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Abstract  

Title: Steering as scaffolding – an ethnographic case study on a lower 

secondary school teacher’s didactic leadership as a supportive struc-

ture for the development of language and knowledge 

 

In this Licentiate thesis a teacher’s work with the development of lan-

guage and knowledge in a lower secondary school classroom is exam-

ined. Its purpose is to develop knowledge of didactic leadership in the 

teaching of newly-arrived and multilingual pupils. In describing di-

dactic leadership, the thesis can also contribute additional knowledge 

of language- and knowledge-developing working methods.  Two re-

search questions have been used to fulfil this purpose. The first ques-

tion concerns the characteristics of didactic leadership. The second 

question deals with the aspects of didactic leadership that can consti-

tute a supportive structure for the language and knowledge develop-

ment of newly-arrived and multilingual pupils. The study has been 

carried out as an ethnographical case study, in which I, by means of 

participatory observations, have followed a teacher over time in the 

subjects of Social Science, Home Economics and Mathematics, in 

their mentor class of around 28 pupils, of which nine are newly-

arrived and multilingual pupils. I have also interviewed the teacher. A 

central aspect of the study is that knowledge is created through inter-

action between people. The licentiate thesis has its point of departure 

in a sociocultural perspective of teaching and learning, in which the 

concept of scaffolding in the nearest development zone is used in the 

analysis.  Furthermore, the concept of didactic leadership is also dis-

cussed. The sociocultural perspective, scaffolding in the nearest de-

velopment zone and didactic leadership are thus important to the 

study, but it is not obvious what the relationship between them looks 

like.  

 

The analysis shows that the themes of the study, clarity and structure, 

accessibility and reflexivity, as well as high demands and cognitive 

challenges, are significant factors in didactic leadership that have a 
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positive effect on the learning climate, where the pupils’ access to 

different supportive structures in teaching to further develop new 

knowledge and their learning, are a matter of course. By bringing to-

gether in one model the didactical triangle and the relationship be-

tween the various themes of the study, didactic leadership in the di-

dactical room will be visualised. This means both in and outside the 

classroom, where scaffolding at different levels is important when 

teaching, and where interaction constitutes the unifying link between 

didactic leadership and scaffolding.  Scaffolding can both be a condi-

tion for didactic leadership and an effect of it. The focus in the study 

has been on multilingual and newly-arrived pupils, but the results of 

the study indicate that didactic leadership as I have described it is im-

portant for all pupils, in the didactical room, regardless of language 

and background, compulsory school or upper secondary school. 

 

Keywords: didactic leadership, the teacher’s leadership, leadership in 

the classroom, language- and knowledge-development working meth-

ods, scaffolding, the nearest development zone, interaction, positive 

learning climate, educational conditions of multilingual and newly-

arrived pupils 
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Förord 

Jaha, så var det då dags att skriva de sista raderna för den här gången. 

Denna licentiatuppsats är både en slutprodukt på min forskarutbild-

ning vid Mälardalens högskola och ett resultat av en gemensam sats-

ning mellan Barn- och utbildningsförvaltningen på kommunen och 

Mälardalens högskola på en kommundoktorand som råkar vara jag. 

Jag vill framföra mina tack till en rad personer som på olika sätt med-

verkat till att uppsatsen nu är färdig. Först vill jag tacka läraren och 

hens mentorsklass, ni möjliggjorde min studie! Ett stort tack till Johan 

Lindeberg, i det här fallet arbetsgivarrepresentant och min chef, som 

har gett mig möjligheten att under nästan tre år förena forskning på 60 

% med skolutveckling på olika grundskolor inom kommunen. Ett sär-

skilt och hjärtligt tack till min huvudhandledare Eva Sundgren och 

biträdande handledare Karin Sheikhi som visat mig stor tillit och en-

gagemang samt givit mig ovärderlig support och konstruktiv kritik. 

Våra samtal och diskussioner har varit fantastiska! Tack Eva för att du 

alltid har haft tid för mig och för din blick för detaljer. Tack Karin för 

dina utmanande frågor. Tack till Jenny Rosén för din kritiska gransk-

ning och genomgång vid mitt slutseminarium. Ett varmt tack vill jag 

rikta till både Anna Ehrlin, som insiktsfullt och entusiastiskt varit in-

tern läsare och granskare av mitt slutmanus, och Annaliina Gynne, 

som intern läsare vid halvtid. Tack också till Birgitta Norberg Brors-

son som följt min skrivprocess från början till slut. Tack till er fyra för 

värdefulla kommentarer som tagit mig vidare i såväl tänkande som 

skrivande! Ett tack också till Marie Öhman, tidigare chef på avdel-

ningen Språk och litteratur, som med värme tog emot mig och som 

hjälpt mig med en rad olika administrativa uppgifter. Att komma som 

kommundoktorand och ha tillgång till användarnamn, behörigheter 

och passerkort är inte så enkelt som det verkar! Tack John Jones för 

att du tog dig tid till översättning av  

abstract och sammanfattning! 

 

Jag vill även tacka Lena Hoelgaard och Anu Enehöjd på Barn- och 

utbildningsförvaltningen för det intresse ni visat min studie och för att 
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ni generöst delat med er av både er själva och er tid. Sist, men inte 

minst, vill jag tacka min familj, liten som stor, för allt stöd i form av 

ifrågasättande, beröm och för att jag har kunnat prata av mig när det 

har behövts. Ett särskilt tack till dig Pasi som tagit hand om mycket 

hemma när jag isolerat mig i mitt läsande och skrivande. 

 

Hanna Simola 

augusti 2019 
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1 Inledning 

Sveriges invånare kan sägas representera olika språk och kulturer (Lo-

rentz, 2016). Den enspråkiga och monokulturella skolan kan därför 

ses som en avvikelse, vilket betyder att flerspråkighet och mångkul-

turalitet i den svenska skolan snarare är en regel än ett undantag 

(Cummins, 2000). Eftersom det är ett flerspråkigt samhälle har alla 

bosatta i Sverige enligt språklagen (SFS 2009:600) rätt till sitt mo-

dersmål, möjligheten att tillägna sig och utveckla det svenska språket 

samt lära sig främmande språk (se t.ex. Lahdenperä & Sundgren, 

2016).  Det finns olika definitioner av flerspråkighet, och flerspråkig-

het definieras i dag för det mesta utifrån funktion eller en kombination 

av funktion och kompetens (se Sundgren, 2017). Med flerspråkiga 

elever avser jag elever som använder eller kan använda fler språk än 

ett i sin vardag, oberoende av hur väl de behärskar språken (se t.ex. 

Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005:8).  

 

Alldeles för ofta konstateras (se t.ex. Skolinspektionen, 2009; 2014; 

2017) att skolan inte lyckas tillvarata de erfarenheter och kunskaper 

som nyanlända elever har och inte heller att förse dem med de redskap 

som behövs för en framgångsrik skolgång (Bergendorff, 2014). Re-

gelverket för skolgången för nyanlända elever har därför skärpts. Den 

1 januari 2016 inträdde flera regler, vilket bland annat innebar en offi-

ciell definition av nyanlända elever (Skollagen 3 kap. 12 a §): 

 
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och 

som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som 

har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalen-

derår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses 

vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 

 

En nyanländ elev kan också delvis få undervisas i förberedelseklass i 

högst två år. Vad som avses med delvis är inte närmare reglerat (Skol-

verket, 2016). Rätten till studiehandledning på modersmål regleras 

också i skollagen (Skollagen 3 kap, 12 i §; Skolförordningen 

2011:185, 5 kap. 4 §). Sverige har enligt Cummins (2017) några av de 
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mest progressiva lagarna i Europa vad gäller att hjälpa nyanlända ele-

ver att lära sig svenska och utveckla sina färdigheter på modersmålet. 

Dessa har dock inte tillämpats konsekvent och därutöver varit något 

ineffektiva, dels till följd av det svenska utbildningssystemets decent-

ralisering, dels orsakat av att lärarutbildningar och fortbildningar för 

lärare inte har haft utbildning av elever med invandrarbakgrund i fo-

kus. Därför menar Cummins (2017) att det finns skolor i Sverige som 

bedriver sin verksamhet utan att veta tillräckligt om vad forskningen 

säger gällande första språkets betydelse för andraspråksutvecklingen 

samt vad skolor kan göra för att dra nytta av elevernas alla kognitiva 

och kunskapsmässiga färdigheter för att underlätta deras framsteg i 

skolan. 

 

I Lgr11 (s. 8) fastslås att undervisningen ska individualiseras och den 

ska vidare främja det fortsatta lärandet och kunskapsutvecklingen med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. En utmaning för många lärare består emellertid i att hitta 

metoder som inkluderar alla elever oavsett språk och ursprung (Lah-

denperä & Sundgren, 2016).  Lärares och annan skolpersonals förhåll-

ningssätt till nyanlända och flerspråkiga elever har en markant bety-

delse för hur eleverna kommer att lyckas i skolan (Otterup, 2014). En 

ytterligare förutsättning för lyckad skolgång är att lärare har kunskap 

om vad andraspråksinlärning inom det egna ämnet innebär. Man bör 

därför vara medveten om sitt eget språkbruk och kunna skilja på vilka 

svårigheter som kan uppstå i ämnet på grund av språket och vad som 

handlar om ämnesinnehållet (Bergendorff, 2014). Ett språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen är betydelsefullt för att 

möjliggöra en lyckad skolframgång (Lahdenperä & Sundgren, 2016). 

Det handlar således om att som lärare välja de metoder och arbetssätt 

som utvecklar både språk- och ämneskunskaper (Otterup, 2014). Hajer 

och Meestringa (2010) benämner detta språkinriktad undervisning, 

vilket innebär att elever lär sig använda det ämnesspecifika språket 

muntligt och skriftligt.  

 

Lahdenperä och Sundgren (2016) beskriver att modersmålets eller det 

starkaste (skol)språkets roll är centralt och att ha kunskap om att fler-

språkighet är en resurs för inlärning och förståelse för elevernas kultu-

rella identitetsformning är betydelsefullt för elevernas skolframgång. 

Undervisningen behöver därför synliggöra och inkludera de olika 

språkliga och kulturella erfarenheter som finns bland eleverna (Lah-

denperä & Sundgren, 2016). Som lärare kan det därför vara av vikt att 

  

14 
 

mest progressiva lagarna i Europa vad gäller att hjälpa nyanlända ele-

ver att lära sig svenska och utveckla sina färdigheter på modersmålet. 

Dessa har dock inte tillämpats konsekvent och därutöver varit något 

ineffektiva, dels till följd av det svenska utbildningssystemets decent-

ralisering, dels orsakat av att lärarutbildningar och fortbildningar för 

lärare inte har haft utbildning av elever med invandrarbakgrund i fo-

kus. Därför menar Cummins (2017) att det finns skolor i Sverige som 

bedriver sin verksamhet utan att veta tillräckligt om vad forskningen 

säger gällande första språkets betydelse för andraspråksutvecklingen 

samt vad skolor kan göra för att dra nytta av elevernas alla kognitiva 

och kunskapsmässiga färdigheter för att underlätta deras framsteg i 

skolan. 

