummer 

saknas i boken). Under tiden SKUP står mitt framför klassen och talar 

om olika sidor och olika skrivknep går klassläraren runt i klassen och 

stöttar eleverna i att hitta rätt sida. SKUP förmedlar tydliga arbetsstra-

tegier till eleverna. Att härma andra eller att använda vissa ord nämner 

hen exempelvis. Hen kallar dessa arbetsstrategier för ”knep”. Efter att 

ha läst upp elevexempeltexter kommenterar hen känslan man får vid 

användning av vissa ord, som exempelvis ”plötsligt”. SKUP förklarar 

att eleverna skriver för en läsare. SKUP ger eleverna strategier för hur 

de kan komma igång med skrivandet när de har fastnat. SKUP ger ele-

verna vidare olika handlingsalternativ som att sätta punkt eller annan 

interpunktion. SKUP talar även om att vissa arbetssätt är bra för att lära 

sig och kommenterar därigenom olika handlingsalternativ. Hen ger 

många olika ”skrivknep”, så som ”härma”, ”gör likadant”, ”det gäller 

att knycka idéer”, ”zooma in” eller att ”göra särskilda egna ord”. För att 

eleverna ska komma ihåg olika strategier har SKUP i förväg fäst stra-

tegi-lappar på tavlan. Hen visar upp nya för klassen och fäster sedan 

även dem på tavlan. Se foto 19. 
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Foto 19: Visuellt påminnelsestöd om olika skrivstrategier. 

 

För att få igång elevernas skrivande går SKUP och klassläraren runt 

med ett arbetsprotokoll under lektionens början. Där antecknas det vilka 

elever som påbörjat dagens skrivarbete. På slutet av lektionen läser 

klassläraren upp vilka som kommit igång och berömmer dem. På så sätt 

blir framsteg uppmärksammande samtidigt som lärarna har koll på hur 

arbetet fortskrider.  

Instruktioner ges även avseende elevers beteende, ibland genom att 

klart och tydligt kommentera felbeteendet (”Nu är det bäst att du lyss-

nar” SKUP; ”Det gör du inte om, jag läser inte heller dina privata saker” 

KL), men ibland också genom positionering av kroppen. Att ställa sig 

mitt framför klassen och invänta tystnad är en ofta använd strategi i 

detta klassrum. När eleverna efter lektionen vill storma ur klassrummet 

kommenterar läraren först att de måste gå långsamt och när det inte 

hjälper ställer hen sig mitt framför dörren, tar tag i en elevs axlar och 

ber hen gå tillbaka och göra om. Liksom arbetsinstruktionerna är bete-

endeinstruktionerna korta och tydliga. Eleverna vet vad som förväntas 

av dem. Både klassläraren och SKUP är noga med att uttrycka vad som 

ska göras och varför (”Nu vill jag att ni…” KL; ”Nu får vi lyssna på 

Elev 5!” SKUP).  

Förberedelser och orsaksförklaringar  

I början på lektionen förbereder läraren eleverna på att det är SKUP 

som kommer att hålla i lektionen. Läraren berättar även varför många 

vuxna finns i klassrummet och att de inte är här för att övervaka, utan 

för att stötta eleverna i skrivandet av en ännu bättre text. SKUP förbe-

reder eleverna på boken och arbetet som följer genom att berätta om 

den kommande lektionen och bokinnehållet. Hen beskriver vad som ska 

göras i dag och riktar på slutet av lektionen blicken mot nästa veckas 

lektion. SKUP kommenterar vidare vad hen gör och varför hen gör det.  

 
SKUP: Alltså det är så kul att ta hem och läsa. För jag får ju göra det varje gång. <Och> 

(…) det gjorde jag den här gången också (…) Jag brukar ju alltid ta fram några (.) som 
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jag tänker är lite bra <skrivknep>. Sådär (…) Som man kan ta av varandra (…) För det 

är <jättebra> att göra (.) >Man kan härma lite<.  

 

Hen beskriver exempelvis att häften delas ut och att de förväntas skriva 

i det sedan. Vidare berättar SKUP att eleverna får låna boken för att 

bläddra och hitta skrivknep som de sedan kan använda själva.  
 

SKUP: När jag delade ut den här [läsboken] så gjo::rde jag det lite med tanken på (.) att 

man kan ta och knycka skrivknep från Författaren.  

((Talar tyst med en elev längst fram)) 

SKUP ((riktar sig mot klassen igen)): När ni har läst nu (…) har ni hittat någonting som 

ni tänkte ja men det +där+ skulle man kunna ta (…), Elev 14? Såg ni några knep? 

 

När SKUP vill samla ihop olika skrivknep samlar hen klassen först och 

ser till att alla vet vilken sida de befinner sig på. Hen talar samtidigt som 

hen pekar eller visar upp boken. Se foto 20 och 21. I exemplet stöttar 

hen klassen i att hitta rätt sida och textpassage. Hen ger klassen förut-

sättningar för att kunna delta i den kommande övningen.  
 

SKUP: Hittar ni allihopa?  

((SKUP visar upp rätt sida samtidigt som hen pratar.)) 

 

 

Foto 20: SKUP visar rätt sida. 

 
SKUP: Ta sidan innan. Ser ni (…) där Oscar sitter vid sandlådan med en jätte hög.  

((Elever diskuterar storleken på högen.))  

SKUP: Ser ni? Här!  

((SKUP går fram till en elev och visar var de befinner sig i boken.)) 

 

 

Foto 21: SKUP visar en enskild elev. 

 

SKUP nämner även arbetsprotokollet som används vid enskilt arbete 

och förklarar syftet med det.   
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Blicken, rösten och kroppensplaceringen 

Med hjälp av rösten uttrycker SKUP beröm. Hen använder sig dock 

även av blicken och kroppen för att administrera klassen. Lektionen är 

uppdelad i en genomgång i helklass, pararbete, samling av hela klassen, 

enskilt arbete och slutsamling av klassen. Vid genomgången står hen 

mitt framför klassen så att alla kan se hen. Se foto 22.  

 

 
Foto 22: SKUP talar till hela klassen. 

 

När hen talar till enskilda elever eller delar ut ordet riktar hen ibland 

kroppen, men alltid blicken mot eleven som får ordet. Se bild 23. 
 

 
Foto 23: SKUP delar ut ordet till en elev genom blickkontakt och för-

flyttning av kroppen. 
 

Även genom handrörelse delar hen ut ordet eller understryker det sagda. 

Genom att positionera sig mitt framför klassen kan hen överblicka klas-
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sen hela tiden. Alla i klassen ser hen och vet att de måste rikta uppmärk-

samheten framåt vid genomgångar. Under enskilt arbete förflyttar sig 

SKUP och klassläraren runt i klassen, men de stannar upp framför en-

skilda elever, sätter sig på huk eller på en stol framför eleven och riktar 

hela uppmärksamheten och kroppen mot eleven de talar med. Medan 

klassläraren rör sig bland eleverna hela tiden, går SKUP efter att ha 

hjälpt en elev tillbaka till platsen mitt framför klassen, för att överblicka 

den. Ser hen att någon behöver stöd går hen direkt till eleven i fråga. 

Läraren flyttar sig vid några tillfällen nära elever som håller på med 

annat än skrivandet. Hen drar tillbaka deras uppmärksamhet endast ge-

nom positionering och en lätt hand på elevens rygg. SKUP använder sig 

ofta av pekande, för att dela ut ordet, för att få kontakt, för att rikta 

uppmärksamheten på uppgiften, för att skapa struktur eller för att un-

derstryka det sagda.   

Framför allt under enskilt arbete blir det tydligt hur elevnära lärarna 

i klassrummet arbetar. Dels sitter de på en stol framför eller bredvid 

elever som behöver stöd, dels flockas elever i behov av hjälp runt lä-

rarna. Är inte lärarna upptagna av att stötta enskilda elever går de runt 

för att upptäcka eventuella stödbehov eller ställer sig längst fram i mit-

ten av klassrummet för att överblicka klassen. Närheten till eleverna 

syns även i engagemanget. Klassläraren skrattar med eleverna när de 

visar upp roliga textstycken och SKUP tackar när hen fått lov att läsa 

en elevtext.  

Under det enskilda arbetet agerar klassläraren ofta sekreterare åt 

olika elever. Se foto 24. Hen skriver det en elev dikterar för hen, sam-

tidigt som klassläraren ställer följdfrågor till eleven:  
 

Medan SKUP går runt och hjälper elever sitter klassläraren framför en elev på en stol och skriver 

åt hen i hens häfte.  

 

 

Foto 24: Klassläraren agerar sekreterare. 

 

KL: Hur känns det då? Elev 5, det är du som skriver? Då ska jag skriva Elev 5 har ont i magen. 

((Eleven svarar lågmält och ohörbart för kameran. Läraren skriver det eleven dikterar.)) 
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KL: Hur känns det i magen när du har (…) när man har ont i magen? 

E 5:(xxx) 

KL: Den darrar? Vad darrar? ((Läraren skriver ner det eleven har sagt.)) 

KL: Någonting mer? ((Läraren tittar upp från häftet på eleven.)) 

E 5: (xxx) 

KL: Hur blir du när du är hungrig? ((Läraren lutar sig framåt mot eleven. Eleven stöttar sitt huvud 

på armen och mumlar.)) 

KL: Blir du glad? 

KL: Vad ska jag skriva då?  

Eleven dikterar tyst vad läraren ska skriva. 

KL: Varför blir du arg då? JAG BLIR ARG ((Läraren skriver samtidigt.))  

KL: Vem blir du arg på då? 

E 5: (xxx)  

L: På dig själv? Varför då? 

LÅGMÄLT MUMMEL 

L: +Jaha::::+! Vad kan man skriva då? Jag blir arg >du sa det själv< varför då? 

((Klassläraren skriver det eleven dikterar.)) 

 
Materialet tillhandahålls under hela lektionen. Läraren hjälper till att 

vässa pennor, delar ut och samlar in häften.  

På liknande sätt stöttar läraren eleverna under samlingen och genom-

gången. En elev vill inte svara på vilken sida de hittade knepet och då 

träder läraren in och beskriver sidan eleven har framför sig. En annan 

elev talar mycket blygt och tyst, varpå läraren ställer sig nära eleven 

och peppar hen. När eleven inte vill höja rösten trots peppningen upp-

repar läraren elevsvaret högt åt eleven.   

Vid högläsning använder SKUP sig av sin röst för att levandegöra 

berättelsen och för att ge eleverna en uppfattning om hur deras text kan 

tas emot.  

Bekräftelse, belöning och beröm 

Under hela lektionen förekommer mycket beröm, bekräftelser och på 

slutet även belöning genom utdelning av stjärnor på tavlan. SKUP låter 

uppmuntrande under hela lektionens gång. Hen är frikostig med beröm 

och uttrycker glädje när en elev lyckas. Både resultat och arbetsstrate-

gier komplimenteras. Lovord ges i form av positiva ord som ja, bra, 

perfekt och precis, men även genom att upprepa elevsvar på ett sätt som 

visar eleverna att de gjort rätt.  
 

SKUP: Vilken sida har du framme? 

E7: Det står inte vilken sida! 
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SKUP: +Nej+, det står inte sidorna.  

 

När eleverna ombeds att fundera över vad författaren kan ha menat, och 

ett rätt svar därmed inte är givet, ges bekräftelsen genom att SKUP ut-

trycker att eleven och hen själv tänkt på samma sak, alltså att elevtanken 

och lärartanken överensstämmer.  

Genom att berätta för eleverna att SKUP alltid tar hem deras texter 

och att det är roligt att läsa texterna tydliggör SKUP hur elevarbeten tas 

omhand. Eleverna ombeds på så sätt att skriva för en mottagare. På 

samma gång implicerar SKUP att elevtexterna är roliga att läsa och att 

eleverna gör ett bra arbete.   

Frågor och ledtrådar 

Frågorna SKUP ställer är många och av olika karaktär. Hen efterfrågar 

praktisk information, såsom vilken sida eleverna har hittat exemplen på 

eller vad författaren kan ha haft för avsikt med meningen. Frågor ställs 

för att rikta uppmärksamheten på interpunktion eller för att stötta ele-

verna i arbetsflödet. Även frågor om hur någonting kan kännas i magen 

ställs för att få eleven att beskriva utförligare. Strukturella frågor före-

kommer också, såsom när SKUP undrar om hen ska börja med lekt-

ionen.  

Så kallade ledtrådar är ett annat sätt att aktivera eleverna på. SKUP 

berättar om ett ord hen hittat i texten och ber eleverna hitta ordet genom 

att avslöja första delen av ordet.  

En annan gång beskriver hen passagen de talar om, läser meningen 

och låter eleverna fylla på med vissa ord.  
 

SKUP läser ur boken: Bilen som var gjord för en mamma, en pappa, en syster, en Oscar 

+och→+ 

Flera elever svarar: En pinne! 

SKUP: De saktar ner. Titta om ni hittar pinnar (...) SKRATTAR punkter någon mer 

stans.  

 

SKUP berättar vid ett tillfälle att en elev har hittat ett speciellt tecken 

(interpunktion) i texten och ber eleverna att leta efter det.  

Elevsvaren tas omhand genom att samla ihop olika utsagor, genom 

att sammanfatta dem eller genom att ställa följdfrågor. När eleverna 

kommer med ett påhittat ordförlag erbjuder SKUP även en tolkning av 

ordet.  Omformulering och upprepning av elevsvar är frekventa. För-

tydligande om vad elever kan ha menat med utsagan ges av SKUP. 

Även parafraseringar av elevsvar förekommer. SKUP omformulerar 

elevsvaren men ger även egna svar och använder sig då av ett vardags-

språk. ”Då vet man hur rösten låter” (SKUP vid tal om interpunktion).  
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Lektion 2: NO/SO i helklass med SVA-stöd i 

klassrummet 

Den andra analyserade lektionen är en NO-/SO- lektion med klasslära-

ren, SVA-läraren, den andra klassläraren och en elevassistent närva-

rande i klassrummet. Eleverna ska i slutet av lektionen kunna skriva en 

egen faktatext om en dinosaurier. Lektionen är kan ses som en del i 

cirkelmodellens senare stadium. Följande teman har hittats under ana-

lysen: att administrera klassrummet, ge elever skrivstrategier och be-

greppsförklaringar, upprepningar och bekräftelse, exempel, påminnel-

ser, förtydliganden och förmuleringshjälp samt kroppen, placeringen, 

blickkontakten och pekandet.  

Att administrera klassrummet  

Klassläraren står mitt framför klassen och leder eleverna genom genom-

gången. Hen delar ut ordet genom att säga elevnamn, titta eller peka på 

eleven i fråga eller rikta kroppen mot eleven i fråga. Se foto 25.  

 

 
Foto 25: KL delar ut ordet till en elev genom att titta och peka på hen. 

 

Får att erhålla tystnad och uppmärksamhet av eleverna använder sig 

klassläraren ofta av inväntning som metod. Hen står framför klassen, 

ibland med en hand på huvudet, och inväntar tystnaden. Att ha handen 

på huvudet är en överenskommen signal för klassen att tystna. Klassen 

reagerar dock bättre på verbala instruktioner än handplaceringen. Me-

dan läraren är strategiskt placerad mitt framför klassen, står de andra 

vuxna spridda i klassrummet. SVA-läraren sitter vid en grupp elever i 

behov av SVA, den andra klassläraren vid dörren och assistenten bred-

vid ”sin” elev. Se foto 26.  
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Foto 26: KL står framför klassen och SVA-L sitter vid en grupp SVA-

elever. 

 

Alla pedagoger tittar ut över klassen och verkar ha överblick. Det struk-

turella stödet eleverna får genom hela lektionen är stort. Klassläraren 

ber exempelvis eleverna att skriva namn på pappret och förklarar varför 

det är viktigt. Hen frågar klassen om de uppfattat en tystlåten elevs svar 

och ber eleven att upprepa svaret högre när klassen säger att de inte 

hört. Klassläraren kommenterar hur eleverna kan ta sig an en punktlista 

på tavlan och göra den till sin egen.  Hen kommenterar även elevarbets-

sätt i positiva ordalag (”Då har ni ett försprång och vet hur ni ska göra”). 

Den lärarledda genomgången är lång. Klassläraren säger efter ett tag att 

de börjar se trötta ut och att de därför snart kommer att byta arbetsform. 

Under det enskilda arbetet befinner all personal sig nära eleverna. De är 

aktiva, går runt och stöttar eleverna, sätter sig framför vissa på en stol 

eller på huk. I vissa fall skriver läraren åt elever. Även under den lärar-

ledda genomgången befinner sig klassläraren nära eleverna. Hen utgår 

från platsen mitt framför klassen, men går nära elever om de exempelvis 

ska peka på plastdinosauriens kroppsdelar. Under det enskilda arbetet 

söker även eleverna upp lärarna, ställer sig nära dem eller kallar lärarna 

till sig. Se foto 27. 
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Foto 27: Lärarna finns nära eleverna för att stötta dem under det en-

skilda arbetet.  