 

I Lgr11 (s. 8) fastslås att undervisningen ska individualiseras och den 

ska vidare främja det fortsatta lärandet och kunskapsutvecklingen med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. En utmaning för många lärare består emellertid i att hitta 

metoder som inkluderar alla elever oavsett språk och ursprung (Lah-

denperä & Sundgren, 2016).  Lärares och annan skolpersonals förhåll-

ningssätt till nyanlända och flerspråkiga elever har en markant bety-

delse för hur eleverna kommer att lyckas i skolan (Otterup, 2014). En 

ytterligare förutsättning för lyckad skolgång är att lärare har kunskap 

om vad andraspråksinlärning inom det egna ämnet innebär. Man bör 

därför vara medveten om sitt eget språkbruk och kunna skilja på vilka 

svårigheter som kan uppstå i ämnet på grund av språket och vad som 

handlar om ämnesinnehållet (Bergendorff, 2014). Ett språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen är betydelsefullt för att 

möjliggöra en lyckad skolframgång (Lahdenperä & Sundgren, 2016). 

Det handlar således om att som lärare välja de metoder och arbetssätt 

som utvecklar både språk- och ämneskunskaper (Otterup, 2014). Hajer 

och Meestringa (2010) benämner detta språkinriktad undervisning, 

vilket innebär att elever lär sig använda det ämnesspecifika språket 

muntligt och skriftligt.  

 

Lahdenperä och Sundgren (2016) beskriver att modersmålets eller det 

starkaste (skol)språkets roll är centralt och att ha kunskap om att fler-

språkighet är en resurs för inlärning och förståelse för elevernas kultu-

rella identitetsformning är betydelsefullt för elevernas skolframgång. 

Undervisningen behöver därför synliggöra och inkludera de olika 

språkliga och kulturella erfarenheter som finns bland eleverna (Lah-

denperä & Sundgren, 2016). Som lärare kan det därför vara av vikt att 

13



  

15 
 

påminna sig själv om att nyanlända elever som kommer till skolan inte 

bara har kommit till ett nytt land. De har också lämnat ett land och har 

med sig erfarenheter och kunskaper som behöver tillvaratas (Mell-

gren, 2014). Undervisningen behöver innehålla stöttning, till exempel 

genom studiehandledning på modersmål/starkaste skolspråket och 

tydliga strukturer. Att läraren har höga förväntningar, det vill säga att 

inte förenkla ämnesinnehållet, och utgår ifrån elevernas förförståelse 

är också av vikt (se t.ex. Gibbons, 2009). Utmärkande för stöttning är 

att det är ett tillfälligt stöd (men i stunden nödvändigt) som ges i 

undervisningen av lärare och/eller klasskamrater för att eleven ska 

tillägna sig nya kunskaper och färdigheter för att senare kunna klara 

av samma själv. Även om lärare arbetar i utmanade miljöer är de en-

ligt Cummins (2017) aldrig maktlösa. Som lärare kan man välja hur 

man organiserar samspelet i klassrummet. Man beslutar också hur 

man ser på sig själv i rollen som lärare för elever med olika bakgrun-

der samt hur man väljer att förhålla sig till elevernas språk och kul-

turer, till exempel att i undervisningen enbart förmedla ett ämnesinne-

håll eller också koppla innehållet till elevernas språk, liv och erfaren-

heter (Cummins, 2017).  

 

Undervisning kräver att en lärare klarar av många roller, däribland 

rollen som ledare. Lärarens ledarskap i undervisningen är väsentligt i 

förhållande till elevernas lärande (Håkansson & Sundberg, 2012). Lä-

rare har olika sätt att leda på, vilket inte är ett problem så länge under-

visningen är begriplig (vad), hanterbar (hur) och meningsfull (varför) 

för eleverna. Ett välfungerande ledarskap är alltså en förutsättning för 

att åstadkomma en effektiv undervisning (Hjort & Furenhed, 2017). I 

Lgr11 (s. 13) framhålls att ”skolan ska erbjuda eleverna strukturerad 

undervisning under lärares ledning, så väl i helklass som enskilt. Lä-

rarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kun-

skaper i sina olika former.” Lärares ledarskap handlar därmed inte 

bara om ordning och reda, utan också om att strukturera det sociala 

samspelet i klassrummet för att nå målen med undervisningen. Det 

betyder bland annat att ha förmågan att motivera och utmana eleverna 

i deras lärande genom strukturerad och varierande undervisning, i hel-

klass, smågrupper och enskilt, samt att kunna bygga relationer och ett 

gott arbetsklimat i och utanför klassrummet. Lärares ledarskap omfat-

tar därför både didaktiska och sociala dimensioner (Håkansson & 

Sundberg, 2018). Att jag i föreliggande licentiatuppsats valt att an-

vända just formuleringen didaktiskt ledarskap har att göra med att det 
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inrymmer det läraren de facto gör, nämligen att undervisa i och utan-

för klassrummet i interaktion med eleverna. 

1.1 Personlig motivering till föreliggande studie 

Mina första trevande försök som lärare var att arbeta som vikarie un-

der studietiden i olika förberedelseklasser i grundskolan. Därefter kom 

jag att arbeta i en verksamhet på gymnasiet för elever med psykosoci-

al problematik, i ämnen på både högstadie- och gymnasienivå. Senare 

började jag arbeta på dåtidens IVIK1 och IV2 med nyanlända och fler-

språkiga gymnasieelever samt som ämneslärare i svenska som andra-

språk på gymnasieprogram. Eleverna i dessa verksamheter kom att 

forma mig djupt, eftersom det var här jag lärde mig konsten att vara 

lärare. Jag la ner mycket tid på att lära känna eleverna, och i takt med 

att jag växte som person och min erfarenhet som lärare blev mer om-

fattande blev mina lektioner än mer strukturerade, där en språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning var en självklarhet. Jag lyckades 

på så sätt inkludera eleverna, var och en efter egna behov och egen 

förmåga. Det var här som jag för första gången också började reflek-

tera över min roll som ledare i klassrummet och dess eventuella bety-

delse i undervisningen. 

  

För några år sedan fick jag anställning som kommundoktorand i di-

daktik där jag också uppmanades att ha ett ”svenska som andraspråks-

perspektiv”. Eftersom elevresultaten för framför allt nyanlända elever 

i den kommun som jag arbetar i var låga skulle mitt forskningsområde 

inbegripa språk- och kunskapsutvecklande arbete, det vill säga hur 

ämneslärare arbetar med både språk och ämne parallellt. Väl på fältet 

hamnade läraren jag följde i mitt fokus och jag blev mer intresserad av 

hens didaktiska ledarskap som en möjlig stödstruktur för elevers 

språk- och kunskapsutveckling. Det finns gott om forskning om lära-

ren som ledare, medan det finns knappt någon nationell eller internat-

ionell forskning om det didaktiska ledarskapet: ”leadership in the 

classroom from a didactic perspective seems to be a completely unex-

plored area” (Augustsson & Boström, 2012:168).  

 

                               
1 Dagens Språkintroduktion 
2 Dagens Introduktionsprogram. Jag undervisade på det som idag kallas för Individuellt alter-
nativ och Yrkesintroduktion. 
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I föreliggande licentiatuppsats vill jag därför genom en etnografisk 

fallstudie ge en bild av på vilket sätt det didaktiska ledarskapet kan 

fungera som en stödstruktur för nyanlända och flerspråkiga högstadie-

elevers språk- och kunskapsutveckling. Min förhoppning är att bidra 

med ytterligare kunskap om språk- och kunskapsutvecklande under-

visning och visa vilken roll det didaktiska ledarskapet spelar i detta 

sammanhang.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

I denna licentiatuppsats undersöks en lärares arbete med språk- och 

kunskapsutveckling i ett högstadieklassrum. Syftet är att utveckla 

kunskap om det didaktiska ledarskapet i undervisningen av nyanlända 

och flerspråkiga elever. Genom att beskriva det didaktiska ledarskapet 

kan uppsatsen också bidra med ytterligare kunskap om språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. För att besvara syftet är följande frå-

gor vägledande: 

 

 Vad kännetecknar ett didaktiskt ledarskap? 

 Vad i det didaktiska ledarskapet kan utgöra en stödstruktur för 

nyanlända och flerspråkiga elevers språk- och kunskapsut-

veckling? 

 

1.3  Disposition 

Licentiatuppsatsen består av sex kapitel. I detta inledande kapitel är 

avsikten att ge läsaren en bakgrund till mitt forskningsområde och 

valet av det samt presentera studies syfte och frågeställningar. I kapi-

tel 2 presenteras för studien relevant tidigare forskning i två delar: 

lärarens ledarskap i och utanför klassrummet och språkliga dimens-

ioner i ämnesundervisningen. I kapitel 3 redogörs för uppsatsens teo-

retiska ramverk som också består av två delar: sociokulturellt perspek-

tiv på lärande och undervisning samt lärarens didaktiska ledarskap. I 

kapitel 4 redogörs för studiens metod, material och genomförande. 

Utrymme ges även åt att diskutera min egen forskarroll, studiens 

etiska överväganden samt studiens giltighet. I kapitel 5 presenteras 

studiens resultat i tre delar: tydlighet och struktur, tillgänglighet och 

reflexivitet samt höga krav och kognitiva utmaningar. Kapitlet består 
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reflexivitet samt höga krav och kognitiva utmaningar. Kapitlet består 

16



  

18 
 

även av en fjärde del positivt lärandeklimat där en sammanfattning 

görs av föregående delar. I det avslutande sjätte kapitlet förs en mer 

generell diskussion kring resultaten i tre delar: Det didaktiska ledar-

skapet för språk- och kunskapsutveckling, Olika nivåer av stöttning i 

undervisningen samt Det didaktiska rummets begränsningar: avsak-

naden av möjligheter till stöttning på modersmålet i ämnesundervis-

ningen. Slutligen reflekterar jag över studiens bidrag och ger förslag 

till vidare forskning. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Läraren ledarskap i och utanför klassrummet 

Omfattningen av forskning om lärares ledarskap i skolan är stor. I det 

följande ger jag exempel som har relevans för min studie. Fokus för 

studien är emellertid didaktiskt ledarskap som fortfarande är relativt 

outforskat.  

Håkansson och Sundberg (2018:28) redogör för hur ledarskapet i sko-

lan och förväntningar på det ur ett nordisk-skandinaviskt perspektiv 

skiftat över tid: 

 Framväxten (ca 1840–1900) handlade om framväxten av skol-

ledarskap som roll och yrke. Det var en person som var ansva-

rig för hela skolans verksamhet. Under kyrkans översyn blev 

så kallade huvudlärare successivt också skolledare. 

 Professionsformering kring skolledarskap (ca 1900–1940) 

medförde både en formell reglering och ett kulturellt och poli-

tiskt erkännande av denna yrkesgrupp. 

 Byråkratisering (ca 1940–1960) innebar att ledarskapet ingick 

i ett systembygge inom nationalstaten där rektorer blev statens 

förlängda arm på de lokala skolenheterna. 

 Systembyggande (ca 1960–1990) medförde att ledarskapets 

funktioner byggdes ut och skolledaren blev en mera central 

systemaktör med eget ansvar som skulle samspela med andra 

styrningsaktörer. 

 Marknadisering (ca 1990–2010). Ledarskapet innebar också 

att hävda sin verksamhet på en konkurrensutsatt marknad av 

kunder och att strategiskt positionera sig bland de olika alter-

nativen. 

 Ledning av lärande (från ca 2010–). Skolförbättringen har 

medfört att ta ansvar för professionellt lärande, delat pedago-

giskt ledarskap och elevers måluppfyllelse. 
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Att arbeta som lärare är att ha ett ledarskapsyrke (Steinberg, 2018). 

Det var under 2000-talet som formuleringen lärarens ledarskap dök 

upp nationellt i talet om lärarens arbete i klassrummet (Olsson, 2016). 

Internationellt går begreppet under termen classroom management 

(Stensmo, 2008; Olsson, 2016; Håkansson & Sundberg, 2018). Ledar-

skap i klassrummet är ett mångfacetterat begrepp. Det handlar dels om 

olika uppgifter och kompetenser som lärare behöver ha för att kunna 

organisera undervisningen i klassrummet, dels om lärarens interaktion 

med eleverna (Billmayer, 2012).  

Ofta talas det om olika ledarstilar såsom auktoritär, demokratisk eller 

låt gå (Olsson, 2016; Hjort & Furenhed, 2017). Ledarskapsstilar i 

klassrummet beskrivs exempelvis av Stensmo (2000) som en skala där 

lärar- och elevkontroll ställs gentemot varandra, vilket kanske inte är 

fullt så enkelt i verkligheten (Hjort & Furenhed, 2017). En vanlig fö-

reställning är också enligt Håkansson och Sundberg (2018) att ledar-

skap har att göra med personliga egenskaper och utvecklas genom 

erfarenhet. Att vara ledare i skolan handlar dock om så mycket mer. 

Det är till exempel nära relaterat till hur man förstår skolans uppdrag 

(Håkansson & Sundberg, 2018). Målsättningar som återkommer i be-

skrivningar av lärarens ledarskap i klassrummet har ofta att göra med 

att (Ogden, 2017:22): 

 lösgöra tid till läraktiviteter genom att skapa och upprätthålla 

arbetsro, 

 främja elevernas uppmärksamhet och engagemang, 

 främja elevernas sociala kompetens och positiva beteende, 

 generera sammanhållning och trivsel i klassen, 

 stimulera elevernas motivation, arbetsinsats och prestationer. 

 

Undervisning och organisering av elevers lärande förutsätter ett proak-

tivt ledarskap (Berg, Sund & Wede, 2012), och lärarens ledarskap 

benämns ofta enligt Håkansson och Sundberg (2018) som ett direkt 

ledarskap, eftersom läraren har möjligheten att genom sin undervis-

ning direkt påverka både elevernas lärande i klassrummet och skolans 

olika resultat. I undervisningen utövas ledarskapet i samspel med ele-

verna (Håkansson & Sundberg, 2018), och genom ledarskapet förmed-

lar läraren enligt Ogden (2017) sina värderingar, förhållningssätt och 

förväntningar på eleverna. Ledord för lärares ledarskap är relationer, 
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struktur och ämneskunskaper. Steinberg (2012) menar att det finns två 

aspekter av betydelse för lärarens ledarskap i klassrummet, nämligen 

makro- och mikroperspektivet. Makroperspektivet har att göra med 

förståelsen för uppdraget, medan mikroperspektivet handlar om att 

som lärare ha kompetensen att genomföra sitt uppdrag. Steinbergs 

tankegångar liknar Granströms (2012) som menar att ledarskap och 

lärarskap är två nära förknippade aspekter av lärarrollen, men att de 

ändå är två olika sidor av lärarens arbete.  Ledarskap i klassrummet 

definieras av Granström (2007:17, 2012:33) som att ha: 

 kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser,  

 förmåga att hantera klassrumsinteraktion och grupprocesser. 

 

Lärarskap i klassrummet definieras av Granström (2007:17, 2012:33) 

som att ha: 

 kunskap om ett kunskapsområde och/eller ämne,  

 förmåga att förmedla kunskaper och färdigheter.  

 

Med hjälp av definitionerna av ledarskap och lärarskap i klassrummet 

identifierar Granström fyra varianter av lärarutövande, se figur 1. 
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  LÄRARSKAP   

Bra      Dåligt 

 

                 1  2 

 Bra 

LEDARSKAP 

 Dåligt 

               3  4 

 

Figur 1: Fyra varianter av lärarutövande i klassrummet (Efter Granström 2007:18, 

2012:33). 

I ruta 1 figurerar den ideala läraren. Förutom att vara ämneskunnig 

och förmedla kunskaper på ett skickligt sätt (lärarskap), har hen även 

förmåga att organisera och leda elevernas arbete (ledarskap). I ruta 2 

förekommer hålligångaren. Det är läraren som har dåliga ämneskun-

skaper (lärarskap), men som har organisationsförmåga (ledarskap). 

Läraren är inte särskilt kunnig eller intresserad av själva ämnesinne-

hållet. Istället sysselsätter hen eleverna med olika aktiviteter, vilket 

innebär att eleverna lär sig slumpmässigt. I ruta 3 anträffas fackspecia-

listen. Det är en ämneskunnig lärare som huvudsakligen bedriver ka-

tederundervisning genom att berätta intresseväckande om sitt ämne 

(lärarskap), men när eleverna exempelvis ska arbeta i grupp uppstår 

förvirring, eftersom hen inte kan hantera de grupprocesser som upp-

står (ledarskap). I ruta 4 påträffas läraren som benämns som katastro-

fen. Hen har inte förmågan att hålla ordning i klassrummet (ledarskap) 

och har varken tillräckliga ämneskunskaper eller förmåga att kunna 

presentera den (lärarskap). Eleverna lämnas därför i hög grad åt sig 

själva (Granström 2007, 2012).  
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 Stensmo (2008:7) framhåller i likhet med Granströms (2007, 2012) 

resonemang om lärarskap och ledarskap att lärarens kompetens behö-

ver bestå av tre aspekter: 

 Ämneskompetens, det vill säga att ha kunskap om sina under-

visningsämnen ur både ett samtida och historiskt perspektiv, 

vara à jour med forskning och kunskapsutvecklingen inom 

dessa ämnen samt förmåga att kritiskt granska den nya kun-

skapen inom ämnena. 

 Didaktisk kompetens handlar om att kunna planera, genomföra 

och utvärdera den egna undervisningen gällande val av inne-

håll (vad?), val av metod (hur?) och anledningen till dessa val 

(varför?). 

 Ledarkompetens innebär att kunna organisera och leda skol-

klassen som ett arbetande kollektiv. Det innebär att kunna han-

tera frågor som rör disciplin, ordning och elevomsorg, grup-

pera elever för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster 

samt individualisera elevers arbete och lärande. 

 

Lärarens ledarskap i relation till undervisningens innehåll och ämnes-

kontexten har också uppmärksammats i forskning. Lärares ledarskap 

inom olika ämnesområden kan se olika ut, eftersom ämneskontexterna 

är så olika. Exempelvis visar forskning att lärarledarskapet inom ma-

tematikundervisningen skiljer sig från lärarledarskapet inom naturve-

tenskapliga ämnen (se t.ex. Wenner & Campbell, 2017). Håkansson 

och Sundberg (2012) redogör för att skickliga lärare bland annat har 

goda kunskaper om undervisning och lärande, ställer höga krav på 

eleverna och ger dem utmanade uppgifter, leder lärande genom inter-

aktion i klassen och i undervisningen samt följer och återkopplar ele-

vernas lärande. 

Norlund, Dimenäs, Kolback & Wede (2012) beskriver att det till lä-

raruppdraget hör att man ska orientera sitt ledarskap och agera i rikt-

ning mot skolans uppdrag. Även om styrdokumenten är vägledande 

vad gäller vilka val och prioriteringar som behöver göras ger de sam-

tidigt utrymme för tolkningar. Väsentligt i lärarens ledarskap är därför 

bland annat frågan om vad undervisningen syftar till, vad som är rele-

vant undervisningsinnehåll och vad och hur något ska bedömas (Nor-

lund, Dimenäs, Kolback & Wede, 2012). Lärarens arbete handlar 

också till stor del om att utveckla pedagogiska metoder och att tillva-

rata kunskaper om hur människor lär, samverkar och fungerar enskilt 
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och i grupp (Granström, 2012).  Lärares ledarskap behöver enligt 

Granström (2007, 2012) bygga på kunskap om de processer som är 

förknippade med olika arbetsformer. Det räcker således inte med att 

exempelvis beskriva en bra helklassundervisning eller ett bra gruppar-

bete, utan man behöver som lärare även visa och tydliggöra för vem 

eller för vilka syften en viss arbetsform är bra liksom vilka dynamiska 

processer de kan ge upphov till och hur man som lärare kan hantera 

dessa: ”ett professionellt ledarskap i klassrummet bygger på att lärare 

vet vad och hur hen gör” (Granström 2007:30, 2012:45).  Ohlsson 

(2016) menar att innebörden i lärares ledarskap är att möjliggöra lä-

rande, disciplinering och att verka för olika intressen.  Lärarens ledar-

skap utgörs därför enligt Olsson av flera komplexiteter: 

 Lärare utövar ledarskapet i mötet med elever både som ett kol-

lektiv och på en och samma gång som enskilda individer. 

 Lärare utövar ledarskapet i stundens möten med elever, i relat-

ionen med eleverna, och detta möte kan inte helt förutsägas. 

 Lärare har ansvar för att leda aktiviteter, men det är inte säkert 

att eleverna låter sig påverkas att delta. 

 Lärare ska uppmärksamma den enskilda elevens ”bästa” och 

de krav som ställs på att ledarskapet verkar för att realisera 

styrdokumentens mål. 

 

Till formuleringen lärares ledarskap kan enligt Augustsson och Bost-

röm (2016) två svårigheter kopplas: otydliga gränser mellan olika ty-

per av ledarskap och en sammanblandning av lärares personlighet och 

ledarstil. Benämningen hänvisar ofta till själva ledarskapet i klass-

rummet, vilket är otidsenligt eftersom läraren ansvarar för elever även 
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Lärares ledarskap i det didaktiska rummet definieras av Augustsson 

och Boström (2012:174) som 

a process in which the teacher, with reference to the relationship 

among the national curriculum, the schools’ policy documents, ac-

tual resources, the student group, and possibly parents’ motives clar-

ifies what needs to be done and how it should be performed through 

individual and collective efforts to achieve common thematic and 

didactic targets.  

Det nuvarande kunskapsläget om det didaktiska ledarskapet gör, enligt 

Augustsson och Boström (2012:168, min översättning), bland annat 

gällande att: 

 det ur ett ledarskapsperspektiv saknas didaktisk kunskap för att 

bättre stödja elevers inställning till lärande och läsförståelse, 

 det finns få vetenskapliga studier som rör de komplexa förhål-

landena i lärarens ledarskap, 

 det finns knappt någon litteratur som tar upp och identifierar 

olika typer av komplexa problemsituationer som lärare ofta 

handskas med i sitt didaktiska ledarskap, 

 det finns få eller inga kurser inom högre utbildningar som på 

ett tydligt sätt tar upp både det didaktiska rummet som en sär-

skild social struktur och lärarens unika och specifika omstän-

dighet gällande det didaktiska ledarskapet. 