 

Pedagogerna samarbetar och trots att klassläraren leder lektionen går de 

andra in i talet ibland för att förtydliga något eller för att dela ut material 

till eleverna. Klassläraren talar om dinosauriens längd och höjd, varpå 

den andra läraren börjar mäta och rita på väggen och på golvet, samti-

digt som SVA-läraren ber elever att översätta till sina förstaspråk och 

visa med kroppen att de har förstått.  

Allt material tillhandahålls av pedagogerna. De delar ut papper i bör-

jan på lektionen och samlar in dem på slutet igen. 

Anledningsförklaringar och att sätta i sitt sammanhang  

Redan i början av lektionen talar klassläraren om varför så många vuxna 

finns med i klassrummet. Hen betonar att de är där för att elevtexterna 

ska bli ännu bättre och inte för att kontrollera klassen. Klassläraren be-

skriver även var i lektionsserien dagens lektion kommer in. Hen berättar 

om föregående och om kommande lektioner. 

När elever pratar huller om buller stannar klassläraren upp diskuss-

ionen och förklarar varför det är viktigt att de räcker upp handen, att 

hen inte hör om alla pratar samtidigt och att det är jobbigt att bli avbru-

ten hela tiden. Beteendekommentarer och instruktioner är många under 

den lärarledda genomgången. Klassläraren kommenterar felaktiga be-

teenden kort och går sedan direkt vidare till lektionsinnehållet. Hen ger 

instruktionerna muntligt men kan även visa med en hand att hen inte 

kan tala med en avbrytande elev. Parafrasering av instruktioner före-

kommer frekvent. Oftast åtföljs instruktionerna av en anledningsförkla-

ring. Exempelvis förklarar läraren varför eleverna behöver klistra in 

pappret i ett häfte senare och varför de behöver skriva namn på pappret 

om de inte fått ett häfte än. För att försäkra sig om att eleverna har upp-

fattat instruktioner ber klassläraren eleverna att upprepa dem. Hen ber 
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eleverna att räcka upp handen innan de säger rätt svar och talar om var-

för de ska göra så. 
 

E 2: Varför? 

KL: Varför? För det är så om flera pratar samtidigt hör jag till slut ingenting. Och det 

vet du, Elev 2!  

Frågor och sammanfattningar 

Frågor verkar vara ett sätt att leda klassen. De är många och av olika 

slag. Genom frågor påminner läraren om tidigare lektioner (”Vad är en 

faktabok?”). Läraren leder eleven mot rätt svar genom andra frågor 

(”Om vi har skrivit om T-rex tidigare, vilken tror du vi ska skriva om 

nu då?”). Klassläraren lockar fram kunskap i elever genom öppna (”Vad 

finns det mer?”) och slutna (”Vilka två dinosaurier har vi pratat om?”) 

frågor. Ofta börjar sekvenser med mer slutna frågor för att övergå till 

öppnare. Har eleverna svårt att svara på öppna frågor backar klasslära-

ren igen till mer slutna frågor (”Vad mer då? Om vi tar växtätare, hur 

kan vi skriva det?”) 

Frågorna rör både innehållet (dinosaurer) och skrivandet (menings-

byggnad). Ofta kombineras frågorna med att läraren pekar på en visuell 

hjälp, som den ritade fågeln på tavlan eller plastdinosaurien i handen. 

Genom att sammanfatta elevsvar upprepar klassläraren det sagda. 

Klassläraren låter också elever upprepa andra elevers svar.  

Ge elever skrivstrategier och begreppsförklaringar 

Eleverna får under genomgången också skrivundervisning. Exempelvis 

nämner klassläraren att de kan utgå ifrån punktlistan de tidigare författat 

tillsammans och som nu hänger synlig på tavlan. Se foto 28.   

 

 
Foto 28: Punktlistan på tavlan och en faktatext i handen. 
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Även att rikta sitt skrivande så att en kompis sedan kan läsa och förstå 

texten ges som råd.  

 
KL: SVA-L påminde mig om att (…) när ni har skrivit klart er text (…) då ska er kamrat 

som sitter bredvid er (.) då ska ni byta text med varandra (…) Och ni måste skriva 

tydligt (.) och komma ihåg stor bokstav, punkt (…) er kamrat ska sedan kunna läsa er 

text. Så därför är det viktigt att man skriver så att andra förstår. 

 

Begreppsförklaringar är många under lektionens gång. Exempelvis ta-

lar läraren om dinosauriens mun och benämner den näbb. Klassläraren 

säger ordet, jämför med en ritad fågels näbb, låter en elev peka på di-

nosauriens näbb (se foto 29) och parafraserar näbb, med mun och nos.  

 
KL: Näbben, var sitter näbben på den här ((KL visar upp plastdinosauriern) var (…) alltså en fågel 

(.) en fågel har ju ((L går till tavlan och ritar en fågel)) 

KL: Där har vi ju näbben på en fågel ((L pekar på fågeln ritad på tavlan.)) Var har vi näbben på 
den här då? ( (Går mot mitten igen och visar upp plastdinosaurien))? Elev 4? 

((Läraren går fram till eleven för att hen ska kunna peka på plastdinosauriern) 

KL: Peka på den här! 
((Eleven pekar)) 

 

 

Foto 29: KL låter E4 peka på dinosauriens näbb.  
 

L: Ja precis (.) munnen. Dens mun kallas för näbben (…) >Eller nosen<, eller vad ska jag säga. 
Här är näbben ((L ställer sig framför klassen igen och pekar själv på näbben.)) 

 

På många olika sätt omskrivs och beskrivs näbben. Eleverna får höra 

ordet, omskrivningen av ordet, se en bild på en fågels näbb och peka på 

dinosauriens näbb. När talet handlar om dinosauriens bakben sker un-

gefär samma sak. Läraren låter först en elev beskriva var en av hjär-

norna satt, låter eleven peka på plastdinosaurien och visar sedan på den 

egna kroppen. Se foto 30. 
 
E 9: Tre hjärnor 

KL: Tre hjärnor. Och det var någonting som var väldigt (…) tänk om vi hade tre hjärnor. Tänk vad 

smarta vi skulle vara (…) Vart satt de här tre hjärnorna? ((Tittar ut över klassen, säger Elev 15 och 
går närmare E 15.)) 

E 15: Fötterna. 
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KL: Nja: inte fötterna. Kan du peka ((KL går ännu närmare och låter E 15 peka på dinosauriens 

höft.)) och vad heter det här då? ((KL själv pekar på dinosauriens höft.)) Här! ((KL pekar på sin 

egen höft.)) 
 

 

Foto 30: Klassläraren visar höften på den egna kroppen. 
 
E 15: midja. 

E 15: Nej (..) höft.  

KL: Höft ja! +Höft+ heter det ja precis. ((KL går och ställer sig mitt framför klassen igen.)) 
KL: Och varför hade de (…) varför hade de hjärnor här? (…) Vad konstigt (.) En hjärna här ((KL 

pekar på sin egen höft.))  

((Elev 10 räcker upp handen och KL delar ut ordet genom att peka på hen.))  
E 10: För att de ska kunna gå. 

 

Samtalet förs vidare till varför dinosauriens ben kallas för bakben och 

inte armar och fötter som hos människan. Läraren påpekar även anled-

ningen till varför bakbenen var kraftigare än frambenen. Även grund-

läggande begrepp som ”högt” förklaras av läraren. En elev får visa hur 

höjden på en plastdinosaurie mäts. Se foto 31.  

 

 
Foto 31: En elev visar dinosauriens ”höjd”. 

 

Därpå tar den andra klassläraren fram en linjal och börjar mäta och rita 

dinosauriens längd först på klassrumsgolvet och sedan på väggen. När 
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eleverna väl ska börja skriva en faktatext diskuteras dess innebörd. Fak-

tatextens funktion och form diskuteras ingående av läraren. Hen beskri-

ver vad linjerna på arbetspappret har för funktion och vad eleverna kan 

se på framsidan av en faktabok. Klassläraren hänvisar till färdiga fakta-

texter och -böcker och leder eleverna in i skrivandet av en egen fakta-

text.  

Dra paralleller, jämföra och knyta an  

Under genomgången drar klassläraren många olika sorters paralleller 

till dinosaurien. Exempelvis jämför hen människans tuggrörelser med 

varför en dinosaurie behöver äta stenar. Hen jämför olika dinosauriear-

ter med varandra och även andra dinosauriers kroppsdelar jämförs med 

människans kropp. Klassläraren drar paralleller till andra ämnen. När 

hen talar om dinosauriens tänder räknar hen snabbt om från centimeter 

till decimeter och påpekar att de hållit på med omvandling i matten. 

Jämförelse mellan olika föremål i klassrummet och dinosauriens längd 

och höjd görs med hjälp av linjal. Genom att jämföra och dra paralleller 

knyter klassläraren an till elevernas verklighet. Hen påminner om tidi-

gare lektioner eller om skrivstrategier använda hos SKUP samt färskar 

upp elevernas minne om det de lärt sig om andra dinosauriearter. På 

foto 32 illustrera klassläraren att zooma in med händerna.  

 

 
Foto 32: KL påminner om skrivstrategier att zooma in sig på. 

 

Klassläraren jämför även faktatexten med andra sorters texter.  

Upprepningar och bekräftelse 

Klassläraren bekräftar eleverna frekvent, dock fåordigt. Hen svarar ofta 

med ett kort ”precis”, ”bra” eller ett enkelt ”ja”. När en elev svarar med 
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”fötter” i stället för ”höft”, bekräftar läraren att eleven menar rätt men 

säger fel. Läraren går då fram till eleven och låter hen peka på plastdi-

nosaurien. Eleven pekar då på frambenen, när egentligen höftens bak-

ben menas. Klassläraren visar rätt på dinosaurien och pekar då på den 

egna höften, samtidigt som läraren upprepar och betonar ordet ”höft”.  

Korta nickningar eller bekräftelseupprepningar förekommer ofta. 

Just upprepningar är något läraren frekvent arbetar med. Hen låter ele-

ver upprepa instruktioner. Hen upprepar själv elevsvar och ber elever 

upprepa varandras eller det egna svaret. Elevsvar tas ofta omhand ge-

nom upprepning av det sagda. Antingen upprepar läraren själv eller hen 

ber en annan elev att upprepa det rätta svaret.  

 
KL: Du sa en timme och en halvtimme och tio minuter ((KL pekar samtidigt på elev 

1.)) (…) eller hur?  

E 1: Mm:! 

 

KL: Vad finns det mer? Elev2? 

E 2: Växtätare. 

KL: Växtätare!  

 

Ibland betonar klassläraren ett speciellt viktigt ord som gavs i ett elev-

svar flera gånger.  
 

KL: Vad kan det stå på framsidan av en faktabok? Och vad är en faktabok?  

((KL tittar ut över klassen tills en elev räcker upp handen.)) 

KL: Elev 3? 

E 3: Det finns någonting som skriver. Alltså, om jag tar en bok som det står fakta om 

kaniner (.) vet jag att det står om kaniner (…) Kanske vad de äter.  

E1: Fakta om hundar. 

KL: Precis, det är fakta om någonting speciellt. Någonting som riktar in sig.  

 

Klassläraren bekräftar elevsvaren även genom kroppshållningen, exem-

pelvis genom att peka på rätt svar på tavlan.  

På slutet av lektionen berömmer hen elevernas arbetssätt.  

Exempel, påminnelser, förtydliganden och formuleringshjälp 

Klassläraren ber upprepade gånger om olika exempel. Hen låter ele-

verna forma flera meningar med hjälp av den tidigare samlade inform-

ationen. Meningarna ska vara utformade så som eleverna sedan ska 

skriva i sina faktatexter. Vid första punkten är klasslärarens stöttning 

mycket ledande: ”Hur kan jag skriva att den är växtätare?”. Efter en 

stund övergår klasslärarens frågor till öppnare varianter: ”Vad mer 

då?”. När klassläraren börjar tala om faktatexter ger hen själv olika ex-

empel på faktatextinnehåll.  
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KL: Det är fakta om någonting speciellt, alltså om (…) liksom man riktar in sig (.) Som SKUP 

brukar säga +zooma in sig+ ((KL gör kikarrörelser med handen.)) på speciella (…) kan vara djur 

eller (…) växter eller (…) äh (…) vulkaner eller solen (…) 

 

Om elevsvaren inte är tydliga nog ber läraren om förtydliganden. På 

frågan om varför man kan se att stegosaurusen är en växtätare säger en 

elev att den inte ser läskig ut. Läraren hakar då på och undrar varför den 

inte ser läskig ut. En elev svarar att munnen inte är läskig, varpå läraren 

undrar om vad som är så speciellt med munnen. Läraren är generös med 

elevsvaren. Vid tal om munnen och tänderna säger en elev att dinosau-

riens haka är speciell, vilket läraren tolkar som käken och bekräftar 

elevsvaret som om det var helt rätt. När en annan elev inte hittar rätt 

formulering erbjuder läraren formuleringshjälp:  

 
KL: Vad säger man? Man säger inte en timme och en halv och tio minuter.  

((Klassläraren ger eleven därefter tid att svara med rätt formulering.))  

((När eleven fortfarande tvekar föreslår läraren en fras.))  

KL: En timme och →(…)?  

 

I vissa fall förtydligar även eleverna spontant. Exempelvis när samtalet 

kommer att handla om stenar som dinosaurien äter för att mala ner ma-

ten, erbjuder en elev flera olika sorters stensorter, utan att läraren har 

efterfrågat det.  

Att påminna och repetera används flitigt av läraren för att hänvisa 

till tidigare lektionsinnehåll eller för att förtydliga luckor. Dels påmin-

ner läraren genom att tala om tidigare händelser (”Jag visade er ju en 

faktabok”, ”Det såg vi på film också”), dels för hen tankarna till tidigare 

innehåll genom att peka på listan som författades för några lektioner 

sedan. Läraren försöker få eleverna att minnas lektioner och även lekt-

ionsinnehåll.    

Kroppen, placeringen, blickkontakten och pekandet 

Klassläraren använder sig flitigt av den egna kroppen för att förtydliga 

utsagor. Hen visar hur eleverna ska räcka upp handen när de har något 

att säga. Se foto 33.  
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Foto 33: Klassläraren visar att eleverna ska räcka upp handen.  

 

Att administrera klassrummet gör klassläraren ofta genom att rikta 

kroppen och blicken mot eleven som uppmanas att tala. Se foto 34.  
 

 
Foto 34: KL vänder kroppen för att dela ut ordet och rikta uppmärk-

samheten. 
 
Kroppen är då vänd mot den talande eleven. Klasslärarens blick är sam-

tidigt fäst vid eleven under hela talturen. Med blicken sveper klasslärare 

ofta ut över klassen för att överblicka den. Då är hen placerad mitt fram-

för klassen och tittar ut över alla elever. Genom att placera sig framför 

klassen signalerar hen att klassen bör rikta uppmärksamheten mot hen. 

Under eget arbete placerar sig pedagogerna alltid nära eleven som bett 
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om hjälp. De sätter sig antingen på huk vid sidan om eleven eller på en 

stol framför elevbänken. På så sätt ser även andra elever att pedago-

gerna är i färd med att stötta en enskild elev. De andra eleverna ställer 

sig då bakom klassläraren och väntar på sin tur.  

När eleverna talar huller om buller signalerar klassläraren med ett 

kort ”Schh” som understryks av en snabb handrörelse att de förväntas 

vara tysta. När klassläraren placerar ett finger över den egna munnen 

visas eleverna att de ska vara tysta. Under genomgången återvänder 

klassläraren till platsen mitt framför klassen. Hen lämnar den ibland för 

att låta elever peka på plastdinosaurien, men håller sig i främre delen av 

klassrummet. De andra pedagogerna i klassrummet rör sig friare runt 

bland eleverna längre bak i klassrummet. SVA-läraren sitter i ett hörn 

av klassrummet vid en liten grupp av elever i behov av SVA. Dessa 

elever talar även SVA-lärarens förstaspråk. Ibland rör sig SVA-läraren 

även till en annan grupp av elever i behov av SVA. Dessa elever, som 

talar andra förstaspråk än SVA-läraren, sitter en bit bort, i mitten av 

klassrummet.  

Klassläraren understryker vissa ord och begrepp genom att imitera 

dessa med hjälp av händerna:  
 

KL: Vi har ju tänder (…) när vi äter (.) så tuggar vi ju maten ((visar med handen tuggrörelser)).  

KL: Vi maler maten ((fortsätter med handrörelsen)) när vi tuggar. Det är därför vi tuggar, annars 

skulle vi svälja allt helt (…) innan det åker ner i magen ((KL gör en handrörelse från munnen mot 

magen neråt)). Men de här har ju inga tänder (…) och de äter ju växter >som ni sa<. och för att 

kunna mala ner (.) för att den här maten ((gör handrörelsen ”mala mat” igen)) ska bli krossat så 
tog den även (…) åt stenar. 