 

Benämningen didaktiskt ledarskap hänvisar till ”teachers in their indi-

rect or direct relations with individual students or student groups 

based on a conscious didactic approach” och “teachers in their di-

dactic rooms based on a conscious didactic approach” (Augustsson & 

Boström, 2016:3, 2016:15).  

Sammanfattningsvis kan sägas att begreppet didaktiskt ledarskap 

kommer åt den komplexitet som råder i lärares ledarskap och i den 

föreliggande studiens material, och detta är ytterligare en orsak till att 

jag har valt att använda mig av det begreppet.   
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2.2 Språkliga dimensioner av ämnesundervisningen 

2.2.1 Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande och 

utbildningsvillkor  

I sin översikt av 20 års forskning om utbildning, andraspråkselever 

och flerspråkighet lyfter Cummins (2000) fram att den interkulturella 

miljön inte bara är en vinst för alla utan även ett mått på skolans fram-

gång. Ju mer utrymme skolan lyckas ge elevernas språk och kultur, 

desto mer framgångsrik kommer skolan att bli. Cummins betonar att 

om eleverna blir synliggjorda så kan de också påverka utbildningen 

och sina egna resultat. I sin forskningsöversikt visar Vetenskapsrådet 

(2012) att skolor som tar till vara på elevernas samtliga resurser i form 

av deras redan tillägnade språk och kunskaper har större möjligheter 

att bidra till en framgångsrik utveckling hos eleverna. Andra aspekter 

från forskning om flerspråkighet som Vetenskapsrådet lyfter är att 

utbildningen bör vara individualiserande och erbjuda rättvisa och rik-

tiga bedömningar av varje elevs kunskaper, att undervisningens kvali-

tet har betydelse för elevernas skolframgång och att skolor som invol-

verar flerspråkiga elevers vårdnadshavare i utbildningen också lyckas 

bättre med att ge en meningsfull kontext för barnens lärande. Fler-

språkigheten behöver integreras som en naturlig del av skolans var-

dag. Skolans verksamheter omkring språk behöver få en vidgad och 

mer övergripande organisation som inkluderar alla elever.  

Thomas och Colliers (1997) longitudinella studie av andraspråksele-

vers framgång visar att långsiktig skolframgång handlar om att andra-

språkselever bör undervisas dels på en kognitivt utmanande och års-

kursadekvat nivå på sitt starkaste språk/modersmål, dels på en kogni-

tivt utmanade och årskursadekvat nivå på sitt andraspråk under en del 

av skoldagen. Att få lära på sitt modersmål är viktigt då det tar tid att 

utveckla ett (väl)fungerande skolspråk på sitt andraspråk. Ett omvänt 

sociokulturellt sammanhang för andraspråkselevers skolgång är också 

av vikt. Med detta menas att de som lär sig på sitt andraspråk behöver 

få samma stödjande sociokulturella sammanhang i lärandet på två 

språk som enspråkiga elever har (får) när de lär sig på sitt modersmål. 

Andra viktiga faktorer för andraspråkselevers skolframgång är enligt 

Thomas och Collier socioekonomisk status, familjens ambitioner, so-

cioekonomisk ställning i ursprungslandet samt föräldrarnas utbild-

ningsbakgrund. 
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När det gäller undervisning i förberedelseklass beskriver Fridlund 

(2011) att rektorer och lärare motiverar åtskild undervisning bland 

annat med att eleverna behöver ett särskilt mottagande eftersom de 

inte förstår den svenska skolkulturen, att eleverna har ett annorlunda 

beteende samt att de behöver lugn och ro.  Skowronski (2013) har 

undersökt hur den sociala situationen ser ut för nyanlända elever i 

grundskolan och gymnasiet. Fokus är på elevernas upplevelser av att 

gå i olika förberedande klasser, nämligen förberedelseklass i grund-

skolan och IVIK
3
/Språkintroduktion på gymnasiet. Att vara en nyan-

länd elev innebär ofta, visar Skowronski, att ha en lägre social posit-

ion. Att gå i olika förberedande klasser såsom förberedelseklass på 

grundskolan eller Språkintroduktion på gymnasiet medför många 

gånger upplevelser av social uteslutning genom stigmatisering. Ele-

verna behöver därför enligt Skowronski tidigt ges möjligheten att 

komma vidare i ordinarie undervisning och att själva få ökat infly-

tande över sin utbildning. Även Sharif (2017) har undersökt ungdo-

mars möte med den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning 

för nyanlända. En slutsats som dras är att det blir ett problemfyllt möte 

eftersom ungdomarnas höga förväntningar på utbildningen och deras 

egna ambitioner krockar med en utbildning vars krav och förväntning-

ar framstår som låga. I likhet med Skowronski betonar Sharif 

(2016:109) att det finns en risk att introduktionsutbildningen för nyan-

lända på gymnasiet leder till social uteslutning:  

Introduktionsutbildningen fungerar emellertid också som en plats 

för kunskapsmässig stagnation och till och med också en infantilise-

ring av ungdomarnas förmågor, inte minst genom undervisningen i 

de samhällsorienterande ämnena som av ungdomarna upplevs som 

att ”börja om på nytt i klass ett”. Dessutom hävdar flertalet av ung-

domarna att de har en rad andra kunskaper som inte premieras i sko-

lans värld.  

Nilsson Folke (2017) beskriver också att nyanlända (grund-

skole)elever ofta känner sig exkluderade i skolan som om de vore i en 

parallell skolvärld, även om de formellt sett är inkluderade. Elevernas 

tidigare kunskaper och modersmål behöver också tillvaratas och an-

vändas som en resurs för lärande. Vad gäller övergången från förbere-

delseklass till ordinarie klass i grundskolan visar Axelsson och Nils-

son (2013) att den kan vara krånglig för nyanlända elever. De beskri-

ver att förberedelseklassen har en benägenhet att vara en lärandemiljö 

som är präglad av mycket stöttning men i längden svag utmaning, 

                               
3 Tidigare term för introduktionsutbildning för nyanlända på gymnasiet. 
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medan den ordinarie klassen tvärtom är en lärandemiljö med mycket 

utmaning men ingen stöttning. Det är därför angeläget att skillnaderna 

mellan förberedelseklass och ordinarie klass synliggörs och diskuteras 

så att nyanlända elever får den utbildning som de har rätt till. Nilsson 

Folke (2017) redogör för att övergången från förberedelseklass till 

ordinarie klasser ofta är svårare än förväntat på grund av bristande 

sociala och pedagogiska resurser i skolorna.  

2.2.2 Språk och lärande i klassrummet 

För att nyanlända och flerspråkiga elever ska få den utbildning som de 

behöver och har rätt till är det bra att på skolan ha en språkpolicy 

(Cummins, 2001). Målet med denna är att öka medvetenheten om 

språkets betydelse och språkanvändning och att språkligt inkludera 

andraspråkselever för att nå kunskapsmålen.  

Genom att gå igenom forskningslitteratur som behandlar vad som är 

viktigt när det gäller andraspråksungdomar kategoriserar Meltzer och 

Hamann (2005:4) undervisningspraktiker som de ser som betydelse-

fulla för andraspråkselevers framgång i skolan: 1) undervisning ge-

nom förebilder, explicita instruktioner och användandet av olika for-

mer av bedömningar, 2) betonandet av läsande och skrivande, 3) beto-

nandet av talande, lyssnande och tittande, 4) betonandet av tänkande, 

5) skapandet av ett elevcentrerat klassrum, 6) identifierandet och ana-

lyserandet av kännetecken för olika ämnesdiskurser, 7) förståelsen av 

texters strukturer inom olika ämnesområden, och 8) utvecklandet av 

ordförråd. I klassrum där dessa undervisningspraktiker används kom-

mer enligt Meltzer och Hamann andraspråkselever med viss kunskap i 

sitt andraspråk och med viss läs- och skrivkunnighet att förbättra sina 

kunskaper i sitt andraspråk och det akademiska språket i alla skolans 

ämnesområden. Lärarna kommer att vara bättre på att möta andra-

språkslevers behov. Dessa praktiker är således viktiga för andraspråk-

selevers framgång i skolans samtliga ämnen.  

När det gäller läsförståelse har det visat sig att faktorer som är av be-

tydelse för andraspråksläsare är textinnehåll, läsarens förkunskaper 

inom ett ämnesområde och kunskaper om den kulturella basen för 

detta, hens förhållningssätt till ämnet och den kulturella basen för äm-

net samt de sociala levnadsvillkor som hen lever under (Liberg, 2001). 

Det är problematiskt att andraspråkselever inte får läsa innehållsrika 

och komplexa texter. Att få tillgång till den typen av texter är väsent-
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ligt för uppbyggandet av kunskap, för utökandet av ordförrådet och 

för att ge näring åt elevernas intresse och motivation att överhuvudta-

get läsa (Palincsar & Schleppegrell, 2014). Scheppegrell (2004) fram-

håller att det skrivna skolspråket är dekontextualiserat, vilket gör att 

det är distanserat, explicit och strukturerat. Det interaktiva stödet sak-

nas, språket är specifikt och nyanserat samt sammanhängande. Lärare 

behöver därför, betonar Schleppegrell, göras uppmärksamma på och 

medvetna om språkets betydelse för elevens utveckling. Om man hjäl-

per elever att förstå att olika former av språket kan ge olika betydelser 

och härigenom ger dem verktyg för att förstå de texter som de läser, 

kan de också få flera möjligheter i hur de själva väljer att presentera 

sig som exempelvis textskrivare. Andraspråksinlärare kan arbeta med 

årskursadekvata texter och uppgifter om stöttningen fokuseras på 

”meaning in context through interaction with a teacher who is able to 

use meaningful metalanguage to guide them in developing under-

standing about language and meaning” (Palinscar & Schleppegrell, 

2014:622). 

2.2.3 Språket i ämnesundervisningen 

Tidigare i det här kapitlet har jag beskrivit vad forskning om nyan-

lända och flerspråkiga elevers lärande visar på en mer övergripande 

nivå, och i det följande fokuserar jag på forskning om språkets roll i 

ämnesundervisningen. Språket är inte bara ett ämne i sig utan en and-

raspråkselev lär sig också genom det. Wells (2000) beskriver att språ-

ket är ett medel för både undervisning och lärande. Interaktionen mel-

lan lärare och elever kan möjliggöra andraspråksinlärning genom äm-

nesundervisning. Mediering spelar en viktig roll i andraspråksinlärares 

växlande mellan kommunikationssätt, från ett vardagsspråk till ett mer 

vetenskapligt skriftspråk där ämnesspecifika begrepp används (Gib-

bons, 2003). Med mediering menas här olika sätt att kommunicera, 

eftersom samtalen lärare och elever emellan kan användas som ett 

verktyg att utveckla både språk- och ämneskunskaper. Lärare kan så-

ledes stötta elever att gå från ett allmänt vardagsspråk till ett mer 

avancerat ämnesspecifikt språk. Via språket når man följaktligen ny 

kunskap. Palinscar och Schleppegrell (2014:617–618, min översätt-

ning) lyfter olika faktorer som är viktiga vad gäller andraspråksinlär-

ning, och dessa faktorer utgår de från i sin forskning:  
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 Att lära sig ett andraspråk i skolsammanhang görs bäst när ele-

ver får interagera med varandra och läraren i meningsfulla ak-

tiviteter. 