E 9: Grus. 

KL: Ja: grus kan man säga. Ja: för att mala maten.  

 

Dinosauriens tandstorlek visas upp med hjälp av handen och med en 

handrörelse förtydligar läraren hur svansen rörde sig vid försvar. Hen 

pekar på egna kroppsdelar eller på plastdinosaurien i handen för att visa 

vad hen pratar om. När samtalet rör sväljandet rör sig handen från mun-

nen ner mot magen. Klassläraren låter även eleverna peka på plastdino-

saurien.  

Kroppen används som ett av de många visuella stöd som erbjuds i 

klassrummet. Klassläraren understryker ord genom handrörelser och 

genom att peka på kroppsdelar, bilder, text eller plastdinosaurien. Se 

foto 35 och 36.  

 

160



 

160 
 

 
Foto 35: KL pekar på punktlista med sammanfattningen. 

 

 
Foto 36: KL pekar på dinosauriens näbb för att visa att man kan se att 

den är växtätare.  

 

Klassläraren ritar även en fågel på tavlan och pekar flera gånger på den. 

Hen visar upp olika plastdinosaurier och pekar på olika kroppsdelar un-

der genomgången. Storleken på dinosauriens tänder visas med hjälp av 

lärarens hand (se foto 37) och dinosauriens höjd mäts ut i klassrummet 

med hjälp av en linjal.  

 

 
Foto 37: KL visar hur stor en tand var.  
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På tavlan hänger affischer med arbetsstrategier samt en sammanfattning 

av fakta om dinosaurier. När eleverna ombeds att skriva faktatexten hål-

ler klassläraren upp pappret först och pekar på papprets olika delar, 

såsom raden för rubriken.  

Reflektioner och diskussion   

Detta kapitel har tagit sig an studiens tredje fråga om vilka språkfräm-

jande undervisningsstrategier pedagogerna använder i det heterogena 

klassrummet. Två lektioner har granskats ingående, en skrivlektion med 

språkutvecklingspedagogen och en NO-/SO-lektion med SVA-stöd i 

klassen. Analysen av lektion 1 har visat att uppvisandet av goda exem-

pel, både elevtexter och exempeltexter, användes flitigt. Strategier av-

seende skrivandet och beteendet liksom tydliga arbets- och beteendein-

struktioner gavs. Förväntningar på elevers uppförande och arbetsutgång 

formulerades inför klassen och till enskilda elever. Bekräftelse och be-

röm uttrycktes och lektionen är fylld av ämnesrelaterade frågor och led-

trådar. SKUP knyter frekvent an till tidigare lektioner och till elevernas 

verklighet.  

Analysen av lektion 2 har visat hur KL tydligt administrerar klass-

rummet. Anledningsförklaringar, begreppsförklaringar samt metatal 

om texten förekommer ofta. Ämnesinnehållet och begrepp sätts i sitt 

sammanhang och paralleller till andra arter dras. Klassläraren knyter an 

till tidigare lektioner och till andra ämnen samt anpassar sitt språk till 

elevernas språkliga nivå. Även under denna lektion används det goda 

exemplet och påminnelser om tidigare lektioner. Skrivstrategier ut-

trycks, formuleringshjälp tillhandahålls och begrepps- och beteendeför-

tydligande förekommer. Klassläraren ställer många frågor av olika ka-

raktär och sammanfattar flitigt elevsvar och ord och begrepp. Kroppen 

och kroppsplaceringen, liksom blicken och pekandet används som ar-

betsinstrument för att dela ut ord eller illustrera det sagda. Olika visuella 

stöd används regelbundet.  

Språklig stöttning i och administration av klassrummet 

Genom att administrera klassrummet ger pedagogerna eleverna goda 

förutsättningar för att kunna följa undervisningen. Pedagogerna säker-

ställer att eleverna vet var i boken de befinner sig. Så pekar exempelvis 

skrivutvecklingspedagogen på rätt sida, visar upp den framför klassen, 
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samtidigt som hen beskriver hur bilden på sidan ser ut. Klassläraren går 

under tiden runt i klassrummet och stöttar vilsna elever att hitta rätt sida. 

I enlighet med Lindberg och Sandwall (2012) genomsyras undervis-

ningen av hög språklig stöttning. Den tydliga strukturen är utmärkande 

(se Cruckshank, Chen & Warren, 2012). Eleverna ges möjligheten att 

ta emot visuella och auditiva tips för att kunna följa med i undervis-

ningen. Pedagogerna leder klassen genom lektionen, delar ut eller håller 

kvar ordet och ger förhållningsinstruktioner. Språkinriktad undervis-

ning präglas enligt Hajer och Meestringa (2010) av språklig stöttning 

och mycket interaktion. I klass 3a är interaktionen ofta begränsad mel-

lan enstaka elever och lärarna. Vissa elever talar sällan.  

Ämnestypiska ord beskrivs i klass 3a med vardagsord. Elever får 

”smaka” på de nya orden genom att använda sig av olika sinnen: att 

känna, visualisera, höra och läsa. Hajer (2003) betonar vikten av att ut-

veckla sitt vardagsspråk och utveckla skol- och ämnesspråket. Det goda 

exemplet används frekvent av pedagogerna. Elever får på så sätt kultu-

rella och språkliga förebilder (se White, Mammone och Caldwell, 

2005). Antingen visar pedagogerna upp, sammanfattar och berömmer 

elevtexter eller tar stöd i befintliga texter skrivna av författare eller läro-

medelsförfattare. Dessa exempeltexter används för att visa upp textpas-

sager, ordval, grammatik, interpunktion samt skrivstrategier. Skrivan-

det i ämnestypiska texter tränas på i klassrummet. Hajer (2003) påtalar 

vikten av att bygga aktiv språkanvändning i de olika ämnena genom att 

först skapa muntlig förståelse för att senare övergå till skriftlig produkt-

ion. 

Texttypiska drag understryks och det använda språket analyseras 

kort i klass 3a. Att kommentera elevtexter utgör även en sorts bekräf-

telse för eleverna som skrivit texterna. Deras skrivstrategier beröms och 

arbetsprocessen kommenteras i positiva ordalag. Vikten av det positiva 

klassrumsklimatet understryks av Damber (2010) som en av flera fram-

gångsfaktorer för litteracitetsutveckling. Både resultat och strategier 

uppmärksammas av pedagogerna. Gynnsam undervisning för flersprå-

kiga elever innehåller enligt Olofsson (2011) att läraren känner till och 

undervisar det ämnestypiska språket och lärandestrategier samt betonar 

läsningen och skrivandet i sin undervisning. 

Begreppsförklaringar ges med handrörelser, mimik och ritade bilder. 

Klassläraren visar upp faktatexten, pekar på den egna kroppen, uppre-

par och omformulerar ämnestypiska ord samt jämför de olika dinosau-

riernas kroppsdelar med andra dinosauriers, andra djurs och männi-

skans kropp och kroppsfunktioner. Plastmodeller används som visuellt 

stöd men även som taktilt hjälpmedel. Lindberg och Sandwall (2012) 
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understryker vikten av formell språkträning bland annat genom att lä-

raren använder sig av kroppsspråk och fysiska objekt. Bilder kan repre-

sentera och komplettera det verbala.  

Skrivstrategier förmedlas kontinuerligt under lektionerna i klass 3a, 

såsom att rikta sitt skrivande eller att knycka andra skrivares skrivknep. 

NO/SO-lektionen bygger på genrepedagogikens cirkelmodell (se Gib-

bons 2016). Eleverna har under tidigare lektioner samlat fakta och kun-

skaper om olika dinosaurer, vilka de först genom muntlig sammanfatt-

ning använder för att senare författa en egen text. Även Olofsson (2011) 

påminner om vikten av att läraren fokuserar på medveten utveckling av 

elevernas ämnesordförråd. Förmedling av språkliga och inlärnings-

mässiga strategier är en av grundpelarna i språkinriktad undervisning 

(Hajer & Meestringa, 2010; Hajer, Meestringa & Miedema, 2000). Lä-

raren bör förmedla direkta språkinlärningsstrategier såsom minnes-, 

kognitiva och kompensatoriska strategier. Vidare bör även indirekta 

strategier, såsom metakognitiva, affektiva och sociala strategier läras ut 

(se Hsiao & Oxford, 2002).  

Pedagogerna använder sig av den egna rösten, blicken och kropps-

placeringen för att administrera arbetet i klassrummet. Prosodin an-

vänds för att fånga uppmärksamheten eller parera oönskat beteende. 

Med hjälp av blicken eller kroppsriktningen delas ord ut till och hålls 

kvar hos elever. Handrörelser understryker viktiga passager och ord. 

Pedagogerna står antingen framför klassen och överblickar den, går runt 

bland eleverna eller stannar till vid olika elever. Kroppsplaceringen an-

passas efter lektionsinnehåll och elevernas stödbehov. Eleverna aktive-

ras och försöker nås genom användning av en variation av stödstrate-

gier.  

Innehållsliga, beteendefokuserade och språkliga instruktioner ges 

under lektionerna. Instruktionerna ges verbalt men också fysiskt genom 

att rikta kroppen, blickkontakten eller handtecken. Den till synes med-

vetna lärarplaceringen förmedlar till klassen vad som väntas av dem. 

Står pedagogerna i mitten av klassrummets främre del pågår oftast en 

lärarledd aktivitet. Alla enskilda elever kan med lätthet se läraren och 

lärarhandlingarna samt läraren kan överblicka klassen och se alla indi-

vider sittande i sina bänkar. Läraren styr då talturen och aktiviteterna. 

Vid enskilt arbete eller pararbete cirkulerar pedagogerna ofta runt i 

klassrummet och stannar till vid enstaka elever. De enskilda elevernas 

stödbehov dikterar lärarens väg genom klassrummet (se Tanner, 2014).  

Mål och förväntningar uttrycks av pedagogerna i klass. De beskriver 

varför eleverna behöver hålla sig till vissa regler och vad målet med 
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skrivningen är. Eleverna upplyses om varför de förväntas göra vissa sa-

ker på ett visst sätt. Mål och förväntningar upprepas, omformuleras och 

ges på olika sätt. Förväntningarna handlar om skolämnet, men även 

elevbeteenden.  

Pedagogerna förmedlar arbetsstrategier och skrivstrategier med må-

let att eleverna så småningom ska bli självständiga skribenter. Tydliga 

instruktioner och struktur genomsyrar all undervisning. Strukturen i 

klass 3a är tydlig. Pedagogerna leder eleverna under hela lektionen. Un-

der självständigt arbete finns pedagogerna alltid nära till hands för att 

stötta eleverna individuellt. Även under lärarledda lektionsmoment 

finns utöver klassläraren personal i klassrummet som ser till att ord-

ningen och koncentrationen bibehålls och att det fokuseras på rätt saker. 

I bänkinteraktioner skapas lärande genom att knyta an till gemensamma 

erfarenheter, interaktionella resurser och den omgivande kontexten 

(Tanner, 2014). Undervisningen är enligt Tanner inte en statisk resurs 

för att överföra kunskap till eleverna. Lärande och undervisning formas 

i de bänkinteraktioner som Tanner studerat kontinuerligt i mötet mellan 

läraren och eleverna, liksom jag har observerat i klassrummet.  

Klassläraren och SVA-läraren uttrycker att klass 3a kräver struktur 

och rutiner. Gruppbildningen, den goda relationen (se Zhang Leimbig-

ler, 2014) och tillåtande stämningen i klassrummet framstår som cen-

trala framgångsfaktorer för lyckad undervisning (se Gröning, 2001). 

Gruppen förbereds tydligt och strukturerat på olika arbetsmoment och 

eleverna aktiveras under hela lektionen genom frågor och uppmaningar. 

Beteendeförväntningar, liksom innehållsmässiga mål uttrycks av lä-

rarna i klassrummet. Talturen fördelas ofta av lärarna och den hålls 

dessutom kvar vid blyga och tystlåtna elever. Framför allt förmedlas 

strategier som ska leda till självständiga inlärare längre fram. Flera 

gånger uttrycker pedagogerna tilltro till elevers förmågor (se Damber, 

2010). Samtidigt tillåter klimatet eleverna att leta efter rätt ord och säga 

fel ord. Rutiner präglar klassens tillvaro. Glömmer klassläraren en dag-

lig rutin påminns hen omgående av eleverna. Eleverna verkar trivas i 

dessa rutiner. Lindberg (2004) förespråkar fasta rutiner och ramar i bör-

jan av andraspråksinlärningen för att sedan övergå till en kreativare 

språkundervisning. Liksom Youngran och Hyunsook (2014) utgår hon 

ifrån att nybörjartalare först behöver träna på exempelsystem för att se-

dan friare kunna använda sig av dessa. Andraspråksinlärare ska med 

fördel uppmärksammas på väletablerade ordsekvenser och grammatik 

samt ordförråd bör tränas på (se Lindberg & Sandwall, 2012).  
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Majoriteten av klass 3a verkar behöva tydlig stöttning och ledning. 

Lindberg och Sandwall (2012) betonar att framför allt elever från låg-

litterata hem är i stort behov av adekvat språkligt lärandestöd. Under 

intervjuerna med eleverna framgår att en av de högpresterande eleverna 

som av SVA-läraren betecknas som ”elev med egen motor”, ser nyttan 

med struktur. Hen uttrycker att hen lär sig och att klassläraren lär ut på 

ett sätt som passar hen. I ett tidigare samtal talade hen dock om att byta 

till en friskola snart för att få mer utmaning.  

Genom pedagogernas ständiga närhet till eleverna sker individuell 

stöttning även i helklassammanhang. Står klassläraren framför klassen 

och håller i ett lärarlett lektionsmoment befinner sig de andra närva-

rande pedagogerna bland eleverna, stöttar dem och skapar om nödvän-

digt arbetsro. Hajer (2003) nämner just den språkliga stöttningen som 

en av de viktigaste pelarna i språkutvecklande ämnesundervisning.   

Språklig stöttning kontra språklig utmaning 

Ord- och begreppsförklaringar, och samtal om texter på svenska utgör 

en stor del av de analyserade lektionerna. Enligt Lindberg och Sandwall 

(2012) leder målinriktad och kommunikativ språkinvisning till att öka 

elevernas språkliga förståelse och insikt. Även Johansson och Sandell 

Ring (2010) anser att eleverna behöver medvetandegöras om olika 

språkmönster, olika texttypiska strukturer och olika språkliga drag. Att 

explicit uppmärksamma hur språket fungerar i olika kontexter anses 

vara viktigt. I intervjuerna framstod språklig träning också som en cen-

tral del. Pedagogernas tal ligger nära vardagsspråket och skolspråket 

förklaras, parafraseras och förtydligas. Både arbetsstrategier och språk-

liga strategier förmedlas av pedagogerna på Skolan. Ortiz och Fránquiz 

(2016) poängterar vikten av att förmedla språkliga inlärningsstrategier, 

såsom att dra nytta av sitt förstaspråk. Eleverna uppmärksammas på 

”svåra ord” och ombeds att reflektera kring dessa. Elever med språkliga 

brister i svenska stöttas på det sättet att utöka ordförrådet och träna på 

målspråket. En stor uppsättning språkliga färdigheter krävs för att 

kunna delta obehindrat i ett kommunikativt sammanhang (Lindberg, 

2004). Målinriktad och kommunikativ språkundervisning som leder till 

elevernas förståelse av och insikt om målspråket förespråkas också av 

Lindberg och Sandwall (2012). Riddiford och Holmes (2015) utgår från 

att kommunikativ språkförmåga, som innehåller sociopragmatisk med-

vetenhet behöver tränas på. Explicit undervisning, övning, repetition, 

språkstimulering, självreflektion och fokuserad feedback krävs.  
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Elever som behärskar dessa ”svåra ord” redan behöver vänta ut för-

klaringarna för att kunna fortsätta arbetet. Den språkliga utmaningen får 

stå tillbaka för basal ordkunskapsträning och för ordningen och redan 

som klassen enligt pedagogerna behöver. På så sätt kan den lilla SVA-

gruppen ses som ett sätt att utmana majoriteten i klassen, medan ele-

verna med störst behov lyfts ur klassen. Lugnet, den långsammare stu-

dietakten, de många upprepningarna och det mycket tydliga uttalet av 

främmande ord stöttar dessa elever, medan resten av klassen kan fram-

skrida i annan takt. Samtidigt poängterar SVA-läraren flera gånger inför 

eleverna att de håller på med samma lektionsinnehåll som resten av 

klassen i klassrummet. Organisationen av den lilla SVA-gruppen verkar 

gynna både individerna i störst behov av språkligt stöd och resten av 

klassen.  
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DEL V: Avslutande diskussion  

Studiens syfte är att genom etnografiska metoder såsom deltagande ob-

servationer, fältanteckningar, intervjuer, fotografering, filmande samt 

deltagargenererat material undersöka språkfrämjande undervisning och 

läs- och skrivundervisningen i en skola och en tredje klass sammansatt 

av elever med olika språkliga och kulturella bakgrunder.  