 Andraspråksinlärning och undervisning måste svara mot ele-

vens kognitiva utveckling genom att använda årskursadekvat 

innehåll som stöttar undervisningsmål. 

 Med rätt stöttning kan andraspråksinlärare medverka i kom-

plexa och meningsfulla aktiviteter. 

 Eleverna måste få tillgång till ett metaspråk så att de kan sam-

tala och skriva om texter. 

 

De har också kommit fram till följande: 

 Ett metaspråk stöttar lärare när de engagerar andraspråksinlä-

rare att tala om språk som hjälper eleverna att förstå och skriva 

komplexa texter. 

 Att interagera om vad språk betyder och vad det gör, både i 

smågrupper och i helklass, ger möjligheter för eleverna att an-

vända ett språk som stödjer dem i lärandet inom olika ämnen. 

 

Hajer (2004) beskriver varför och hur ämnesundervisningen kan inte-

greras med språkundervisning, och hon lyfter tre nyckelbegrepp som 

är viktiga i en språkutvecklande ämnesundervisning, vilka delvis 

sammanfaller med Meltzer och Hamanns (2005) undervisningsprakti-

ker: 1) att lära i kontextrika sammanhang genom att knyta innehållet 

till vardagslivet och vardagliga ord och uttryck. Att här främja att alla 

sinnen används är av stor vikt, 2) att ge språkligt stöd i form av andra-

språksdidaktik för att bygga upp aktiv språkanvändning i ämnessam-

manhang, från förståelse till muntlig och skriftlig produktion, samt 3) 

att organisera en rik klassrumsinteraktion i helklass, i smågrupper, 

parvis och i individuella samtal mellan lärare och elev. Hajer betonar 

att det centrala i en språkinriktad och språkutvecklande undervisning 

är att det är rikligt med interaktion i klassrummet med aktiv produk-

tion av muntligt och skriftligt språk i meningsfulla sammanhang och 

med återkoppling från lärare och elever. 

Också Kouns (2004) åskådliggör att lärare behöver stötta elever när de 

lär sig ett abstrakt ämnesspråk genom att fokusera på ord och fraser 

som binder samman olika ämnesrelaterade begrepp och därigenom 

visa hur begreppen hänger samman med varandra. En språkinriktad 

undervisning gör lärare mer medvetna om elevers svårigheter att från 
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ett konkret vardagsspråk förflytta sig till ett mer abstrakt och ämnesre-

laterat språk. På liknande sätt beskriver Nygård Larsson (2011) hur 

eleverna ställs inför höga krav på kunskap om lexikala relationer och 

semantiska samband, både i sin läsning av lärobokstexten och i sitt 

eget skrivande. Eleverna får mycket stöd, exempelvis genom att lära-

ren tillvaratar bilderna i boken men också att hen i sina egna förkla-

ringar använder bilder. Läraren pendlar också mellan ett mer vardag-

ligt språk och ett mer akademiskt språkbruk. Nygård Larsson 

(2011:320) konstaterar: 

En språk- och textmedveten ämnesundervisning kan ses som en vik-

tig förutsättning för många flerspråkiga elevers lärande och språkut-

veckling […] Inget skolämne kan emellertid bortse från andra-

språksfrågor och de särskilda utmaningar andraspråkselever ställs 

inför i ämnesundervisningen. Därför behövs kunskaper om språkut-

veckling, såväl mer allmänna som andraspråksinriktade, liksom ett 

metaperspektiv på text och språk i all undervisning. Detta metapers- 

pektiv bör dock kombineras med rika möjligheter för elevernas egen 

aktiva och ämnesrelaterade språk- och textanvändning. 

Hägerfelth (2004) har undersökt hur språket används i olika samman-

hang i skolämnet naturkunskap A i två mångkulturella gymnasieklas-

ser och hon framhåller att elever med svenska som andraspråk i en 

undervisningsgrupp inte kan betraktas som en enhetlig grupp, utan 

deras språkliga beteenden skiljer sig på liknande sätt som elevers med 

svenska som förstaspråk. Elevernas socioekonomiska bakgrund har 

större betydelse för deras skolframgång än om de har svenska som 

modersmål eller inte, vilket också Thomas och Collier (1997) framhål-

ler. Till detta hör att Lindqvist (2014) hänvisar till att lärarens förvänt-

ningar på eleven avgör den språkliga nivå som undervisningen läggs 

på. Vissa elever får förenklade, muntliga förklaringar medan andra får 

mer dialogiska förklaringar. Ett annat resultat hos Lindqvist är att lit-

teracitetsaktiviteterna i slöjd och samhällskunskap är enspråkiga. Ny-

anlända elevers flerspråkiga resurser tillvaratas inte. 

 Kuyumcu (2013) framhåller att genrepedagogiken kan stötta elever 

som har svenska som andraspråk och som behöver konkret stöd i sin 

språk- och kunskapsutveckling; med genrepedagogik kan man arbeta 

med elevernas läsförståelse, skrivning och fördjupning av kunskaper-

na i olika ämnesområden på ett konkret och explicit sätt. ”Den dubbla 

uppgift som eleverna måste hantera är att lära sig den genre som 

undervisningen utnyttjar […] och samtidigt genom genren lära äm-

neskunskaper” (Sellgren, 2011:6). Lärare kan tillsammans med ele-
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verna arbeta med metaspråket i sin ämnesundervisning för att elever 

ska kunna förstå texter på djupet (Achugar & Schleppegrell, 2016). 

2.2.4 Nyanlända och flerspråkiga elevers rätt och möjligheter till 

stöttning på modersmålet i ämnesundervisningen 

Studiehandledning på modersmål har funnits sedan 1960-talet (Avery, 

2016). Stödundervisningen för invandrade elever bestod redan då av 

två delar: undervisning i svenska som främmande språk och studie-

handledning på elevens modersmål (SOU 1974:69). En elev som inte 

har möjlighet följa undervisningen på svenska har även idag rätt att få 

stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hen riskerar att 

inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen 

(3 kap, 12 i § skollagen). Det är således både en rättighet för elever 

som är i behov av det och en skyldighet för skolan att anordna (Skol-

förordningen 2011:185, 5 kap. 4 §). Studiehandledningen ges antingen 

genom extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis-

ningen eller i form av särskilt stöd (3 kap. 5a och 6–12 §§ skollagen).  

Hur studiehandledningen ska genomföras är inte reglerat, utan det kan 

erbjudas i många olika former. Den kan således ske i grupp eller en-

skilt och genomföras före, under eller efter en lektion. Vilket som pas-

sar elevernas behov bäst har bland annat att göra med förkunskaper, 

skolbakgrund och hur långt hen har kommit i sin andraspråksutveck-

ling (Sheikhi & Ucar, 2017a). Tillsammans med läraren behöver stu-

diehandledaren således välja den modell som utgår ifrån undervis-

ningsinnehållet och den enskilda elevens behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2013/2015). Oavsett vilken modell av studiehandledning 

som väljs är det avgörande att läraren och studiehandledaren samarbe-

tar för bästa möjliga resultat (Sheikhi & Ucar, 2017b). Avery (2016) 

visar dock hur samarbetet mellan lärare och studiehandledare är ytterst 

begränsat, vilket leder till att lärare inte har tillräcklig kännedom om 

studiehandledarnas uppdrag. Avsaknaden av samarbete kan också leda 

till att dessa två yrkesgrupper ser på elevernas lärandesituation på 

olika sätt. Studiehandledarna har inte heller möjlighet att utföra ett 

kontinuerligt arbete, då de inte har tillgång till vare sig lärarplanering-

ar eller undervisningsmaterial. Flera forskare (se t.ex. (Juvonen, 2015; 

Nilsson Folke, 2015; Rosén, 2018) påpekar just avsaknaden av samar-

bete mellan lärare och studiehandledare. Rosén (2018:195) beskriver 

denna utmaning som att ”studiehandledning kan vara en krycka att 

luta sig mot och även en bro till att kunna delta i skolan, men för att 
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den ska bli framgångsrik krävs ett organiserat samarbete i verksam-

heten”. 

Skolinspektionen har granskat verksamheten (se t.ex. Skolinspek-

tionen, 2017) och i granskningar som rör nyanlända elever lyfts också 

studiehandledningen fram (se t.ex. Skolinspektionen 2009, 2010, 

2014). Några av de brister som lyfts fram i granskningarna rör avsak-

naden av studiehandledning eller att det inte erbjuds i tillräckligt hög 

grad, att studiehandledarens uppdrag behöver förtydligas och att stu-

diehandledare och lärare behöver planera för studiehandledningen 

genom samarbete. Skolverket (2013/2015:36) påvisar i detta samman-

hang en rad framgångsfaktorer som är utmärkande för de skolor som 

kommit längre i arbetet med att organisera och genomföra studiehand-

ledning på modersmålet:  

• att en bedömning av elevens språk- och ämneskunskaper görs, 

• att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov, 

• att skolan har kompetens om flerspråkighet, 

• att studiehandledaren och elevens lärare samverkar, 

• att undervisningen ges växelvis på elevens modersmål och på 

svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande. 

Nationell forskning om studiehandledning på modersmål är ytterst 

begränsad med enbart ett fåtal studier (SOU 2018:19), mestadels små-

skaliga intervju- och observationsstudier (se t.ex. Uddling, 2013; Nils-

son Folke 2015; Shekhi & Ucar 2017b; Rosén, 2018). I SOU 2019:18 

framkommer att endast Reath Warren (2016, 2017) har utforskat och 

diskuterat studiehandledningens innehåll och utförande på djupet. Re-

ath Warren (2016) utreder och åskådliggör hur flerspråkiga praktiker 

under studiehandledning på modersmål bidrar till att hjälpa nyanlända 

elever att nå kursmålen i olika ämnen. Dessa flerspråkiga praktiker 

under studiehandledningen hjälper eleverna genom att ord och be-

grepp omformuleras och förklaras, elevernas metalingvistiska medve-

tenhet tilltar, medvetenheten om övningsinnehållet ökar samt att den 

sociokulturella medvetenheten stiger. Reath Warren menar att studie-

handledning är tillfälliga utrymmen för transspråkande (translangu-

aging spaces) i den svenska skolan, eftersom flera språk kan och bör 

användas för exempelvis reflektion, samtal och lärande. Dessa ut-

rymmen är dock begränsade, eftersom eleverna inte har tillgång till 

studiehandledning så snart de anses kunna ta till sig ämnesundervis-
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ningen på svenska.  Istället för studiehandledning på modersmål anser 

Reath Warren att det borde kallas för flerspråkig handledning, för i 

praktiken förekommer det alltid flera språk vid tillfällen för studie-

handledning. Uddling (2013) föreslår till skillnad från Avery (2016) 

att begreppet studiehandledning på modersmål istället skulle kallas för 

studiehandledning på modersmål och ämnessvenska för att tydligare 

markera studiehandledningens syfte. 