Forskningsfrågorna är: 

Fråga 1: Vilka typer av stöd erbjuds flerspråkiga elever på skolan av 

lärarna och pedagogerna? 

Fråga 2: Vilka didaktiska val gör lärarna och pedagogerna och vilka di-

daktiska arbetssätt används vid läs- och skrivundervisning i ett språkligt 

heterogent klassrum? 

Fråga 3: Vilka språkutvecklande arbetsstrategier använder lärarna och 

pedagogerna i ett språkligt heterogent klassrum? 

I denna avslutande del av studien diskuteras först studiens resultat i 

ett mer övergripande perspektiv och sedan metoden.  
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12. Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras resultateten ur ett mer generellt perspektiv. 

Kapitlet börjar med en sammanfattande resultatdiskussion för att sedan 

lyfta blicken mot en mer generell diskussion kring utmaningar och möj-

ligheter i det språkligt och kulturellt heterogena klassrummet. 

Sammanfattande resultatdiskussion och kunskapsbidrag 

Språket spelar en mycket central roll i kunskapsinlärningen, så även på 

Skolan. Språkinriktad undervisning genomsyrar undervisningen i klass 

3a. Elever med språkliga och kunskapsmässiga luckor upptäcks och 

stöttas tack vare kontinuerligt testande. Lärarnas och pedagogernas 

stöttning ligger på en hög nivå, både språkligt och strukturellt. Det till-

låtande klassrumsklimatet upplevs vara en av följderna av den höga 

strukturella stöttningen, de frekventa beteendeinstruktionerna och den 

tydliga förmedlingen av arbetsstrategier. Elevernas vardagsspråk byggs 

upp och utvecklas mot ett skol- och ämnesspråk.   

Trots att lärarnas och pedagogernas inställning gentemot det kultu-

rellt och språkligt heterogena är positiv tillvaratas de olika språkliga re-

surserna endast perifert. Svenskan dominerar alla klassrumssituationer. 

De stora språken representeras av personal på Skolan. Flera lärare har 

flerspråkig bakgrund och en bred yrkeserfarenhet och -kunskap. Fler-

språkiga elever med högt språkligt stöttningsbehov undervisas i använ-

dandet av flerspråkiga strategier. Högpresterande, språkligt balanserade 

och motiverade elever utmanas dock lite på grund av majoritetens höga 

stödbehov. Eleverna med de största språkliga stödbehoven stöttas av 

den flerspråkiga SVA-läraren i helklass och i den lilla SVA-gruppen.  

I figur 8 visar jag hur spridda stöttningsbehoven i en klass på 19 ele-

ver kan vara. Ligger flest elever på det område som figur 8 visar kom-

mer det kollektiva lärandet, den språkliga utmaningen och den struktu-

rella stöttningen också att äga rum främst på den nivån, eftersom majo-

riteten av eleverna är i behov av det. För de elever som befinner sig 

utanför det kollektiva genomsnittet behöver undervisningen individu-

ellt anpassas. Ju större spridningen i förutsättningarna är, desto svårare 
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blir det för läraren att hitta det kollektiva genomsnittet och desto större 

blir behovet av individuella anpassningar.  

 

 

 
Figur 8: Elevernas förutsättningar och stöttningsbehov. 

 

Trots att flertalet i klassen verkar vara i specialpedagogiskt stödbehov 

arbetar specialpedagogen inte i helklass. Hen stöttar lärarna i plane-

ringen, utvärderingar, individualiseringar och anpassningar, men arbe-

tar individuellt med ett fåtal elever endast som speciallärare under korta 

och återkommande stunder.     

Lärararna och pedagogerna runt klass 3a ges förutsättningar till både 

samarbete, samplanering och professionell vidareutbildning, vilka till-

varatas. Ett flertal metoder omnämns av lärarna och pedagogerna och 

används i klassrummet. Kännedom om aktuell forskning återspeglas i 

pedagogernas praktiska arbete i och med klass 3a. Lärarna och pedago-

gerna samarbetar inom och över yrkesgränserna och skolgränserna. De 

beskriver samarbetet givande både för arbetssätten i klassrummet, kon-

takten till eleverna och vårdnadshavare och den egna motivationen. 

Däremot saknas rutiner kring samarbetet och utbytet med modersmåls-

lärarna helt. Än så länge, och trots påminnelser och information från 
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Skolan, krävs medvetna föräldrar och/eller motiverade elever för att 

modersmålsundervisningen ska utnyttjas. Förstaspråkens status verkar 

fortfarande låg bland många elever och modersmålsundervisningen pri-

oriteras bort av dem av olika skäl.  
I en skolvardag med många olika förväntningar på skolan och skif-

tande inställningar till skolarbetet behöver kreativa arbetsformer och 
språklig utmaning ofta ge plats åt strukturella och disciplinmässiga 
stödåtgärder. Ständiga skolbyten försvårar och stör gruppbildningen. 
Lärarna ägnar stora delar av skolvardagen åt att disciplinera och stötta 
gruppformandet, trots att de känner till och ibland föredrar kreativare 
undervisningsformers fördelar.  

Pedagogernas engagemang i denna utmanande lågsocioekonomiska 

vardag är påtagliga. Eleverna och deras familjer ses som individer och 

klassas inte i kulturella eller socioekonomiska fack. Pedagogerna för-

söker ta hänsyn till olika inlärningsstrategier; exempelvis upprepas nya 

ord muntligt, skriftligt och understryks med ett handtecken eller ritas på 

tavlan.  Samarbetet med och den goda relationen till såväl föräldrar som 

elever värdesätts högt av skolan och lärarna. Elever aktiveras under 

elevcentrerade och kontextrika lektioner. Anknytning till elevernas 

hemförhållanden sker och föräldrar involveras i skolvardagen. Om lä-

rarna i klass 3a lyckas involvera vårdnadshavare och utmana eleverna 

även språkligt i exempelvis det planerade SO-/NO-projektet kommer 

de att nå även språkligt högre engagemang och verklig språklig inklu-

dering.  

Vidareblickande diskussion  

Modersmålsundervisningens fortsatta utmaningar  

Att modersmålsundervisningen möter hinder och utmaningar är inget 

nytt (Ganuza & Hedman, 2015). När däremot skolor börjar hitta alter-

nativa och direktare vägar för att möta den kulturella och språkliga 

heterogeniteten i klassrumsvardagen, bör modersmålsundervisningen 

ses över. Organisationen av modersmålsundervisningen ligger på kom-

munal nivå, vilket ofta innebär sammanslagningar av åldersblandade 

elevgrupper, olika dialekter inom samma språk och sena lektionstider i 

tillfälliga skollokaler. För att kunna samla barn med samma förstaspråk 

från olika skolor hålls modersmålslektioner efter skoltid och i ålders-

blandade grupper. Modersmålsundervisningen verkar möta många 
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praktiska organisationsmässiga och statusrelaterade utmaningar. Mo-

dersmålsundervisningen upplevs av flera elever som något utöver, nå-

got frivilligt och man lätt kan välja bort. Flertalet medvetna vårdnads-

havare och elever väljer med självklarhet att delta i modersmålsunder-

visningen. Medvetna vårdnadshavare med en högre socioekonomisk el-

ler sociokulturell status använder sig av de möjligheter som finns. Dessa 

elever utvecklar sin flerspråkighet utanför den reguljära skoltiden och 

lämnar ofta sin flerspråkiga ryggsäck i kapprummet när de kliver över 

klassrumströskeln.  

Elever i störst behov av språkliga kompensatoriska broar mellan 

hemmet och skolan erhåller stöd via flerspråkig personal direkt på sko-

lan om de tillhör en av de språkgrupper som representeras på skolan. 

Att dessa elever väljer bort modersmålsundervisningen av exempelvis 

praktiska skäl kan delvist kompenseras av skolpersonal på plats. Vad 

händer dock med eleverna i mellanskiktet, elever utan stöd hemifrån, 

elever utan större svårigheter eller språkliga intressen, elever med icke 

frekventa förstaspråk? 

Studiens resultat visar att en kommunövergripande åtgärdstanke 

skulle behövas för att komma åt de många utmaningar modersmålsun-

dervisningen och -lärare möter. Modersmålsundervisningen behöver 

höja sin status och dess utformning och organisationen bör ses över på 

kommunal nivå.   

Vilka språk är fina nog att lära sig?  

Studien visar att föreställningen om att olika språk är olika bra att kunna 

lever än. Skapandet av den egna identiteten är intimt förknippat med 

språk. Språkvalet i sin tur är avhängigt av språkliga attityder. Vilka vär-

deringar förmedlar samhället när flertalet elever anser svenska vara sitt 

favoritspråk, när modersmålsundervisningen väljs bort för att eleven 

”redan kan allting” eller inte är intresserad av att lära sig mer. När elever 

vill vara ”svenskar”. Uppenbarligen har kunskapen om flerspråkighet-

ens fördelar inte nått så många som nödvändigt för att ändra på den 

enspråkiga normen.  

Språkvalet påverkas enligt Dixon och Wu (2009) främst av fyra fak-

torer: statliga språkpolicies, det omliggande samhällets attityd och till-

gång till språken, föräldrarnas språkkunskaper och kulturella intressen 

samt föräldrarnas socioekonomiska status och utbildning. Samhällets 

inställning till flerspråkighet och vissa språk är avgörande. För att 

uppnå additiv flerspråkighet och för att undvika subtraktiv tvåspråkig-

het behöver en attitydförändring i skolan och samhället ske. Hur ska 
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Sverige annars kunna konkurrera med arbetskraften från uppenbart fler-

språkiga länder?    

Socialisation eller inkludering? 

Det svenska samhället och den svenska skolan ställer höga litteracitets-
krav på individen. Språkbehärskning är viktig för att kunna delta aktivt 
i ett demokratiskt samhälle. För att kunna nå skolans mål är språkbe-
härskning en central del. Lärarna möter elever med vitt skilda språkliga 
och kunskapsmässiga förkunskaper i ett och samma klassrum. Att möta 
denna heterogenitet på ett passande sätt är en av utmaningarna. Socio-
kulturella och socioekonomiska problemen står ofta i centrum för pe-
dagogernas uppmärksamhet. Att arbeta på en kulturellt och språkligt 
heterogen skola innebär dessutom en daglig balansgång mellan sociali-
sation och inkludering. Framtida demokratiska samhällsmedborgare 
ska utbildas, det svenska skolspråket och ämnesspråket ska växa fram, 
samtidigt som hänsyn till hemmets språkliga vanor och kulturella för-
väntningar ska tas. Ingen elev ska behöva lämna sin befintliga kun-
skaper utanför klassrummet. Svensk skolkultur ska förmedlas utan att 
tömma familjerna på tidigare erfarenheter. Balansgången mellan att an-
passa till alla elevers olika förutsättningar, att explicit lära ut skolsprå-
ket och ändå utmana alla olika elever, att låta eleverna grupparbeta och 
samtidigt leda lärandet genom stöttning är en daglig utmaning.  

Att lära sig ett nytt språk innebär en språklig och kulturell personlig 
anpassning till det nya. Ett av skolans stora uppdrag och utmaningar är 
att förmedla demokratiska värderingar, lära eleverna skolspråket sam-
tidigt som eleverna ska mötas där de befinner sig kunskapsmässigt, 
språkligt och mentalt. INGEN elev ska behöva lämna sin språkliga och 
kulturella ryggsäck i kapprummet utanför klassrummet och ALLA ele-
ver ska ges möjlighet att utveckla skolspråket och stöttas i att bli fram-
tida demokratisk samhällsmedborgare. För att skolan ska lyckas med 
det behövs inte bara engagerade kunniga lärare och pedagoger som ges 
rätt förutsättningar i sitt dagliga arbete samt en kommunal flerspråkig-
hetspolicy utan även ett samhälle som stöttar och bejakar flerspråkighet.  
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13. Metoddiskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens metod, procedur och analys. Fallstu-
dien belyser språkfrämjande arbete på en kommunal skola och i en 
tredje klass på samma skola. I studien användes etnografiska strategier 
vid insamling och skapande av empiri. Deltagande observationer, fäl-
tanteckningar, video- och audioinspelningar, intervjuer och deltagerge-
nererat material samlades in, skapades, ordnades, sammanfattades, 
transkriberades och analyserades. Genom frekventa genomgångar av 
det empiriska materialet växte teman och kategorier fram.   

Urval, samtycke och bortfall 

När jag letade efter skolor till min pilotstudie använda jag mig av ut-

trycket ”nyanlända elever”. Senare insåg jag att jag i stället borde ha 

använt mig av begreppet ”flerspråkiga elever”. Detta skulle ha breddat 

urvalet märkvärt. Flera skolor svarade nämligen att inga nyanlända ele-

ver gick hos dem. På så sätt kanske flera skolor hade valt att delta i min 

studie. Dessutom tror jag i efterhand att många skolor brottas med pre-

stationsångest när det kommer till den omdiskuterade utbildningen av 

nyanlända elever. Det kan ha påverkat skolornas vilja att delta i min 

studie.  

Vid kontakten av de tilltänkta skolorna inskränkte jag min första 

kontakt till mejl. Kontaktpersonen på kommunen hade visserligen talat 

med rektorerna på de föreslagna skolorna, vilket jag då ansåg räcka, 

men när svaren från tre av fyra olika skolor uteblev borde jag ha ringt 

till minst två av dem. En av skolorna hade just drabbats av rektorsav-

hopp och därför förstod jag att dessa lärare antagligen inte skulle mäkta  

med en studie också. När jag dock direkt fick ett positivt svar från Sko-

lan bestämde jag mig att genomföra studien enbart på en skola. Hade 

jag mer envist ringt runt till andra skolor skulle studien kunnat vidgas. 

Urvalet hade på så sätt kunnat breddas.  

Även inhämtningen av samtycket hade jag kunnat organisera på an-

nat sätt. Som nybörjarforskare förstod jag inte riktigt vikten av den per-
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sonliga kontakten. Skolans personal var dessutom väldigt tillmötesgå-

ende och hjälpte mig både med telefonkontakt och översättning av mitt 

informationsbrev. Skulle jag göra om studien, skulle jag försöka när-

vara vid ett föräldramöte innan insamlingen av empirin. I teorin låter 

inhämtningen av det informerade samtycket inte så svårt; man skickar 

hem en lapp och får tillbaka den antingen med en tillåtelse eller inte. I 

praktiken visade det sig vara mycket mer komplext än så. En elev fick 

till exempel inte tillåtelse av sina föräldrar att vara med i studien. Pojken 

själv tyckte dock att det är ytterst spännande och ville gärna bidra. Trots 

att kameran var placerad så att han inte skulle synas på bild hoppade 

han in och ut ur filmen ibland. Han var engagerad i allt som rörde stu-

dien och ville gärna berätta för mig om sin bakgrund. Jag lyssnade na-

turligtvis på eleven, men tog inte med något i studien. I ett annat fall 

berättade klassläraren att hen inte skulle prata med en elevs föräldrar 

om projektet om inte eleven själv tog upp det, då denna elev lever under 

tuffa hemförhållanden. Eftersom eleven inte kom tillbaka med den på-

skrivna lappen har jag i det fallet helt enkelt utgått ifrån att eleven inte 

ville vara med i studien.   

Även bortfallet i klassen måste nämnas. Av 19 elever ville eller fick 

15 delta. Detta i sin tur påverkade var jag ställde kameran, vilka lekt-

ioner jag analyserade och vilka elever jag intervjuade. Från början hade 

jag tänkt rikta min blick mer mot eleverna och göra deras röster hörda. 

Genom att försöka rikta blicken mest mot pedagogerna försökte jag 

undvika att elevbortfallet skulle påverka resultatet alltför mycket. 

Urvalet påverkades i viss mån av att inga mikrofoner (mer än den i 

kameran och i mobilen) användes. Vissa klipp var helt enkelt för ljud-

mässigt otydliga för att analysera. Framför allt elevernas tal var på så 

sätt svårfångat.  

Att kommunen finansierar mitt projekt öppnar automatiskt upp för 

funderingar rörande en moralisk konflikt. Medvetenheten om att kom-

munen anser denna skola och denna klasslärare vara duktiga sätter spår 

i mina tankar och funderingar. En av skolcheferna på kommunen har 

bistått mig i att välja ut fyra olika skolor. Orsaken till att dessa fyra 

skolor föreslogs var att hen anser att dessa fyra lärare gör ett bra jobb i 

arbetet med mångkulturella klasser. Att diskutera resultaten på ett ne-

utralt sätt har därför varit en utmaning. Genom att ta stöd av min hand-

ledare och andra läsare har jag försökt att skapa distans till skolan och 

det observerade.  
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Analysmetod 

I denna studie var det meningen att jag skulle gå ut till fältet med ett 

öppet sinne, så förutsättningslöst som möjligt. Skulle studien göras om 

skulle jag nog styra och fokusera forskningsfrågorna mer redan från 

början. I den föreliggande studien växte forskningsfrågorna fram vart 

eftersom. 

Eftersom etnografiska insamlingsmetoder ofta genererar stora 

mängder data behövde ett urval av material göras. Allt material hade 

inte varit lika relevant för forskningsfrågorna. Trots en noggrann sorte-

ring och sondering av materialet inför urvalet kan relevanta delar oav-

siktligt falla bort. Genom noggranna och frekventa genomgångar av 

materialet i sin helhet försökte jag minimera riskerna till bortfall av re-

levanta delar. Tack vare en etnografiska insamlingsmetod erhöll jag 

dock en bred bild av Skolans vardag. Observationerna, intervjuerna, 

samtalen, det insamlade materialet samt film och foto kompletterade 

och triangulerade varandra och tillät mig att dyka in i arbetet med och 

kring klass 3a.  

Att använda sig av den didaktiska triangeln som sorteringsredskap 

vid analysen av minst en av forskningsfrågorna föreföll mig ganska 

självklart eftersom denna licentiatuppsats är skriven inom ämnet didak-

tik. I praktiken visade det sig att det inte alltid var så lätt att skilja på 

vad som hörde till innehåll, metod eller syfte. Entydiga gränsdragningar 

framför allt mellan Innehåll och Metod var ibland omöjliga.  

Trovärdighet och tillförlitlighet 

En studie som använder sig av kvalitativa och etnografiska metoder är 

inte generaliserbar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Studien gör heller 

inte något anspråk på generalisering. Fallstudien försöker ge en detal-

jerad bild av hur pedagogerna i Klass 3a arbetar språkfrämjande.  

Alvesson och Sköldberg (2008) nämner som en av etnografins nack-

delar svårigheten att resultaten gör den stora mängden insamlade kvali-

tativa data rättvisa. Genom noggranna och frekventa genomgångar av 

materialet och en detaljerad beskrivning av procedur och data försöker 

jag förtydliga materialvalet, processen och analysen.  

Genom tydlig struktur försökte jag redovisa resultattolkningar. Fejes 

och Thornberg (2015) nämner resultatet, såsom inbördesrikedom, 

struktur och teoritillskott som det andra av tre kvalitetskriterier i kvali-

tativ forskning.  
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Det ska finnas belägg för det forskaren presenterar i skrift (Kaijser 

& Öhlander, 2011). Den föreliggande texten uppvisar transparens gäl-

lande forskningsprocessen och materialet. Även de teoretiska utgångs-

punkterna och min förförståelse redovisas tydligt. Studiens material och 

resultat prövades och omprövades flera gånger. Datan närmades från 

flera olika håll och denna triangulering ökar studiens tillförlitlighet. 

Materialtrianguleringen i den föreliggande studien utgjordes av att olika 

sorters material (intervjuer, observationer, deltagargenererat material, 

klasslistor, muntliga bedömningar, samtal, etc.) från olika källor (klass-

lärare, andra lärare, SVA-läraren, elever, specialpedagog, rektor, stöd-

teamet för inkludering, etc.) samlades in och analyserades.    
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14. Implikationer för framtida forskning 

Som huvudresultat av den föreliggande studien kan skolan och pedago-

gernas gemensamma positiva attityd till den språkliga och kulturella 

heterogeniteten och det mångkulturella arbetssättet nämnas. Även pe-

dagogernas samarbetsvilja över yrkesgränserna, deras mångkulturella 

bakgrund och deras långa professionella erfarenhet och nyfikenhet på 

professionell utveckling bör framhållas. Undervisningen planeras av 

pedagogerna i enlighet med språkutvecklande undervisningen och 

grundas i elevernas olika förutsättningar samt elevernas behov av att 

utveckla skolspråket. Språklig utmaning får ge plats åt hög språklig och 

strukturell stöttning. Modersmålen stöttas om eleverna tillhör de största 

på skolan representerade språken genom flerspråkiga pedagoger an-

ställda på Skolan. Modersmålslärare och externa studiehandledare syns 

däremot inte till i klass 3a. I stället för att samarbeta med modersmåls-

lärare och studiehandledare anställer Skolan pedagoger med flerspråkig 

bakgrund.  

I en vidareförande studie skulle jag vilja undersöka fall där moders-

målsundervisningen och stödinsatser genom studiehandledare fungerar. 

Hur ter sig samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare och 

vilka praktiska former tillvaratas? Vidare skulle jag vilja undersöka hur 

elever med språklig sårbarhet gynnas av samarbetet mellan klasslärare 

och modersmålslärare.   
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Sammanfattning, Zusammenfassung, summary 
résumé, resumén  

Sammanfattning 

Allt fler lärare träffar på kulturellt och språkligt heterogent sammansatta 

elevgrupper (Lindberg, 2009). Denna heterogenitet kräver hög lärar-

kompetens. Undervisningen ska nämligen främja varje elevs kunskaps-

inhämtning genom att ta hänsyn till elevens bakgrund, tidigare erfaren-

heter, språk och kunskaper (Skolverket, 2015). Språkbehärskning har 

en central roll i skapandet av kunskap och lärandet (Norberg Brorsson 

& Lainio, 2016).  

Studiens syfte är att undersöka språkfrämjande arbete i en skola och 

en tredje klass sammansatta av elever med olika språkligt och kulturell 

bakgrund.  

Forskningsfrågor är  

Fråga 1: Vilka typer av stöd erbjuds flerspråkiga elever på skolan av 

lärarna och pedagogerna? 

Fråga 2: Vilka didaktiska val gör lärarna och pedagogerna och vilka di-

daktiska arbetssätt används vid läs- och skrivundervisning i ett språk-

ligt heterogent klassrum? 

Fråga 3: Vilka språkutvecklande arbetsstrategier använder lärarna och 

pedagogerna i ett språkligt heterogent klassrum? 

I studien används begreppet flerspråkiga elever för att markera att 

elever har ett annat förstaspråk än svenska (Abrahamsson, 2009). Stu-

dien utgår från funktionskriteriet på flerspråkig språkbehärskning 

(Skutnabb-Kangas, 1981) och ifrån att barn gynnas skolmässigt om de 

stöttas i att uppnå balanserad språkbehärskning i sina olika språk 

(Skuttnabb-Kangas, 1988, Genesee, 1981, Bialystok, 2001, McBride-

Chang & Kail, 2002, Lindberg, 2009, García, 2009b, Chan & Sylva, 

2015, Rosén, 2013).  

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och språ-

kinlärning, med särskild fokus på stöttning och anknytning till elevens 
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proximala utvecklingszon (Vygotskij, 2001). Stöttning beskrivs som 

stöttat lärande där läraren eller en mer kompetent elev knyter an till ele-

vens närmaste utvecklingszon för att föra hen till ny kunskap (White, 

Mammone & Caldwell, 2015). För att kunna knyta an, förstå och till-

godogöra sig ny information behövs bakgrundsinformation (Grass & 

Selinker, 2013).  

Den dynamiska synen på språk ser således inlärning som en socio-

kognitiv process, där den sociala interaktionen och samtal liksom dialog 

är centrala delar (Pinter, 2014). Språk förknippas också med identitets-

skapande (Lindberg & Sandwall, 2014). Eleven ses som aktiv skapare 

och konstruktör av förståelse och mening. Läraren handleder eleverna 

genom stöttning igenom inlärningsprocessen och för eleven från den 

närmaste inlärningszonen till ny kunskap.    

Den kommunikativa språkförmågan, bestående av flera olika del-

kompetenser såsom grammatisk, textuell, illokut och sociolingvistisk 

kompetens, utgör grunden i en framgångsrik kommunikation (Lindberg 

& Sandwall, 2012, Riddiford & Holmes, 2015).  

När barn börjar skolan behöver de lära sig skolspråket i alla ämnen. 

Genom språkinriktad undervisning gynnas både flerspråkiga och en-

språkiga elever (Olofsson, 2011). Hajer (2003) beskriver språkinriktad 

undervisning som att lära sig i kontextrika sammanhang, att knyta an 

till vardagslivet, att ge språkligt stöd och att organisera varierande och 

rik klassrumsinteraktion. Cirkelmodellen och genrepedagogiken ses 

som en gynnsam modell för andraspråks- och förstaspråkselever att lära 

sig skolspråket på (Gibbons, 2016).   

Idag är forskningen enig om att barn lär sig bäst på sitt starkaste 

språk (Lindberg, 2009). Således bör läs- och skrivinlärningen helst ske 

på elevens starkaste språk (Hedman, 2009). Användandet av flera språk 

samtidigt ses idag som kreativt, språkmedvetet och avancerat språkbruk 

(Lindberg, 2009).  Elever med flera språk bör få använda sig av alla 

sina språkliga resurser i klassrummet (Ortiz & Fránquiz, 2016). Ett gott 

klassrumsklimat, interkulturellt arbetssätt och höga förväntningar ses 

som skolmässiga framgångsfaktorer (Damber, 2010, Ortiz & Fránquiz, 

2016). För att skapa goda förutsättningar för lärandet i ett språkligt 

heterogent klassrum bör klassrumsinteraktioner vara meningsfulla och 

autentiska (Lindberg, 2009). Att lära sig språk i gemenskap innebär att 

man bör integrera språkinlärning i socialt och kollektivt målinriktat 

handlande (Lindberg & Sandwall, 2012). Lärande ses som en dynamisk 

och ömsesidig process mellan lärare och elev eller elev och elev (Tjern-

berg, 2013). Just gränsöverskridande grupparbeten gynnar flerspråkiga 

elever (Čekaitè, 2006, Cruickshank, Chen & Warren, 2012).  
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Denna fallstudie använder sig av etnografiska strategier och dyker in 

i en skolas och en tredje klass vardag. Fältstudien ägde rum mellan au-

gusti 2016 och februari 2017. Deltagande observationer med fältanteck-

ningar utgör studiens center. De flesta observationerna spelades in med 

kamera. För att triangulera materialet framvuxet ur observationerna ge-

nomfördes även 12 intervjuer med personalen och elever. Även infor-

mella samtal och material såsom klasslistor, schema och språkbedöm-

ningar liksom deltagargenererat material såsom språkkartor och språk-

blanketter samlades in.  

Skolan är en mångkulturell, kommunal F-6-skola belägen i en mel-

lanstor svensk stad. 19 elever gick i klass 3a under studiens gång. 13 av 

eleverna deltog i studien och dessa elever representerar tio olika första-

språk: kurmanci, armeniska, albanska, arabiska, syrianska, sorani, ki-

nesiska, svenska, turkmeniska och somali. Endast en av dessa elever är 

född utanför Sverige. Fem flerspråkiga elever i studien besöker regel-

bundet modersmålsundervisning. De vuxna som arbetar med klass 3a 

är bl.a. klassläraren, specialpedagogen, SVA-läraren, elevassistenten, 

klassläraren i 3b och skrivutvecklingspedagogen.  

Vad gäller studiens första forskningsfråga om vilka stöd flerspråkiga 

elever på skolan erbjuds analyserades alla genomförda intervjuer och 

samtal genom att följa Kvale och Brinkmanns (2014) sju forskningssta-

dier i en intervjuundersökning.   

Skolan som helhet gör övergripande insatser för att stötta flersprå-

kiga elever. Personalen och eleverna på Skolan är vana vid tillvaron i 

det mångkulturella. Pedagogerna försöker möta vårdnadshavare och 

elever med öppen, nyfiken ödmjukhet och förespråkar dialogen för ett 

fungerande samarbete mellan skola och hemmet. Olika yrkeskategorier 

och pedagoger med olika språkliga och kulturella bakgrunder samarbe-

tar kring elevernas utveckling och undervisning. Samarbetet ses också 

som ett motivationshöjande arbetssätt. Skolans pedagoger uttrycker en 

gemensam inställning och jobbar lösningsfokuserat och språkinriktat. 

Hela människan och hela situationen försöker tas i beaktande. Genom 

regelbundna språkliga och kunskapsmässiga tester dokumenteras ele-

vernas progression, vilket leder till individuella anpassningar. Pedago-

gerna får möjlighet till professionell utveckling och vidareutbildning. 

Trots att modersmålsundervisning förespråkas och rekommenderas av 

rektorn avstår många elever från deltagandet. Specialpedagogen samar-

betar ibland med modersmålslärarna, dock inte klassläraren.  
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Med hjälp av de tre didaktiska grundfrågorna, syfte, innehåll och 

metod, sökta jag svar i klasslärarens, SVA-lärarens och specialpedago-

gernas svar och jämförde svaren med minst en lektion var om hur de 

organiserar lektionerna.  

Studiens andra forskningsfråga letar svar på vilka didaktiska val och 

arbetssätt pedagogerna använder sig av i det språkligt heterogena klass-

rummet och hur de resonerar kring valen och arbetssätten. Kapitlet är 

uppdelat enligt de tre didaktiska grundfrågorna om vad, hur och varför. 

Som lektionsinnehåll framstår arbetet med ordförklaringar och texter 

som en viktig del. Instruktioner, målformuleringar och förmedling av 

arbetsstrategier förekommer frekvent.  

Som metod framstår variationen av olika metoder och arbetssätt, där 

många frågor ställs och enskilda ord eller elevsvar ofta upprepas. Ge-

nom tydliga ramar och struktur arbetar pedagogerna i detta språkligt 

och kulturellt heterogena klassrum. Närheten och en god relation till 

eleverna värdesätts. Olika pedagoger har olika roller i och utanför klass-

rummet. Det professionella samarbetet ses som en framgångsfaktor och 

utgör ett vanligt inslag i skolvardagen. Pedagogerna berömmer även 

”försök till rätt svar”. Rättning sker på ett subtilt sätt och visuella liksom 

auditiva stöd används flitigt. Användning av svenska dominerar under-

visningen.  

Elevgruppens sammansättning och klassens behov styr val av arbets-

metod. Att bygga ett svenskt ordförråd samtidigt som kunskapen ut-

vecklas är ett av de viktigaste målen med undervisningen.  

Två detaljerade lektionsanalyser ligger till grund för studiens tredje 

forskningsfråga, nämligen vilka språkfrämjande undervisningsstrate-

gier pedagogerna använder i det heterogena klassrummet. Två lektioner 

har granskats ingående, en skrivlektion med språkutvecklingspedago-

gen och en NO-/SO-lektion med SVA-stöd i klassen.  

Analysen av lektion 1 har visat att uppvisandet av goda exempel, 

både elevtexter och exempeltexter, användes flitigt. Strategier avseende 

skrivandet och beteendet liksom tydliga arbets- och beteendeinstrukt-

ioner gavs. Förväntningar på elevers uppförande och arbetsutgång for-

mulerades inför klassen och till enskilda elever. Bekräftelse och beröm 

uttrycktes och lektionen är fylld av ämnesrelaterade frågor och ledtrå-

dar. Skrivutvecklingspedagogen knyter frekvent an till tidigare lekt-

ioner och till elevernas verklighet.  

Analysen av lektion 2 har visat hur klassläraren tydligt administrerar 

klassrummet. Anledningsförklaringar, begreppsförklaringar samt meta-

tal om texten förekommer ofta. Ämnesinnehållet och begrepp sätts i sitt 

sammanhang och paralleller till andra arter dras. Klassläraren knyter an 
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till tidigare lektioner och till andra ämnen samt anpassar sitt språk till 

elevernas språkliga nivå. Även under denna lektion används det goda 

exemplet och påminnelser om tidigare lektioner. Skrivstrategier ut-

trycks, formuleringshjälp tillhandahålls och begrepps- och beteendeför-

tydligande förekommer. Klassläraren ställer många frågor av olika ka-

raktär och sammanfattar flitigt elevsvar och ord och begrepp. Kroppen 

och kroppsplaceringen, liksom blicken och pekandet används som ar-

betsinstrument för att dela ut ordet eller illustrera det sagda. Olika visu-

ella stöd används regelbundet. 

Skolan satsar på att socialisera elever och vårdnadshavare in i skol-

kulturen. Genom ett interkulturellt arbetssätt, öppenhet och nyfikenhet 

gentemot det mångkulturella kommunikation samt dialog möts fördo-

mar och undanröjs potentiella konflikter. Personalen på Skolan åter-

speglar till viss mån elevernas kulturella och språkliga bakgrund. Flera 

i personalen är flerspråkiga.  

Att arbeta på en kulturellt och språkligt heterogen skola innebär en 

daglig balansgång mellan socialisation och inkludering. Framtida de-

mokratiska samhällsmedborgare ska utbildas, det svenska skolspråket 

och ämnesspråket ska växa fram, samtidigt som hänsyn till hemmets 

språkliga vanor och kulturella förväntningar ska tas. Ingen elev ska be-

höva lämna sin kulturella och språkliga ryggsäck i kapprummet utanför 

klassrummet. Svensk skolkultur ska förmedlas utan att tömma famil-

jerna på tidigare erfarenheter. Balansgången mellan att anpassa till alla 

elevers olika förutsättningar, att explicit lära ut skolspråket och ändå 

utmana alla olika elever, att låta eleverna grupparbeta och samtidigt 

leda lärandet genom stöttning är en daglig utmaning. Klass 3a arbetar 

mycket sällan i grupp. Elevers frekventa skolbyten och därigenom en 

ständigt pågående gruppbildningsprocess försvårar undervisningen i 

grupp. Klassläraren beskriver hur hen mycket aktivt behöver arbeta 

med gruppbildningen. 