Studiehandledningen skapar också självförtroende, engagemang och 

delaktighet hos eleverna samt trygghet i både undervisning och den 

sociala samvaron på skolan (Rosén, 2018). Ur ett interkulturellt per-

spektiv fyller studiehandledningen även en ytterligare viktig funktion 

för framför allt nyanlända elever. Studiehandledaren kan fungera som 

en länk mellan den svenska skolan och elevens tidigare kulturella erfa-

renheter och eventuella tidigare erfarenheter av skola, undervisning 

och vad det innebär att vara en elev (se t.ex. Skolverket 2013/2015; 

Bouakaz & Bunar, 2015; Reath Warren, 2016; Avery, 2016; Rosén, 

2018). Studiehandledaren kan också utgöra en bro mellan hem och 

skola. En framgångsfaktor för framför allt nyanlända elevers skol-

framgång är just samverkan mellan hem och skola (Bunar, 2015). 
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 3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras licentiatuppsatsens teoretiska ramverk. 

Uppsatsen utgår från ett sociokulturellt perspektiv och begreppet 

stöttning (scaffolding) är centralt för studien. Det är med hjälp av 

stöttningen som elever kan befinna sig inom det som Vygotskij (1978; 

Vygotskij i Lindqvist, 1999) benämner den närmaste utvecklingszonen 

och därigenom nå mycket längre än vad de hade kunna göra utan ade-

kvat stöttning. Vidare diskuteras även begreppet didaktiskt ledarskap.  

Sociokulturellt perspektiv, stöttning i den närmaste utvecklingszonen 

och didaktiskt ledarskap är betydelsefulla för min studie, men det är 

inte givet hur relationen mellan dem ser ut. Stöttning kan både vara en 

förutsättning för didaktiskt ledarskap och en effekt av det.    

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 
undervisning  

Det är relevant att i föreliggande studie utgå från ett sociokulturellt 

perspektiv, eftersom lärande ses som en process som sker inom indi-

viden i indirekt eller direkt samspel med omgivningen, t.ex. samspelet 

mellan elev och lärare i undervisningen. Språk, tänkande och kun-

skapsutveckling följs åt där språket har en avgörande betydelse i kun-

skapsutvecklingen (Vygotskij, 2001). Kommunikativa processer är 

centrala, då det är genom kommunikation som en individ utvecklar 

kunskaper och färdigheter (Säljö, 2014).  

Sociokulturellt perspektiv är en övergripande benämning på ett antal 

närbesläktade teorier om människors lärande och utveckling (Jakobs-

son, 2012). Säljö (2014:22–23) redogör för tre samverkande företeel-

ser som ur ett sociokulturellt perspektiv är av betydelse vid studier av 

lärande:  

 utveckling och användning av intellektuella (eller psykolo-

giska/språkliga) redskap 

 utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 
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 kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat 

former för samarbete i olika kollektiva verksamheter. 

 

Vygotskij hade stort intresse för språket och dess relation till tänkan-

det. För honom var språket tänkandets verktyg och han såg dessa som 

oskiljaktiga (Vygotskij, 1978, 2001), men inte identiska. Förhållandet 

dem emellan är enligt Vygotskij (2001) komplext. Relationen mellan 

tänkande och språk grundas under barnets utveckling. Utan social 

kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande 

(Vygotskij, 2001). I ett sociokulturellt perspektiv är således kommuni-

kation språkets viktigaste funktion. I en språklig kommunikation kan 

kunskaper förmedlas och tillägnas; likaså kan känslor och värderingar 

uttryckas. Samtidigt kan idéer och känslor mottas genom språkanvän-

dandet (Özerk, 1998). Den sociokulturella miljön både presenterar en 

mängd olika uppgifter och anmanar och sysselsätter ett barn just ge-

nom användandet av språket (Lantolf & Appel, 1994).  

Özerk (1998) beskriver att hur väl utvecklat språk vi har hänger sam-

man med utvecklingen av abstraktionsförmågan. I vår språkliga reper-

toar är begrepp de centrala betydelsebärande redskapen. Begrepp 

måste läras in, vilket möjliggör vidare inlärning. Begrepp förbinder 

också olika erfarenheter. Genom begreppen kan vi även systematisera 

och hålla i ordning det som finns omkring oss (Özerk, 1998). 

Vygotskij (2001) menar att ordbetydelsen förenar språk och tänkande, 

eftersom ordbetydelsen är både språk och tänkande på samma gång. 

Begreppsutvecklingen rör sig om hur ordbetydelsen utvecklas visavi 

olika föremål i omgivningen. Det handlar således om ordets generali-

sering. Här är det betydelsefullt att nämna Vygotskijs (2001) teori om 

vardagsbegrepp (spontanta begrepp) och vetenskapliga begrepp (aka-

demiska begrepp/fackbegrepp). Vardagsbegrepp bygger på empirisk 

erfarenhet och utvecklas genom sociala upplevelser i naturliga situa-

tioner i vardagslivet. De är omedvetna begrepp, eftersom de är osys-

tematiska. Deras utveckling går från det konkreta till det generella. 

Resonemanget följer således en induktiv metod. Vetenskapliga be-

grepp är teoretiska och omtalas av Vygotskij som medvetna, eftersom 

de är systematiska. Genom begreppsgeneraliseringar uppnås be-

greppsmedvetande. De vetenskapliga begreppen arbetar från det gene-

rella till det konkreta. Resonemanget följer alltså en deduktiv metod 

(Özerk, 1998; Vygotskij, 2001). Undervisningen i skolan handlar om 

hur dessa två ska mötas, det vill säga hur elevernas (vardagliga) erfa-

renheter sammanförs med de vetenskapliga begreppen (Özerk, 1998; 
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Wells, 2000). Här har läraren enligt Vygotskij (2001) en väsentlig roll, 

och det är i ljuset av detta, menar Lindqvist (2001), som Vygotskijs 

teori om den närmaste utvecklingszonen ska ses för att exempelvis 

beskriva lärarens roll att utmana elevers tänkande genom olika former 

av stöttning (Vygotskij i Lindqvist, 1999), (se vidare om stöttning i 

3.1.1 och 4.4.2).  

Språket har således en central funktion i utbildning då det är ett medel 

för undervisning och lärande (Wells, 2000). Teorin om den närmaste 

utvecklingszonen är enligt Lindqvist (1999) dialektisk och rör rela-

tionen mellan utveckling och undervisning, där undervisningen ska stå 

i relation till elevens potentiella utvecklingsnivå. Hur undervisningen 

enligt Vygotiskij (Vygotskij i Lindqvist, 1999) ska bedrivas har att 

göra med elevens möjligheter till utveckling. En god undervisning 

”föregriper utvecklingen, ger förutsättningar för en förändring och 

skapar den närmaste utvecklingszonen […] med hjälp av en mer erfa-

ren person som blir mediator” (Lindqvist, 1999:278). Läraren har en-

ligt Vygotskij (Vygotskij i Lindqvist, 1999) en viktig roll i undervis-

ningen både som dialogpartner och för att utmana elevernas lärande. 

Se vidare om den närmaste utvecklingszonen i 3.1.1. 

Ett viktigt bidrag från Vygotskij till pedagogiken är enligt Özerk 

(1998) beskrivningen av de tidigare nämnda begreppstyperna var-

dagsbegrepp och vetenskapliga begrepp, deras inbördes förhållande 

och de följder de har för människors språkliga utveckling generellt. 

Språk fyller alltså olika funktioner i olika sammanhang, så även i olika  

skolämnen. Det vardagliga språket är som nämnts kontextnära och 

situationsbundet, medan skolspråket kännetecknas av att det är dekon-

textualiserat och abstraherat (se t.ex. Vygotskij, 1978, 2001; Cum-

mins, 2001; Vetenskapsrådet, 2012). Özerk (1998) framhåller att man 

i skolan behöver skapa begripliga undervisningssituationer där villko-

ren för inlärning av begrepp blir optimala. Tudelningen vardagsbe-

grepp och vetenskapliga begrepp återfinns också hos Cummins (1984) 

som redogör för kontextbundet språk, som används i vardagliga och 

informella sammanhang, och kontextreducerat språk, som används i 

akademiska och formella sammanhang.  

3.1.1 Stöttning i den närmaste utvecklingszonen 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och undervisning innebär att 

elever med hjälp av stöttning kan nå betydligt längre än de kan utan. 

Influerade av Vygotskij och sociokulturell teori, myntade Bruner med 
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kollegor (Woods, Bruner & Ross, 1976) begreppet stöttning, 

scaffolding (byggnadsställning) på engelska. Det är en metafor för att 

beskriva den vägledning som kännetecknar samspelet i många typer 

av interaktioner mellan expert och nybörjare, såsom lärare och elev 

(Lee & Smagorinsky, 2000; Polias, Lindberg & Rehman, 2017). Hal-

lesson (2015) redogör för att begreppet till en början åsyftade föräld-

rars stöttning av sina barn (se Woods, Bruner & Ross, 1976). Numera 

omfattar begreppet även lärarens stöttning av elever (se t.ex. Ham-

mond & Gibbons, 2001, 2005) samt elevers stöttning av varandra (se 

tex Donato, 1994; van Lier, 1996). Handlingen som utförs med hjälp 

sker inom det Vygotskij benämner (Vygoskij i Lindqvist, 1999) den 

närmaste utvecklingszonen. Denna zon avser en nivå som ligger något 

över ens redan uppnådda utvecklingsnivå och innebär således ”av-

ståndet mellan nivån för självständigt agerande och den potentiella 

nivå som möjliggörs under kompetent ledning” (Polias, Lindberg & 

Rehman, 2017:2). Vygotskij gjorde en åtskillnad mellan den faktiska 

och den potentiella utvecklingsnivån (Lantolf & Appel, 1994). Den 

faktiska utvecklingsnivån handlar om vad eleven redan kan göra själv-

ständigt, medan den potentiella utvecklingsnivån har att göra med vad 

en elev kan göra med hjälp av en annan person. Det är inom den 

närmaste utvecklingszonen som stöttning är av betydelse eller för att 

använda Vygotskijs (Vygotskij i Lindqvist, 1999:271) ord: 

Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det 

imorgon göra på egen hand. Den närmaste utvecklingszonen hjälper 

oss att bestämma barnets morgondag, det dynamiska tillståndet i 

dess utveckling, och ta i beaktande inte bara den mognad det redan 

uppnått utan även den som är i vardande. 

Walqui och van Lier (2010:15) beskriver stöttning som både en struk-

tur och en process: 

As both a process and a structure, scaffolding can be described as 

the pedagogical ways in which the zone of proximal development 

(ZPD) is established and in which the work within the ZPD is car-

ried out. In this sense, scaffolding and ZPD go together. 

Wells (2000) föreslår att konceptet den närmaste utvecklingszonen ska 

ses som att lärande alltid är en form av samarbete, även när direkt 

kontakt mellan människor saknas. Lave och Wenger (1991:48–49) 

beskriver att ovannämnda koncept har tolkats på olika sätt och enligt 

dem kan tre tolkningar fastställas. För det första karakteriseras den 

närmaste utvecklingszonen ofta som avståndet mellan problemlös-

ningsförmågan som en studerande uppvisar när hen arbetar självstän-
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digt och den studerandes problemlösningsförmåga när hen får stött-

ning av eller samarbetar med en mer erfaren och kunnigare person, 

t.ex. lärare. För det andra finns det ”kulturella” tolkningar där den 

närmaste utvecklingszonen ses som avståndet mellan kulturella kun-

skaper tillhandahållna genom den sociokulturella kontexten, som ofta 

tillgängliggörs genom handledning, och individens vardagliga erfa-

renheter. Denna tolkning är baserad på Vygotskijs distinktion mellan 

vetenskapliga och vardagliga begrepp. Den tredje tolkningen av den 

närmaste utvecklingszonen har ett kollektivistiskt och/eller ett samhäl-

leligt perspektiv. Här koncenterar man sig på processer som rör sam-

hällelig ombildning. I föreliggande studie utgår jag ifrån den första 

och andra tolkningen av den närmaste utvecklingszonen. 