Rektorn på Skolan uttrycker att hela skolan arbetar på ett förberedel-

seklassaktigt sätt, att fokus på språk förekommer i alla ämnen. Många 

av eleverna på skolan kämpar med språkliga svårigheter och luckor, och 

därför anpassas skolans helhetliga tänk till dessa dominerande utma-

ningar. Svenskan dominerar, trots flerspråkig personal. ”Förberedel-

seklass som grund” må passa de flesta elever i klass 3a, men hur utma-

nas eleverna ”med egen motor”, de elever som ligger på en ålders-

adekvat språklig nivå i svenska och antagligen i sitt första språk, elever 

som befinner sig eller närmar sig en balanserad flerspråkighet? Alla ele-

vers språkutveckling ska främjas. Elever i klass 3a som behärskar 

”svåra ord” redan behöver vänta ut förklaringarna för att kunna fortsätta 
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arbetet. Den språkliga utmaningen får stå tillbaka för basal ordkun-

skapsträning och för ordningen och redan som klassen enligt pedago-

gerna behöver. 

Eleverna med störst behov av SVA uppfodras att använda sig av sina 

förstaspråk. Vissa instruktioner ges på elevernas förstaspråk. De olika 

språken är på väg att ta mer och mer plats genom närvaron och arbetet 

av flerspråkig personal, men transspråkande och flerspråkiga strategier 

har ännu inte en befäst ställning i Skolans vardag. Förstaspråket tas hän-

syn till och till vara på om det tillhör ett av de större språken represen-

terade på skolan. Framför allt för de större representerade språkgrup-

perna såsom arabiska, kurdiska och somaliska finns pedagogisk kom-

petens anställd på Skolan och tillgängliga via kommunens stödteam för 

inkludering. För mindre språkgrupper är medvetenhet och engagemang 

från föräldrarna viktiga för att barnen ska delta i modersmålsundervis-

ningen. Elevernas användning av förstaspråket är välkommen, men 

flerspråkighet utgör inte grunden i denna utbildning. De större språk-

grupperna får på så sätt ett flersidigt stöd i klass 3a. Mindre språkgrup-

per eller enstaka elever med mindre frekvent talade förstaspråk kan 

dock enbart hjälpas på svenska. Förstaspråken talas av eleverna oftast 

utanför lektionerna eller när de talar om annat än lektionsinnehållet. 

Trots att SVA-läraren förmedlar flerspråkiga arbetsstrategier och upp-

visar en medvetenhet om vikten av användandet av förstaspråket an-

vänder även hen förstaspråket oftast i sammanhang där elevers beteende 

kommenteras. Svenska verkar ses som det gemensamma och officiella 

skolspråket, språket eleverna ska arbeta och lära sig på.  

Socioekonomiska utmaningar står ofta i fokus i diskussionen med 

pedagogerna. Individerna i klass 3a har väldigt olika och spridda behov. 

Klassen 3a befinner sig i dagsläget inte helt i zonen för engagerat lä-

rande och därför krävs tydlig lärarstöttning för att kunna sikta mot op-

timalt lärande. De årligen genomförda språkliga testerna står för en ru-

tinmässig, kontinuerlig och rättvis bedömning av elevernas utveckling, 

progression och eventuella stödbehov och motverkar godtyckliga be-

dömningars om vem som ska läsa ämnet SVA. Tester genomförs regel-

bundet på Skolan för att få syn på utvecklingsområden och adekvata 

stödinsatser. Skolan har rutiner kring hur lågpresterande elever fångas 

upp och stöttas.  

Specialpedagogen stöttar lärarna bland annat i planeringen av under-

visningen och genomförandet av de årliga testerna, men i enskilt arbete 

med eleverna agerar hen speciallärare. Trots att flertalet i klassen verkar 

vara i specialpedagogiskt stödbehov arbetar specialpedagogen inte i 
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helklass. Hen stöttar lärarna i planeringen, utvärderingar, individuali-

seringar och anpassningar, men arbetar individuellt med ett fåtal elever 

endast som speciallärare under korta och fragmentariska återkommande 

stunder.     

Personalen på Skolan får kontinuerligt professionell vidareutbild-

ning och tid för samplanering med andra lärare. Samarbete mellan olika 

lärare och andra yrkeskategorier värdesätts. Dock lyser samarbetet mel-

lan klasslärare och modersmålslärare med sin frånvaro. Skolan påmin-

ner om och understryker vikten av modersmålsundervisningen, men 

förmår inte att påverka alla föräldrar och elever. Även för en skola som 

denna, med en öppen attityd, mångårig erfarenhet av arbetet i det mång-

kulturella och med samarbetsvilliga pedagoger utgör modersmålsun-

dervisningen en svårknäckt nöt. Rutiner kring samarbetet mellan Sko-

lans pedagoger och modersmålslärare saknas och flertalet elever och 

vårdnadshavare väljer bort modersmålsundervisningen. Modersmåls-

undervisningen verkar möta många praktiska organisationsmässiga och 

statusrelaterade utmaningar. Modersmålsundervisningen upplevs av 

flera elever som något utöver, något frivilligt och bortvalbart. 

Elever i störst behov av språkliga kompensatoriska broar mellan 

hemmet och skolan erhåller stöd via flerspråkig personal direkt på sko-

lan om de tillhör en av de språkgrupperna som representeras på skolan. 

Att dessa elever väljer bort stödfunktioner som modersmålsundervis-

ningen av exempelvis praktiska skäl kan kompenseras av skolpersonal 

på plats. Vad händer dock med eleverna i mellanskiktet, elever utan stöd 

hemifrån, elever utan större svårigheter eller språkliga intressen, elever 

med icke frekventa förstaspråk? 

Zusammenfassung 

Immer mehr Lehrkräfte arbeiten in kulturell und sprachlich heterogen 

zusammengesetzten Schülergruppen (Lindberg, 2009). Diese Hetero-

genität erfordert hohe Lehrerfähigkeiten. Der Unterricht sollte den Wis-

senserwerb jedes Schülers unter Berücksichtigung seiner bisherigen Er-

fahrungen, seiner Sprache und seines Vorwissens fördern. (Skolverket, 

2015). Sprachbeherrschung spielt in der Aneignung von Wissen und im 

Lernprozess eine zentrale Rolle (Norberg Brorsson & Lainio, 2016). 

Das Ziel dieser Studie besteht darin, sprachförderndes Lernen in ei-

ner dritten Klasse näher anzuschauen und zu analysieren. Es geht darum 

herauszufinden, inwiefern die Schulkinder unterschiedlicher Herkunft 
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und folglich mit unterschiedlichem kulturellem und sprachlichem Hin-

tergrund bezüglich Wissenserwerb und Sprache aktuell gefördert wer-

den.  

Die Forschungsfragen sind: 

Frage 1: Wie unterstützen Lehrpersonen und andere Erziehende die 

mehrsprachigen Schüler an der Schule? 

Frage 2: Welche didaktischen Entscheidungen treffen die Pädagogen 

und welche didaktischen Methoden werden im Lese- und Schreibunter-

richt in einer sprachlich heterogenen Klasse verwendet? 

Frage 3: Welche sprachfördernden Arbeitsstrategien werden angewen-

det? 

In der Studie wird der Begriff mehrsprachige Schüler benutzt um zu 

markieren, dass die Schüler über eine andere Erstsprache als Schwe-

disch verfügen (Abrahamsson, 2009). Die Studie basiert auf dem funk-

tionalen Kriterium der mehrsprachigen Sprachkontrolle (Skutnabb-

Kangas, 1981) und darauf, dass Kinder von einer ausgewogenen 

Sprachkontrolle der verschiedenen Sprachen profitieren (Skuttnabb-

Kangas, 1988, Genesee, 1981, Bialystok, 2001, McBride-Chang) & 

Kail, 2002, Lindberg, 2009, García, 2009b, Chan & Sylva, 2015, Ro-

sén, 2013).  

Die Studie geht von einer soziokulturellen Perspektive des Lernens, 

insbesondere des Sprachenlernens aus und fokussiert sich im Besonde-

rem auf Unterstützung und den Bereich der proximalen Entwicklung 

des Schülers (Vygotsky, 2001). Der Schüler wird als aktiver Schöpfer 

und Konstrukteur des eigenen Verstehens und Wissens gesehen (Lind-

berg & Sandwall, 2014). Der Lehrer führt die Schüler durch Unterstüt-

zung durch den Lernprozess und mittels der proximalen Lernebene zu 

neuem Wissen.  

Die Sprache wird in dieser Studie als dynamischer und als soziokog-

nitiver Lernprozess betrachtet, in welchem die soziale Interaktion, Ge-

spräche und Dialoge die Schlüsselelemente darstellen (Pinter, 2014). 

Die kommunikative Kompetenz, bestehend aus mehreren unterschied-

lichen Kompetenzen wie grammatikalische, textliche und soziolinguis-

tische Fähigkeiten, ist die Grundlage für eine erfolgreiche Kommuni-

kation (Lindberg & Sandwall 2012, Riddiford & Holmes, 2015).  

Wenn Kinder die Schule beginnen, müssen sie in allen Fächern die 

Schulsprache erlernen. Sprachorientiertes Unterrichten und die Ver-

wendung des Lernzirkels kommen sowohl mehrsprachigen als auch 

einsprachigen Schülern zugute (Gibbons, 2016, Olofsson, 2011). Hajer 

(2003) beschreibt das sprachorientierte Lernen als kontextreich, mit 
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dem Alltag verbunden und geprägt von sprachlicher Unterstützung und 

vielfältiger Klassenzimmerinteraktion.  

Die aktuelle Forschung ist sich einig, dass Kinder am besten in ihrer 

stärksten Sprache lernen (Lindberg, 2009). Daher sollten Lesen und 

Schreiben vorzugsweise auch in der stärksten Sprache des Schülers un-

terrichtet werden (Hedman, 2009). Der Gebrauch mehrerer Sprachen 

wird heute als kreativer, sprachbewusster und fortgeschrittener Sprach-

gebrauch gesehen (Lindberg, 2009). Mehrsprachige Schüler sollten alle 

ihre Sprachressourcen im Unterricht verwenden dürfen (Ortiz & Frán-

quiz, 2016). Ein gutes Unterrichtsumfeld, interkulturelle Arbeitsmetho-

den und hohe Erwartungen werden als schulische Erfolgsfaktoren ge-

sehen (Damber, 2010, Ortiz & Fránquiz, 2016). Um gute Bedingungen 

für das Lernen in einem linguistischen heterogenen Klassenraum zu 

schaffen, sollten Interaktionen sinnvoll und authentisch sein (Lindberg, 

2009). Das gemeinschaftliche Erlernen von Sprache sollte in soziale 

und kollektiv zielgerichtete Aktionen integriert sein (Lindberg & Sand-

wall, 2012). Lernen ist ein dynamischer Prozess zwischen Lehrperson 

und Schüler oder Schüler und Schüler (Tjernberg, 2013). Gerade grenz-

überschreitende Gruppenarbeit kommt mehrsprachigen Schülern be-

sonders zugute (Čekaitè, 2006, Cruickshank, Chen & Warren, 2012). 

Diese Fallstudie verwendet ethnographische Strategien und taucht in 

den Alltag einer Klasse der dritten Grundstufe ein. Die Feldstudie fand 

zwischen August 2016 und Februar 2017 statt. Beobachtungen mit 

Feldnotizen bildeten das Zentrum der Studie. Die meisten Beobachtun-

gen wurden mit einer Kamera aufgezeichnet. Um das Material zu trian-

gulieren wurden 12 Interviews mit Mitarbeitenden und Schülern durch-

geführt. Informelle Gespräche, Materialzusammenstellungen, Klassen-

listen, Stundenpläne, und Sprachbewertungen sowie von den Schülern 

erstellte Sprachkarten lieferten weitere auszuwertende Daten. 

Die Schule ist eine multikulturelle, kommunale Primarschule in einer 

mittelgrossen schwedischen Stadt. 19 Schüler gingen im Laufe der Stu-

die in die Klasse 3a. 13 dieser Schüler nahmen an der Studie teil. Sie 

repräsentieren zehn verschiedene Erstsprachen: Kurmanci, Armenisch, 

Albanisch, Arabisch, Syrisch, Sorani, Chinesisch, Schwedisch, Turk-

menisch und Somali. Nur einer dieser Schüler wurde außerhalb von 

Schweden geboren. Fünf mehrsprachige Schüler besuchen regelmäßig 

den kommunal organisierten Muttersprachenunterricht. Die Erwachse-

nen, die mit der Klasse 3a arbeiten, sind unter anderem der Klassenleh-

rer, ein Heilpädagoge, ein Schwedisch-als-Fremdsprachen-Lehrer 

(SaF-Lehrer), ein Schülerassistent, der Klassenlehrer der Parallelklasse 

und ein Lese- und Schreibpädagoge. 
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   Die erste Forschungsfrage analysiert die durchgeführten Interviews 

und Gespräche. Die Schule bemüht sich darum, mehrsprachige Schüler 

ganzheitlich zu unterstützen. Das Personal und die Schüler an der 

Schule sind an das multikulturelle Leben gewöhnt. Pädagogen versu-

chen, Eltern und Schülern mit Offenheit und Neugier zu begegnen und 

befürworten den Dialog für eine effiziente Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Elternhaus. Verschiedene Fachleute und Pädagogen mit un-

terschiedlichen sprachlichen und kulturellen Hintergründen arbeiten 

gemeinsam. Die Lehrpersonen arbeiten Lösungs- und sprachorientiert. 

Die sprachlichen und kognitiven Lernfortschritte der Schüler werden 

durch jährliche Tests festgehalten und münden in individuell angepass-

ten Unterrichtsmassnahmen. Den Lehrpersonen wird berufliche Wei-

terbildung angeboten. Der Muttersprachenunterricht wird vom Schul-

leiter befürwortet. Dennoch nimmt nur ein Bruchteil der Schüler daran 

teil. Zwischen dem Klassen- und dem Muttersprachenlehrer findet 

keine Zusammenarbeit statt.  

Die zweite Forschungsfrage sucht Antworten darauf, welche didak-

tischen Entscheidungen und Methoden von den Pädagogen im linguis-

tischen heterogenen Klassenraum verwendet werden und wie sie über 

die Wahlmöglichkeiten und Arbeitsmethoden reflektieren. Mit Hilfe 

der drei didaktischen Grundsatzfragen nach dem Zweck (warum), dem 

Inhalt (was) und dem Konzept (wie) des Unterrichts, suchte ich Ant-

worten durch Interviews mit dem Klassenlehrer, dem SaF-Lehrer und 

dem Heilpädagogen zu erhalten. Ihre Aussagen verglich ich dann mit je 

einer Lektion. Als Unterrichtsinhalt spielt die Arbeit mit Wörtern und 

Texten eine wichtige Rolle. Anweisungen, Zielformulierungen und die 

Vermittlung von Arbeitsstrategien kommen häufig vor. Das Unter-

richtskonzept zeichnet sich durch die Verwendung einer Vielfalt ver-

schiedener Methoden, das Stellen von Fragen sowie das Wiederholen 

einzelner Wörter oder Schülerantworten aus. In dieser kulturell und 

sprachlich stark heterogenen Klasse arbeiten die Lehrkräfte mit klaren 

Rahmenbedingungen und Strukturen. Die Nähe und eine gute Bezie-

hung zu den Schülern werden geschätzt. Verschiedene Pädagogen ha-

ben unterschiedliche Rollen innerhalb und außerhalb des Klassenzim-

mers. Professionelle Kooperation wird als Erfolgsfaktor gesehen. Die 

mündliche Fehlerkorrektur erfolgt auf subtile Art und Weise. Visuelle 

und auditive Unterstützungsmassnahmen werden sorgfältig verwendet. 

Die Verwendung von Schwedisch dominiert den Unterricht. Die Zu-

sammensetzung der Schülergruppe und die Klassenbedürfnisse bestim-
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men die Wahl der Arbeitsmethode. Ein schwedisches Vokabular aufzu-

bauen und gleichzeitig Wissen zu entwickeln, ist eines der wichtigsten 

Ziele dieses Unterrichts. 

Die dritte Forschungsfrage wurde mit zwei detaillierten Lektions-

analysen angegangen. Die eine Lektion war eine Schreibstunde mit dem 

Sprachentwicklungspädagogen, die andere eine Naturkundestunde mit 

SaF-Unterstützung in der Klasse. 

Die Analyse der ersten Lektion hat gezeigt, dass die Präsentation von 

guten Beispielen sowohl von Schülertexten als auch von Textbuchtex-

ten häufig verwendet wurde. Es wurden Schreibstrategien sowie klare 

Arbeits- und Verhaltensanweisungen gegeben. Erwartungen an das 

Schülerverhalten wurden deutlich formuliert. Die Lektion war geprägt 

von fachbezogenen Fragen und Hinweisen und Bestätigung und Lob 

wurden angemessen angewendet. 

Die Analyse der zweiten Lektion hat gezeigt, wie der Klassenlehrer 

das Klassenzimmer verwaltet. Verhaltenserklärungen, konzeptionelle 

Erklärungen und Metainformationen über den Text wurden häufig ver-

mittelt. Themeninhalte und Konzepte wurden mit Bekanntem in Zu-

sammenhang gebracht und es wurden Parallelen gezogen. Die Klassen-

lehrerin erinnerte an frühere Lektionen und andere Fächer und passte 

ihre Sprache dem Sprachenniveau der Schüler an. Sie stellte viele Fra-

gen unterschiedlicher Art und fasste Antworten der Schüler sowie Wör-

ter und Konzepte fleissig zusammen. Regelmässig wurden verschie-

dene visuelle Unterstützungen angeboten. Die Schule konzentriert sich 

auf die Integration von Schülern und Eltern in die schwedische Schul-

kultur. Durch interkulturelle Arbeitsweisen, Offenheit und Neugier so-

wie durch Kommunikation und Dialog sollen Vorurteile abgebaut und 

mögliche Konflikte beseitigt werden. Die Mitarbeiter der Schule reflek-

tieren teilweise den kulturellen und sprachlichen Hintergrund der Schü-

ler. Einige der Mitarbeiter sind mehrsprachig. 

Arbeiten in einer kulturell und sprachlich heterogenen Schule bedeu-

tet ein tägliches Balancieren zwischen Sozialisation und Inklusion. Es 

sollen zukünftige demokratische Bürger ausgebildet und die schwedi-

sche Schul- und Fachsprache entwickelt werden, immer aber unter Be-

rücksichtigung der sprachlichen Gewohnheiten und kulturellen Erwar-

tungen des Elternhauses. Kein Schüler sollte seinen kulturellen und 

sprachlichen Rucksack in der Garderobe außerhalb des Klassenzim-

mers lassen. Die schwedische Schulkultur soll vermittelt werden, ohne 

die Familien früherer Erfahrungen zu berauben.  

Viele Schülerinnen und Schüler kämpfen mit sprachlichen Schwie-

rigkeiten und Lücken, weshalb das ganzheitliche Denken der Schule 
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diesen dominierenden Herausforderungen angepasst ist. Das Schwe-

disch dominiert trotz mehrsprachigem Personal. Das Unterrichten in 

dieser Vorbereitungsklassenart passt sicherlich den meisten Schülern 

der Klasse 3a, nicht jedoch Schülern mit Bedarf an sprachlicher und 

fachlicher Spezialförderung. Die Sprachentwicklung aller Schüler 

sollte gefördert werden. Schüler der Klasse 3a, die "schwierige Wörter" 

beherrschen, müssen Worterklärungen abwarten, um die eigene Arbeit 

fortzusetzen. Sprachliche Herausforderung muss aufgrund des Grund-

wortschatztrainings und der strukturellen Ordnung kürzertreten. Die 

Schüler mit dem größten Bedarf an SaF werden aufgefordert, die Erst-

sprache zu benutzen. Lehrinstruktionen werden in einigen der Erstspra-

chen der Schüler gegeben. Mehrsprachigkeit als Norm hält zwar lang-

sam Einzug ins Klassenzimmer, Schwedisch ist jedoch immer noch die 

dominierende Sprache, benutzt von Lehrkräften und Schülern. Die grö-

ßeren an der Schule repräsentierten Sprachgruppen wie Arabisch, Kur-

disch und Somali werden von mehrsprachigen Lehrkräften gesprochen. 

Für kleinere Sprachgruppen sind noch immer ein stärkeres Bewusstsein 

und Engagement der Eltern nötig, damit die Kinder am Muttersprachen-

unterricht teilnehmen. Die Anwendung der Erstsprache durch die Schü-

ler ist zwar willkommen, aber die Mehrsprachigkeit ist bisher noch 

nicht wirklich zur Grundlage der Ausbildung geworden. Schwedisch 

scheint als die gemeinsame und offizielle Sprache der Schule zu gelten. 

Die Heilpädagogin unterstützt die Lehrpersonen bei der Planung des 

Unterrichts und der Durchführung der jährlichen Tests. Obwohl der 

Großteil der Klasse besondere pädagogische Unterstützungsbedürf-

nisse hat, arbeitet die Heilpädagogin nur mit einzelnen Schülern und 

nicht in der Klasse. Sie unterstützt dabei aber die Lehrkräfte bei der 

Planung, Auswertung, Individualisierung und Anpassung.  

Der Muttersprachenunterricht wird von einigen Schülern als etwas 

Freiwilliges und Unnötiges empfunden. 

Schülerinnen und Schüler mit dem größten Bedarf an sprachlichen Aus-

gleichsbrücken zwischen Elternhaus und Schule erhalten durch mehr-

sprachiges Personal direkt in der Schule Unterstützung, jedoch nur un-

ter der Voraussetzung, dass sie einer der an der Schule vertretenen 

Sprachgruppen angehören. Was aber ist mit den Schulkindern der Mit-

telschicht, mit Schulkindern ohne häusliche Unterstützung, mit solchen 

ohne größere Schwierigkeiten, mit Kindern ohne Sprachinteressen oder 

mit Kindern, die eine selten gesprochene Erstsprache mitbringen?  
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Summary 

The overall aim of this ethnographic case study is to study language-

focused learning in a multicultural, municipal Swedish school and a 

third grade composed of pupils with different linguistic and cultural 

backgrounds. The study focuses on the support of multilingual pupils 

offered by teachers and educators, on what didactic choices teachers 

make and what didactical methods are used during reading and writing 

lessons in a linguistically heterogeneous classroom and on what lan-

guage-focused learning strategies the teachers and educators use in a 

linguistically heterogeneous classroom.  

The results show that the school staff meet parents and pupils with 

openness, curious humility and advocate the use of dialogue for effec-

tive cooperation between school and home. Different vocational cate-

gories and educators with different linguistic and cultural backgrounds 

collaborate. The school's educators work solution-focused and lan-

guage-oriented. The staff at the school partially reflect the pupils' cul-

tural and linguistic background, and several of the staff are multilingual. 

Through regular linguistic and knowledge-based tests, the pupils’ 

progression is documented, leading to individual scholastic adaptations. 

Although mother tongue education is advocated and recommended by 

the principal, many pupils abstain from participation.  

Further, the study provides answers to the didactical choices and 

methods used by teachers and educators in the linguistically heteroge-

neous classroom and how they reflect on the choices and working meth-

ods. As for lesson content, working with words and texts appears to be 

an important part. Instructions, expressions of learning goals and deliv-

ery of working strategies are frequent. A variety of different methods is 

used, where many questions are asked and individual words or pupils 

responses are often repeated. Through clear frameworks and structure, 

teachers work in this linguistically and culturally heterogeneous class-

room. The proximity and a good relationship with the students are val-

ued. Professional cooperation is seen as a success factor and is a com-

mon feature of school life. The composition of the pupil group and the 

needs of the class determine the choice of working method. Building a 

Swedish vocabulary while developing knowledge is one of the most 

important objectives of teaching. The use of Swedish language domi-

nates the teaching. 

A language-focused teaching strategy the teachers and educators use 

is the presentation of good examples. Strategies regarding writing, as 
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well as behavioural instructions, are given. Expectations of pupils be-

haviour are formulated. Confirmation and praise are expressed and 

many subject-related questions and clues are given. The class teacher 

clearly orchestrates the classroom, where subject content and concepts 

are put in context and parallels are drawn. The class teacher refers to 

previous lessons and other subjects as well as adjusts her language to 

the pupils' linguistic levels. Writing strategies are expressed, wording 

help provided and conceptual and behavioural clarification occurs. Dif-

ferent forms of visual support are used regularly. 

Overall, this dissertation highlights: 

(a) Working at a culturally and linguistically heterogeneous school 

means a daily balancing act between socialisation and inclusion. Future 

democratic citizens must be trained, the Swedish school and the subject 

of language have to be developed, while taking into account the linguis-

tic habits and cultural expectations of the home. Swedish school culture 

is to be conveyed without emptying the families of previous experi-

ences. 

(b) Pupils in need of a higher linguistic or knowledge-based challenge 

need to stand back for the collective structural and linguistic needs for 

support. Pupils with the greatest need for linguistic compensatory 

bridges between home and school receive support through multilingual 

staff directly at school if they belong to one of the language groups rep-

resented at the school. 

(c) In spite of experienced, committed and cooperative staff, L1 educa-

tion remains a difficult task to complete. L1 education seems to meet 

many practical organisational and status-related challenges. By em-

ploying multilingual staff, alternative solutions were found. L1 educa-

tion is experienced by several students as being something voluntary 

and unnecessary.  

Résumé 

L'objectif général de cette étude de cas ethnographique est d’examiner 

l'apprentissage axé sur la langue dans une école suédoise municipale et 

multiculturelle,  dans une classe de 3ème année composée d'élèves avec 

différents antécédents linguistiques et culturels. L'étude se concentre 

sur les cours de soutien proposés par les enseignants et éducateurs, aux 

élèves multilingues, et sur les méthodes didactiques utilisée dans une 

classe linquistiquement hétérogéne. Les résultats montrent que le corps 

enseignant rencontre les parents et les élèves de 

192



 

192 
 

manière ouverte et curieuse. Il préconise préconise le dialogue pour une 

coopération efficace entre l'école et la maison. Des personnes provenant 

de différents secteurs et fonctions professionnelles, et des éducateurs de 

différentes origines linguistiques et culturelles collaborent. Plusieurs 

membres du corps enseignant sont multilingues. 

Grâce à des tests linguistiques effectués annuellement, la 

progression des élèves est documentée, conduisant à des adaptations 

scolaires individuelles. Bien que l'enseignement de la langue maternelle 

soit préconisé et recommandé par le directeur, nombreux élèves 

s'abstiennent d’y participer. 

En outre, l'étude fournit des réponses sur le choix des méthodes 

didactiques utilisés par les enseignants et les éducateurs dans ladite 

classe hétérogène. En ce qui concerne le contenu  des cours, le travail 

des mots et des textes semble y  être d’ une importance significative. 

les instructions communiquées aux élèves , l’expression des 

objectifs d'apprentissage et la fourniture de stratégies de travail sont 

omniprésentes. En terme de méthodes d’apprentissage, leur diversité est 

visible et de nombreuses questions se posent. 

Les mots individuels ou les réponses des élèves sont souvent répétés. 

Grâce à des structures et des cadres d’enseignement clairs, les 

enseignants travaillent dans cette classe hétérogène sur les plans 

linguistique et culturel. La proximité aux étudiants et une bonne relation 

avec les étudiants, sont valorisées. La coopération professionnelle est 

considérée comme un facteur de réussite de l’enseignement  dans 

l’école précitée. 

L'utilisation de la langue suédoise domine l'enseignement. La 

composition du groupe d'élèves et les besoins de la classe déterminent 

le choix des méthodes de travail. Construire un vocabulaire suédois tout 

en développant les connaissances du contenu du sujet est un des plus 

importants objectifs de l’enseignement. 

Les stratégies d'enseignement axées sur la langue, que les 

enseignants et les éducateurs utilisent dans la classe hétérogène 

représentent de bons exemples. Des stratégies concernant l'écriture 

ainsi que des instructions comportementales ont été communiqués aux 

étudiants. Les attentes sur le comportement des élèves ont été 

formulées. La confirmation et l'éloge ont été exprimés et le cours est 

rempli de questions et d'indices liés au sujet d’ensegnement. 

L'enseignant de la classe dirige clairement la salle de classe. Le contenu 

et les concepts sont mis en contexte et des parallèles sont établis. 

L'enseignant de la classe s'associe aux leçons précédentes et à d'autres 

matières et ajuste sa langue aux niveaux linguistiques des élèves. Les 
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stratégies d'écriture sont exprimées, l'aide à la rédaction est proposée et 

une clarification conceptuelle et comportementale est apportée. 

Différents supports visuels sont utilisés régulièrement. 

 

Dans l'ensemble, cette thèse met en évidence: 

(a) Travailler sur une école hétérogène culturelle et linguistique signifie 

un équilibre quotidien entre socialisation et insértion sociale. Les futurs 

citoyens démocrates doivent être formés, la langue suédoise doit être 

développée, tout en tenant compte des habitudes linguistiques et des 

attentes culturelles au sein du foyer. La culture scolaire suédoise doit 

être transmise sans dépourvoir  les familles des expériences 

précédentes. 

(b) Le soutien collectif structurel et linguistique ne met pas au défi les 

étudiants qui ont un niveau linguistique supérieur. Les élèves qui ont le 

plus besoin de passerelles linguistiques compensatoires entre la maison 

et l’école bénéficient du soutien d’un corps enseignant multilingue 

directement à l’école s’ils appartiennent à l’un des groupes linguistiques 

représentés à l’école. 

c) Malgré le personnel expérimenté, engagé et coopératif, 

l’enseignement de la langue maternelle reste une tâche difficile à 

accomplir. L'enseignement en langue maternelle semble répondre à de 

nombreux défis pratiques d'organisation et de statut. En employant un 

corps einseignant multilingue, des solutions alternatives ont été 

trouvées. L'enseignement en langue maternelle, étant volontaire, est 

considéré par plusieurs élèves comme inutile.  

Resumen 

El objetivo general de este estudio de caso etnográfico es estudiar el 

aprendizaje lingüístico en una escuela multicultural en Suecia de  tercer 

grado compuesto de alumnos con diferentes antecedentes lingüísticos  

culturales. El estudio se centra en el apoyo a estudiantes multilingües 

ofrecidos por los profesores y los educadores. Examina la elección di-

dáctica que hacen las pedagogas y qué métodos didácticos se utilizan 

durante las clases de lectura y escritura en una tercera clase lingüística-

mente heterogénea. El estudio se enfoca además en qué estrategias de 

aprendizaje lingüístico los profesores y los educadores utilizan en  una 

clase lingüísticamente heterogénea. 
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Los resultados muestran que el personal de la escuela estudia en 

reuniones  con los padres y estudiantes con veracidad, curiosidad y hu-

mildad, y abogan por el diálogo para una cooperación efectiva entre la 

escuela y el hogar. Diferentes categorías vocacionales y educadores con 

diferentes antecedentes lingüísticos y culturales colaboran. Los educa-

dores de la escuela trabajan enfocados en soluciones y promocionan el 

lenguaje. El personal de la escuela refleja parcialmente los antecedentes 

culturales y lingüísticos de los estudiantes. Varias pedagogas son mul-

tilingües. 

A través de pruebas lingüísticas la progresión de los alumnos se do-

cumenta, lo que lleva a adaptaciones escolares individuales. Aunque la 

enseñanza en la lengua materna es recomendada por el director, muchos 

alumnos se abstienen de participar. 

Además, el estudio proporciona respuestas a las elecciones y los mé-

todos didácticos utilizados por los profesores y educadores en una clase 

lingüísticamente heterogénea y la forma en que reflexionan sobre las 

elecciones y los métodos de trabajo. Como contenido de lección, el tra-

bajo con palabras y textos parece ser una parte importante. Las instruc-

ciones, las expresiones de los objetivos de aprendizaje y la entrega de 

estrategias de trabajo son frecuentes. Como método, aparece la variedad 

de métodos diferentes, donde se hacen muchas preguntas. Las palabras 

individuales o las respuestas de los estudiantes se repiten con frecuen-

cia. A través de marcos y estructuras claras, los profesores trabajan en 

esta clase lingüística  culturalmente heterogénea. La proximidad  y una 

buena relación con los estudiantes se valoran. La cooperación profesio-

nal se considera como un factor de éxito. El uso del idioma sueco do-

mina la enseñanza. La composición del grupo de alumnos y las necesi-

dades de la clase determinan la elección del método de trabajo. Cons-

truir un vocabulario sueco mientras se desarrolla el conocimiento del 

subjetivo escolar es uno de los objetivos más importantes de la ense-

ñanza. 

    Las estrategias de enseñanza centradas en el lenguaje que utilizan los 

profesores y los educadores en esta clase heterogénea son la presenta-

ción de buenos ejemplos. Se dieron estrategias con respecto a la escri-

tura y el comportamiento, así como las instrucciones de comporta-

miento. Se expresaron con firmeza y la lección se llena de preguntas. 

El maestro de clase orquesta claramente el aula. El contenido y los con-

ceptos de la asignatura se ponen en contexto y se dibujan paralelos. El 

maestro de la clase se asocia con lecciones anteriores y otras materias, 

así como ajusta su lenguaje a los niveles lingüísticos de los estudiantes. 