Begreppet stöttning används alltså för att beskriva det temporära, men 

nödvändiga, stöd som används i undervisningen för att en elev senare 

ska bemästra en färdighet självständigt (Maybin, Mercer & Stierer, 

1992). Enligt Gibbons (2009:42) har stöttning följande kännetecken:  

 Det är en tillfällig handledning av elever mot nya begrepp, 

högre nivåer av förståelse samt ett nytt språk. 

 Eleverna får veta hur de ska göra något och inte bara vad de 

ska göra. De förbereds på så sätt att de senare kan genomföra 

likande uppgifter självständigt. 

 Det är framtidsorienterat. 

 

I undervisningssammanhang kan stöttning handla om att läraren gör 

eleverna medvetna om vilka förväntningar som ställs på dem, ger tyd-

liga instruktioner både muntligt och skriftligt, till enskilda elever, 

grupper och helklass, skriver ner nyckelbegrepp och demonstrerar 

eller ger ledtrådar när eleverna kört fast. Stöttning kan också utgöras 

av kroppsspråk, bilder och föremål, det vill säga allt för att tydliggöra 

och få eleverna att förstå (Löthagen, Lundemark & Modigh, 2012). 

Att effektivt arbeta med stöttning kan också ske genom en varierad 

multimodal undervisning, där både flera språk och multimodala verk-

tyg såsom filmer, låtar, modeller och internet används (Gynne & 

Bagga-Gupta, 2013). När det gäller själva stöttningsprocessen bör 

följande enligt Maybin, Mercer och Stierer (1992:194, min översätt-

ning) tas i beaktande: 

 Diskuterandet (t.ex. vilka slags frågor och hur de ställs av lära-

ren), 
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 Uppgifterna (t.ex. hur de förstås, vilka begrepp som används, 

vilka färdigheter och förmågor som utvecklas), 

 Lärarens avsikt(-er) (hur t.ex. ett nytt arbetsområde introduce-

ras), 

 Elevens avsikt(-er) (hur man t.ex. använder läraren som en re-

surs i lärandet), 

 Kontexten (t.ex. den sociala och fysiska iscensättningen, typ 

av förhållande mellan lärare–elev, lärarens och elevens impli-

cita förståelse av en aktivitet), 

 Resultatet (t.ex. hur ny kunskap manifesteras i form av kon-

kreta alster eller hur en elev talar om någonting). 

 

Utifrån resonemanget om den närmaste utvecklingszonen, att ha höga 

förväntningar på eleverna och adekvat stöttning har Mariani (1997) 

utvecklat en modell om undervisning och lärandets fyra zoner, se figur 

2, där undervisningen och uppgifterna bör befinna sig i det övre 

vänstra hörnet, det vill säga stor utmaning med mycket stöttning, för 

att ett utvecklande av lärande i undervisningen ska kunna ske. 
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Stor utmaning och mycket 
stöttning 
 

4 UTVECKLINGSZON 
Utveckling av kunskap, lärande 
och förmågor. Här arbetar man i 
det som Vygotskij benämner den 
närmaste utvecklingszonen. 

Stor utmaning och lite 
stöttning 
 

1 FRUSTRATIONS-
ZON 
Alldeles för höga krav, vilket 
kan skapa oro och frustra-
tion. 

Liten utmaning och mycket 
stöttning 
 

3 TRYGGHETSZON 
Alldeles för lätt, där lite eller 
inget lärande sker. 

Liten utmaning och lite 
stöttning 
 

2 UTTRÅKNINGSZON 
Lite intresse och motiva-
tion. 

Figur 2: Modell om undervisning och lärandets fyra zoner, fritt efter Mariani 

(1997).  

Marianis fjärde zon benämner Gibbons (2009:234) utmaningszonen 

och framhåller att den bör medföra att (framför allt nyanlända och 

flerspråkiga) elever får: 

 möjligheter till ämnesbaserade krävande uppgifter, 

 riktat och specifikt språkstöd i all undervisning, 

 en undervisning där identitet, språk, färdigheter och kunskaper 

utgör basen för nytt lärande. 
 

I relation till Marianis (1997) fjärde zon, som också är som jag 

tolkat det hans definition av stöttning (high challenge, high sup-

port), understryker Hammond och Gibbons (2001, 2005) att stött-

ning sker på olika nivåer. Makrostöttning (”designed-in” 

scaffolding) handlar enligt dem om strategier som läraren redan 

beaktat i sin lektionsplanering och som tar hänsyn till var eleverna 

befinner sig i sitt lärande för att med hjälp av stöttningen nå framåt 

och längre. Mikrostöttning (”contingent” scaffolding) har att göra 

med icke-planerad stöttning som sker i stunden i interaktionen 

mellan lärare och elev. Van Lier (1996) beskriver också att peda-

gogisk stöttning består av flera lager och olika nivåer. På den glo-

bala nivån (makro) är syftet att dra elever mot den närmaste ut-
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vecklingszonen så att de så småningom blir mer säkra och själv-

ständiga i enlighet med deras tilltagande kunnighet. Den andra 

stöttningsnivån är i nivå med själva aktiviteten (mesostöttning). 

Aktiviteten är också stöttad på en tredje lokal (mikro)nivå. Här 

bestämmer läraren ”from moment to moment, when to prompt, 

help, pause, correct, and in other ways try to encourage the stu-

dents’ participation” (Van Lier 1996:199). Denna nivå kan inte 

planeras och det är här som läraren försöker se till att aktiviteten 

varken är för lätt eller för svår för eleverna. Van Lier (1996:199) 

skriver: 

at every level the focus of the scaffolded activity is on an under-

standing of, indeed a continuous scrutinizing of, what is difficult 

and what is easy for the students. It allows the teacher to keep in 

mind, at all times, a long-term sense of direction and continuity, a 

local plan of action, and a moment-to-moment interactional deci-

sion-making. 

Figur 3 illusterar de olika stöttningsnivåerna, där nivåerna kan place-

ras på en skala från den mest planerade och övergripande stöttningen 

till den mest spontana och flexibla stöttningen (Polias, Lidberg & 

Rehman, 2017). 
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Planerad 

 

Oplanerad  

Figur 3: Olika nivåer av stöttning med olika grad av planering (Efter Polias, 2016; 

Polias, Lidberg & Rehman, 2017:6). 

Poängen med framgångsrik och adekvat stöttning är att den ”arbetar 

bort sig själv”. Målet är att eleverna blir självständiga (se t.ex. Van 

Lier, 1996; Mariani, 1997; Hammond & Gibbons, 2001, 2005; Walqui 

& Van Lier, 2010). I föreliggande studie har jag en vid tolkning av 

begreppet stöttning, det vill säga att det sker på flera nivåer i form av 

mikro-, meso- och makrostöttning: se mer om stöttning på olika nivåer 

i 4.4.2. 

Makrostöttning 

Mesostöttning 

Mikrostöttning 
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3.2 Didaktiskt ledarskap 

Centralt för min studie är som tidigare nämnts i avsnitt 3.1 att kun-

skaper skapas genom interaktion mellan människor, t.ex. mellan ele-

ver och lärare i undervisningen. Lärares ledarskap kan då enligt Ols-

son (2016) ses som att lärare utövar inflytande i och genom interakt-

ion med elever. Olsson (2016:38) menar att detta betyder att 

ledarskapet förstås som en handling, men det är inte lärarens hand-

ling i sig som ledarskapet handlar om. Det är en handling i interak-

tion. Lärares ledarskap utövas alltså i mötet med barnen, det vill 

säga i det konkreta mötet här och nu. 

Undervisning är ett komplext fenomen och det går att tänka sig en rad 

faktorer som spelar in i vad som sker i klassrummet (se t.ex. Hjort, 

2014; Olsson, 2016).  Användandet av begreppet didaktiskt ledarskap 

motiverar jag med hjälp av den didaktiska triangeln, vilken utgår från 

relationen mellan lärare, elev och ämnesinnehåll (Selander, 2017), se 

figur 4. 

 

       Ämnesinnehåll 

 

 

 

 

                     Lärare    Elev 

 Figur 4: didaktisk triangel (efter Selander, 2017). 

Styrkan i att använda den didaktiska triangeln som grund för termen 

didaktiskt ledarskap ligger enligt Augustsson och Boström (2016:4–5) 
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just i det faktum att triangeln fastställer olika typer av förhållanden 

mellan lärare, elev och ämnesinnehåll, och möjligheten i att länka 

samman dessa förhållanden till ett strukturellt sammanhang. Rela-

tionen mellan lärare och elev handlar om lärarens kännedom om vad 

som händer i det didaktiska rummet, det vill säga lärarens medveten-

het om klassrumsinteraktioner och grupprocesser och förmågan att 

handskas med dem, exempelvis hur läraren hanterar samarbete, kon-

flikter och så vidare, samt medvetenheten om och avsikten med sitt 

ledarskap. Förhållandet mellan lärare och ämnesinnehåll har att göra 

med lärarens kunskaper om och förståelse för ämnet och hur hen 

kommunicerar det till eleverna och varför. Hit hör också lärarens 

självkännedom om sitt kroppsspråk, hur rösten används, ögonkontakt 

och hur material används. Sambandet ämnesinnehåll och elev är me-

todologiskt och innefattar bland annat lärarens val av undervisnings-

material så att eleverna, både enskilda och gruppen, lär sig på bästa 

möjliga sätt. En viktig omständighet här är ”the preunderstanding that 

the teacher assumes the student has, thus allowing the student to un-

derstand the subject and enabling the teacher to believe that she/he can 

lead the individual and group” (Augustsson & Boström, 2016:5). 
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4 Metod och material: att skriva om en 
skolvardag 

4.1 Etnografi som metod 

Etnografin har sitt ursprung i antropologin och etnologin, där det har 

varit och är ett arbets- och metodologiskt verktyg för att samla in, 

skapa, bearbeta, analysera och tolka material systematiskt från fältet 

(Kullberg, 2014). Historiskt har etnografi definierats på sätt som foku-

serar både på ”vadet” och ”huret” (Riemer, 2012). Hammersley och 

Atkinson (2007) beskriver att etnografi i allmänhet innebär att forska-

ren i viss mån deltar i det dagliga livet för att därigenom förstå ett fe-

nomen. Etnografins innersta väsen är därför förstahandsinformation 

genom deltagande i en (o)känd social värld, dvs. fältarbete genom 

deltagande observation, och producerandet av skrivna betraktelser om 

den verkligheten, med andra ord fältanteckningar (Emerson, Fretz & 

Shaw, 2011). 