Se expresan las estrategias de escritura, se proporciona ayuda con la 
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redacción y se produce una aclaración conceptual y conductual. Se usa 

soportes visuales diferentes regularmente.  

 

En general, esta disertación destaca: 

(a) Trabajar en una escuela cultural y lingüística heterogénea significa 

un equilibrio diario entre la socialización y la inclusión. Los futuros 

ciudadanos demócratas deben ser capacitados, el idioma de la asigna-

tura debe desarrollarse, teniendo en cuenta los hábitos lingüísticos y las 

expectativas culturales del hogar. La cultura escolar sueca debe ser 

transmitida sin quitar a las familias  las experiencias previas. 

(b) Los estudiantes que necesitan un reto lingüístico  basado en el co-

nocimiento más alto deben apartarse de las necesidades colectivas de 

apoyo estructural y lingüístico. Los alumnos con mayor necesidad de 

puentes compensatorios lingüísticos entre el hogar y la escuela reciben 

apoyo a través del personal multilingüe directamente en la escuela si 

pertenecen a uno de los grupos lingüísticos representados en la escuela. 

(c) A pesar del personal experimentado, comprometido y cooperativo, 

la educación en la lengua materna sigue siendo una tarea difícil de com-

pletar. La educación en la lengua materna parece cumplir muchos desa-

fíos prácticos organizativos y relacionados con el estado. Al emplear 

personal multilingüe, la escuela  encuentra soluciones alternativas. Va-

rios estudiantes consideran que la educación de la lengua materna es 

algo voluntario e innecesario. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide vuxen 

Semistrukturerad intervju med läraren 

Datum:  

Tid:  
Närvarande: Klassläraren och Christa 

Ort: Inspelning: App på iPhone och kamera utan bild 

Kommentar:  

Information om min studie: syfte, frivilligheten av delta-

gandet, anonymiseringen, materialanvändningen och in-

hämtning av informerat samtycke. 

Kan du presentera dig och din bakgrund? 

Hur länge har du jobbat med klassen? 

Berätta lite om skolan. Vad anser du att jag behöver veta om skolan och ert 

arbetssätt? 

Berätta lite om klassen. Vad anser du jag behöver veta om klassen? 

För mig verkar det som att ni här på skolan ser eleverna som ERA och inte 

bara en klass åt en lärare? Stämmer det? 

Du verkar samarbeta mycket med andra vuxna? Kan du berätta lite om sam-

arbetet och fördelarna med det?  

Det finns rätt mycket annan personal med i klassrummet. Vem är dem och hur 

upplever du deras närvaro? Hur tror du eleverna upplever deras närvaro?  

På vilket sätt arbetar ni med SVA och specialpedagog vad det gäller elever 

med annat modersmål än svenska? 

Vilka språk pratar du?  

Vilka av klassens språk har du lite koll på? 

Många lärare upplever mångkulturalitet i skolan som en belastning och inte 

en tillgång. Hur ställer du dig till detta påstående? 

Vad betyder begreppet inkludering för dig?  

Vad betyder begreppet mångkulturellt för dig? 
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Vilken roll spelar pedagogernas och skolpersonalens interkulturella kompe-

tens för elevens läs- och skrivutveckling av svenska? 

Hur arbetar du i klassrummet med läs- och skrivutveckling hos elever med 

annat modersmål än svenska?  

Hur knyter du an till elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper och bakgrund?  

Vilka typer av språkligt stöd erbjuds eleverna på SKOLAN av pedagogerna 

och övrig skolpersonal?  

Vilka språkfrämjande arbetsstrategier förmedlar du till eleverna med annat 

modersmål än svenska?  

Du som har svenska som ditt modersmål, upplever du fördelar och nackdelar 

med detta i mötet med föräldrar och elever? 

Om du kunde trolla med ett trollspö, vad skulle du förändra (för att eleverna 

med annat modersmål i din klass skulle få det ännu bättre)? 

Vad jobbar ni mest med i SV denna termin och detta år? 

Hur stöttar du elever med annat modersmål i läs- och skrivutveckling? 

Är ordförrådet nyckeln till framgång? 

Föräldrarna, hur når ni dem? 

Mycket lärarledda undervisningstillfällen, varför?  

Grupparbeten och pararbeten, när använder ni er av det arbetssättet? 

Vad betyder handen på huvudet? 
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Bilaga 2: Intervjuguide elev 

 
Semistrukturerad intervju med en elev eller flera elever som regelbundet 

går till SVA-lektioner.  

Datum:  

Tid:  
Närvarande: Eleven/elever och Christa 

Inspelning: App på iPhone och kamera utan bild 

Kommentar:  

Information om min studie: syfte, frivilligheten av delta-

gandet, anonymiseringen, materialanvändningen och in-

hämtning av informerat samtycke. 

Vad heter du? 

Vilket är ditt modersmål? 

När flyttade du till Sverige? 

Vilka flera språk pratar du? När och med vem pratar du dem?  

Vilka språk kan du skriva på? 

Vilka språk pratar din familj? 

Vilket är språket du pratar bäst? 

När pratar du svenska? 

Hur ofta och vad läser du? 

Vilka språk läser du helst på? 

Hur ofta skriver du? Och vad skriver du? 

Vilka språk skriver du på? 

Jag har fått vara med en lektion när du/ni var hos Joan. Tycker du om att gå 

dit? Hur brukar ni jobba där? Varför går du dit? 

Har du hemspråksundervisning? Varför? Varför inte?  

Hur jobbar ni på modersmålslektionen? 

Vilket är ditt favoritämne? 

Hur jobbar ni i skolan med läsning och skrivning? 

Hur förklarar dina lärare svåra ord för dig? 

Hur förklarar din lärare när ni inte förstår? 

Får du ofta läxor? Vilken sorts läxor? 

Vem hjälper dig med hemläxan? 

Vad vill du bli när du är vuxen? 

Hur är en bra lärare? 

Hur lär du dig bäst svenska? 

När är det roligt att jobba med svenska, läsning och skrivning? 

Vad gör att du kommer ihåg det du lärt dig på en lektion? 
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Bilaga 3: Tidsschema över datainsamlingen 

 
Datum Veckodag Tid Lektion  Kommentar 

25/5 onsdag 14:00 Samtal med L Anteckningar, klasslista, 

första info om klassen 

23/8 tisdag 12:20 Presentation för klassen, dela ut 
samtycket 

Samtal med elever, L och SVA-

L 

schema 

15/9 torsdag  8:30–13:00 Observation i helklass i klass-

rummet och samtal med ele-

verna 
Samtal med elever och L 

anteckningar 

19/9 måndag 10:00-13:00 Observation i klassrummet, 

samt samtal med eleverna 

Anteckningar 

Samtal med elever vid 
lunch 

23/9 fredag 13:00 Intervju med två personer ur In-

kluderingsteamet 

Samtal med bibliotekarien  

Spelade in med två olika 

mobiler, ingen av dem 

fungerade.  
Antecknade för hand 

och förde över till datorn 

direkt efter ”intervjun”, 
då jag upptäckte att den 

inte spelades in.  

6/10 torsdag 8:00–11:00 Observation och videoinspel-
ning i klassrummet 

Samtal med elever, L och aL 

Anteckningar och vide-
oinspelningar 

7/10 fredag 8:00–11:30 Observation och videoinspel-

ning i klassrummet, samt lunch 

Samtal med elever, L och 

Spec.Ped. 

Anteckningar och vide-

oinspelningar 

11/10 tisdag 8:00 – 9:00 Observation och videoinspel-
ning av SVA-lektion, liten 

grupp om fyra elever ur klass 3 

Samtal med elever och SVA-L 

Anteckningar och video-
inspelningar, följt av 

samtal med SVA-läraren 

18/10 tisdag 9:00–9:30 Observation och videoinspel-
ning av en tvåspråkig elev med 

språkstörning hos specialpeda-

gog 

Anteckningar och video-
inspelningar, följt av 

samtal och intervju med 

SP. 

  9:30 Intervju med specialpedagog Anteckningar och video-

inspelningar utan bild 

  13:00 – 
14:00 

Observation och videoinspel-
ning av SVA-lektion, liten 

grupp om fem elever ur klass 3 

Samtal med SVA-L och elever 

Anteckningar och video-
inspelningar, lämnade 

observationen för att 

prata enskilt med en elev 
under observationen. 

Följt av samtal med 

SVA-lärare 

1/11 tisdag 9:30 Intervju med rektorn 
Samtal med L och annan perso-

nal på skolan 

Anteckningar och video-
inspelning utan bild, 

samt inspelning på tele-

fon 

9/11 onsdag 12:20 Observation av SO-lektion med 

SVA-stöd i klassrummet 

Samtal med SVA-L och elever 

Anteckningar och vide-

oinspelning 

  13:30 Intervju med SVA-lärare Anteckningar och video-
inspelning utan bild, 

samt inspelning på tele-

fon 
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  14:10 Samtal med aL Anteckningar efteråt 

21/11 måndag  13:00 Samtal med L och aL Planering av resterande 

intervjuerna 

28/11 måndag 10:00 Språkkarta och mina språk 

Samtal med L och elever  

C med helklass 

  13:30 Intervju med L, del 1 

Samtal med SVA-L 

 

SVA-lärare satt med 

Anteckningar och video-

inspelning utan bild, 
samt inspelning på tele-

fon 

30/11 onsdag 10:00-11:20 Intervju med barngrupp 1 och 

barngrupp 2 
Samtal med L, SVA-L och ele-

ver 

Anteckningar och video-

inspelning utan bild, 
samt inspelning på tele-

fon 

1/12 torsdag 8:00–10:30 Intervju med barngrupp 3 och 4 
Samtal med L, Spec.Ped. och 

elever 

Anteckningar och video-
inspelning utan bild, 

samt inspelning på tele-

fon 

5/12 måndag 8:15 Intervju med inkludering-

steamet, familjestöd 

Anteckningar och video-

inspelning utan bild, 

samt inspelning på tele-
fon 

6/12 tisdag 14:00 Samtal med SVA-lärare Anteckningar under 

tiden 

  14:20 Intervju med L, del 2 Anteckningar och video-
inspelning utan bild, 

samt inspelning på tele-

fon 

  16:00 Samtal med special pedagog Jag får tillgång till ko-
pior på DEL-tester  

16/2 torsdag  8:00 Samtal med SVA-lärare Anteckningar efteråt 

 torsdag 8:10 Observation av SVA-lektion 

utan kamera 

Anteckningar och audio-

inspelningar 

  8:40 Observation av BOKUP-test ge-

nomförandet 

En elev sitter kvar efter 

SVA-lektionen. Tes-

terna genomförs på alla 
men en i taget.  

Anteckningar och audio-

inspelningar 

23/3 torsdag   14:30 Lämna fältet Bjuda på fika  
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Bilaga 4: Missiv 
Information till föräldrar angående klassrumsobservationer och intervjuer 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Christa Roux Sparreskog och jag doktorerar inom didaktik på Mälardalens högs-

kola. Under höstterminen 2016 kommer jag att hälsa på årskurs 3 vid upprepade tillfällen för 

att observera undervisningen. Jag intresserar mig för och forskar om språkutvecklande under-

visning för elever med annat modersmål än svenska. Under observationerna kommer jag att 

föra anteckningar och enstaka tillfällen kan komma att spelas in eller filmas.  

 

Jag kommer att observera olika lektioner under höstterminen. Dessutom kommer jag att inter-

vjua några av era barns lärare, för att se hur undervisningen går till i praktiken. Vidare skulle 

jag vilja intervjua några av barnen i grupp för att få veta mer om deras tankar om hur de stöttas 

och främjas språkligt i undervisningen. Dessa intervjuer kommer att spelas in.  

 

Era barn får själva bestämma om de vill vara med i min undersökning, men ni föräldrar/vård-

nadshavare måste godkänna att de får vara med i våra filminspelningar. Därför vill jag förklara 

följande: 

 

Deltagandet är helt frivilligt. Skulle ett barn inte vilja vara med vid till exempel en intervju, så 

behöver det inte. Barnet får också ändra sig i efterhand - då använder jag inte de filminspel-

ningar som barnet är med i. 

Barnens eller skolans riktiga namn kommer inte att användas när jag skriver eller berättar om 

detta forskningsprojekt. 

Filmerna, inspelningarna och anteckningarna från lektionerna och intervjuerna kommer bara att 

användas för forskning, inget annat. 

 

På baksidan av det här brevet ska du skriva om du godkänner eller inte godkänner att ditt barn 

är med i min undersökning. Lämna sedan pappret till barnets klasslärare. 

 

Hör gärna av er till mig om ni har frågor eller funderingar.  

Tack så mycket på förhand! 

 

Christa Roux Sparreskog 

Doktorand i didaktik 

christa.roux.sparreskog@mdh.se 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås 

Telefon: 021-10 70 85 eller 073-970 49 89 

 

Huvudhandledare: Eva Sundgren  

Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik 

eva.sundgren@mdh.se  
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Bilaga 5: Informerat samtycke 
Medgivande av deltagandet i forskningsprojekt på SKOLA, åk 3 

 

Barnets namn: _______________________________________________________ 

 

Jag har förstått att deltagandet i forskningsprojektet är anonymt och helt frivilligt. Jag förstår 

att filmer, inspelningarna och anteckningarna där mitt barn är med bara kommer att användas 

inom forskningsprojektet. 

 

 

Markera ett alternativ: 

 

Jag godkänner att mitt barn observeras och eventuellt filmas i klassrummet. 

Jag godkänner inte att mitt barn observeras och filmas i klassrummet. 

 

Markera ett alternativ: 

 

Jag godkänner att mitt barn intervjuas och att intervjun filmas eller spelas in. 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i en filmad intervju. 

 

 

 

Ort och datum: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Förälders/vårdnadshavares underskrift: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  

 

________________________________________________________ 
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Bilaga 6: Elevernas språkliga bakgrund 

Mina språk 

Mitt namn 

Jag pratar  

Min mamma pratar 

Min pappa pratar 

Min släkt pratar 

Mina syskon pratar 

Mitt favoritspråk är 

Jag är född i  

Jag har bott i Sverige i                        år. 

Jag går på modersmålsundervisning (kryssa)  ja     ⃝, vilket språk?                                                           

Nej     ⃝ 
Jag läser Svenska som andraspråk?    Ja      ⃝    Nej     ⃝ 

 

 

 

Hur bra pratar jag språket? (x) 

Språk jag pratar     Lite/dåligt Sådär Bra 

    

    

    

    

    

       

Hur bra kan jag skriva på språket? 

Språk jag kan 

skriva på     

Lite/dåligt Sådär Bra 
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Hur bra kan jag läsa på språket? 

Språk jag kan läsa 

på     

Lite/dåligt Sådär Bra 

    

    

    

    

    

 

Vilka språk använder jag helst när… 

… jag är i skolan?  

… jag är med kompisar?  

… jag är med syskon?  

… jag är med mamma?  

… jag är med pappa?  

… jag håller på med en hobby?  

… jag pratar med min släkt?  

… jag skriver till min släkt?  

… jag skriver?  

… jag läser?  

… jag använder datorn?  

 

Min språkkarta: 
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Bilaga 7: Bildstödexempel  

 
Bildstödexemplet är skapat 180118 på bildstöd.se 
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Bilaga 8: Transkriptionsnyckel 

Transkriptionsnyckeln skapades fritt efter Norrby (2004:98f) och 

http://web.abo.fi/arkiv/etn/dokument/blanketter/transkribregl.pdf 

 

((viskar))  Metakommentar 

(.)  Paus under 1 sekunder, mikropaus 

(...)  Paus flera sekunder 

(jordbruk)  Osäker transkription 

 (x) (xx) (xxx) Omöjligt att höra vad som sägs, ett x = ett ord 

*vansinne*  Sägs med skrattade röst 

?  Markerar fråga 

[ ]  Förtydligande  

[[  Två turer inleds samtidigt 

<vansinne>  Långsammare takt än vanligt 

>vansinne<  Snabbare takt än vanligt 

→  Fortsättningston, markerar att talaren inte är klar 

⁰de heter⁰  Sägs med svagare röst jämfört med tal innan och efter 

+de heter+ Sägs med starkare röst än jämfört med talet innan och ef-

ter 

ordentligt Betoning 

BULLER  Versaler används vid applåder, andra ljud och beskrivning 

av gester  

hu-  Avbrutet ord 

ja:  Förlängning av föregående ljud 

ja:::  Längre förlängning av föregående ljud 

SKRATT  Alla skrattar 

SKRATTAR Talaren skrattar 

viktiga ord För analysen viktiga ord  

/sårbarhet/ Uttryck som ersatts av mig för att inte röja någons identi-

tet 

Rektorn I stället för namn skrivs befattningen kursivt 
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Bilaga 9: Trippellogg 

Vem/När/Var  Vad händer  Mina tankar och teman 
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