I min studie använder jag mig av etnografisk metod. Jag är intresserad 

av nyanlända och flerspråkiga elevers utbildningsvillkor inom ämnes-

undervisningen, och jag vill därför studera de processer som sätts 

igång i klassrummet i och med lärarens didaktiska ledarskap. En etno-

grafisk metod lämpar sig väl för denna typ av undersökning, eftersom 

det innebär att jag kan följa processerna på plats. I det följande be-

skrivs hur etnografiskt arbete går till, enligt Hammersley och Atkinson 

(2007:3, min översättning; jfr Wolcott, 2008) i punktform, där jag 

också kopplar punkterna till min egen etnografiska studie: 

 Människors handlande, redogörelser och värderingar studeras 

i vardagliga kontexter. Forskningen sker alltså ”på fältet”. Jag 

utför min studie på fältet, dvs. i ett klassrum. Härigenom skap-

ar jag mig en förståelse för lärarens didaktiska ledarskap som 

en möjlig stödstruktur för nyanlända och flerspråkiga elevers 

språk- och kunskapsutveckling. 
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 Materialet samlas in från flera källor där deltagande observat-

ion och formella och informella intervjuer är de vanligaste. 

Jag har förutom deltagande observationer i ett klassrum, och 

informella samtal samt en formell inspelad intervju, även ut-

fört informella observationer på andra platser i skolan, såsom 

arbetslagspersonalrum, uppehållsrummet och matsalen, samt 

läst olika dokument som rör skolan, exempelvis skolinspek-

tionens rapporter, för att få en djupare förståelse av fenomenet. 

 Materialinsamlingen är för det mesta relativt ostrukturerad, 

dels för att den inte följer en färdig forskningsplan som är spe-

cificerad och detaljerad från start, dels för att kategorierna 

som används för att tolka det som människor gör och säger 

inte är inbyggda i en materialinsamlingsprocess uppkommen 

ur observationsscheman och frågeformulär och/eller enkäter, 

istället är de uppkomna ur analysprocessen. Min materialin-

samling har inte varit helt förutbestämd. Tack vare observa-

tioner och intervjun har jag följt upp nya spår. Detta betyder 

dock inte, anser jag, att jag har varit ostrukturerad. Jag har haft 

en förförståelse innan materialinsamlingens påbörjan (se 

4.1.1). 

 I allmänhet används få fall för att kunna göra en ”in-depth 

study”. Föreliggande fallstudie gjordes på en högstadieskola i 

ett klassrum. Det är en lärare jag följt över tid. Intervjun är be-

gränsad till att omfatta en person: läraren. Därmed kan min 

studie ses som en ”in-depth study”. 

 Analysen involverar tolkningar av meningar, funktioner och 

konsekvenser av människors handlande och/eller institution-

ella praktiker. Det handlar alltså inte om att kvantifiera. Min 

analys innehåller inte några kvantitativa beräkningar, utan blir 

helt och hållet en kvalitativ studie, där mina analysverktyg 

hjälper mig att tolka och få förståelse för det studerade feno-

menet. 

 

Genom etnografi förstås och beskrivs alltså sociala världar, eftersom 

det innefattar studiet av människor i det dagliga livet (Emerson m. fl., 

2011). I likhet med Wolcott (2008) ser även jag att etnografi är mer än 

en metod; det är ett sätt att se på världen. Han skriver: 

My point is that an ethnographer’s way of seeing tells us more 

about the doing of ethnography than does an ethnographer’s way of 

looking. The ethnographer´s ways of looking are strikingly similar 

to the ways of looking shared by humans everywhere: observing, 
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asking, examining what others have done […] as important as 

fieldwork is to accomplishing ethnography, it is the mindwork (and 

its accompanying deskwork) that goes with it that is most critical. 

Ethnography is more than method. (Wolcott, 2008:70, 71)  

4.1.1 Forskarrollen: tolkningsposition och reflexivitet 

Min uppväxt är flerspråkig (svenska och finska) genom att min 

mamma är andragenerationens invandrare med ursprung i Finland och 

Ingermanland, och min pappa kom från Finland till Sverige på 1970-

talet för att sommarjobba och blev kvar här. Mitt starkaste språk är 

svenska. Jag var en av de (få) barn med finskt ursprung i kommunen 

som inte gick i någon finsk klass i grundskolan. Däremot läste jag 

finska som hemspråk (modersmål sedan 1997) en gång i veckan till-

sammans med andra som inte heller gick i finsk klass. När jag började 

grundskolan blev jag automatiskt placerad i en svenska som andra-

språksgrupp på grund av mitt efternamn. Trots att jag inte gick länge i 

gruppen är den upplevelsen något som har präglat mig; jag kategorise-

rades som den andre och kände mig därefter inte hemma i någon 

grupp. Senare, när jag skulle läsa hemspråk på gymnasiet och grup-

perna var blandade, hade jag långt ifrån samma kunskaper som de 

elever som hade gått finsk klass. Det var stigmatiserande för mig och 

jag slutade. Under gymnasietiden var jag under ett års tid utbytesstu-

dent i Montreal och gick på en franskspråkig skola.  Mina erfarenheter 

från skoltiden innebär troligen att jag har förståelse för nyanlända och 

flerspråkiga elever i dagens skola och hur situationen kan vara för 

dem.  

Mina högskolestudier började med att jag tog en magisterexamen i 

etnologi, inriktning kulturell mångfald. Därefter studerade jag till lä-

rare, och jag har en lärarexamen med interkulturell inriktning mot 

grundskolan (från årskurs 3 till årskurs 9) samt gymnasiet med behö-

righet i bland annat svenska och svenska som andraspråk. Som lärare 

har jag arbetat drygt tio år, exempelvis på Språkintroduktion (tidigare 

IVIK) och som ämneslärare i svenska som andraspråk på gymnasiet. 

Jag har också arbetat på Länsstyrelsen och Skolverket med frågor som 

rör nyanlända och flerspråkiga elevers utbildning och lärande. Mina 

arbetslivserfarenheter har bidragit till en djupare insikt om elevers 

utbildningsvillkor. Att jag väl känner till skolan som fält, i synnerhet 

vad gäller nyanlända och flerspråkiga elever, ser jag alltså som posi-
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tivt, samtidigt som jag är medveten om att det kan finnas en risk att 

jag inte distanserar mig tillräckligt som forskare.  

Reflexivitet har en central roll inom etnografin (se t.ex. Hammersley 

& Atkinson, 2007; Wolcott, 2008). Det reflexiva ställningstagandet 

förutsätter i allmänhet att forskaren förstås som medskapare av det 

studerade fältet (Sjöstedt-Landén, 2011). Idag är det alltså vedertaget 

att forskaren är en del av den sociala verklighet som hen studerar 

(Hammersley & Atkinson, 2007). Forskarens personliga inblandning i 

forskningsprocessen är därmed tydlig i fältarbetet. En fältboksanteck-

ning är en tolkning av ett intryck, en person eller en händelse (Pripp, 

2011). Jag som forskare konstruerar alltså beskrivningar; jag bestäm-

mer mig för när jag börjar anteckna och när jag slutar, vad som ska 

ingå och vad jag kan utesluta, vems röst som ska höras och vems röst 

jag väljer att avstå från (Emerson m.fl., 2011). Jag som forskare på 

fältet är också en av de inblandade aktörerna som behöver samverka 

för att ett undersökningsmaterial ska kunna skapas. Det är också jag 

som forskare som styr vad jag observerar och inte observerar, vad jag 

frågar och inte frågar (Pripp, 2011). En etnografs interaktion med fäl-

tet formar hens skrivande (Emerson m.fl., 2011). Min förförståelse 

spelar här en roll och det är självklart att min bakgrund spelar roll, 

trots att jag försökt och ansträngt mig att hålla mig öppen till det som 

faktiskt sker i klassrummet (se t.ex. Hjort, 2014). Jag har brottats med 

frågor huruvida jag varit ”hemmablind” eller ej. Här har nya infalls-

vinklar på materialet hjälpt mig, exempelvis SDI-metoden (se 4.4.1) 

för struktur. Det är en någorlunda handfast metod som har varit be-

hjälplig i att göra rättvisa åt materialet, att faktiskt se vad det består 

av. 

Kullberg (2014) beskriver att det har förts en diskussion om huruvida 

det är möjligt att genomföra etnografiska studier på skolan och/eller 

klassrummets fält eftersom de som utfört dessa alltsomoftast är ”skol-

folk”, d.v.s. ”insiders”, och därför inte kan se och upptäcka något nytt. 

Kullberg hävdar dock att det inte är någon nackdel att som forskare ha 

förtrogenhet med det fält på vilket man bedriver studier. Detta medför 

att man som forskare inte behöver ägna sig åt att bekanta sig med fäl-

tet utan kan rikta uppmärksamheten mot det som ska studeras. Mina 

erfarenheter som lärare har varit till fördel, eftersom skol- och under-

visningsmiljön som sådan varit känd för mig. Jag har därför kunnat 

rikta in mig på mitt forskningsintresse. Det man som forskare på väl-

känd mark på förhand inte kan veta är dock vad personerna på fältet 
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har för uppfattningar och tankar. Det är ”detta vetandets och kunnan-

dets fält […] som den kvalitativa utbildnings-, skol- och klassrums-

etnografen ska stiga in i, skapa kring och synliggöra” (Kullberg, 

2014:159).  

Reflexivitet berikar också fältarbetet genom att forskaren behöver: 

pay much closer attention to the intersubjective processes through 

which they acquired, shared, and transmitted knowledge. It implied 

a conscious reflection on the interpretive nature of fieldwork, the 

construction of ethnographic authority, the independence of ethnog-

rapher and informant, and the involvement of the ethnographer’s 

self in fieldwork. (Robben, 2011:514) 

Ett rättesnöre, enligt Pripp (2011), kan vara att se fältarbetet och hela 

forskningsprocessen som en dialog mellan sig själv och fältet. I denna 

dialog deltar man för att göra egna tolkningar av den sociala verklig-

heten, inte för att övertyga andra om hur man tror den är beskaffad. 

Emerson m.fl. (2011:245) påpekar att ”reflexivity involves the recog-

nition that an account of reality does not simply mirror reality but, 

rather, creates or constitutes as real in the first place whatever it de-

scribes”.  

4.1.2 Att forska på uppdrag 

Jag vill här diskutera mitt uppdrag eftersom jag som kommundokto-

rand har utövat en form av uppdragsforskning på det sättet att tjänste-

män på Barn- och utbildningsförvaltningen i min kommun på förhand 

bestämde vad jag skulle studera. Mitt forskningsområde skulle inne-

fatta språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det bestämdes också 

på vilken skola jag skulle göra undersökningen. Detta betyder inte att 

rollen som forskare på fältet blev mindre komplicerad. Att inta en kri-

tisk distans till sin uppdragsgivare, i mitt fall kommunen, är ofta en 

nödvändighet, men det kan också innebära utmaningar (Pripp, 2011). 

När jag var ute på fältet blev jag – istället för att studera lärarens sätt 

att arbeta med både språk och ämne parallellt inom sina ämnen – mer 

intresserad av hens didaktiska ledarskap som en möjlig stödstruktur 

för språk- och kunskapsutveckling. Detta gjorde att jag kom att om-

formulera mitt syfte samt mina forskningsfrågor. Jag var således fri att 

göra forskningsområdet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt till 

mitt eget.  
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Min roll som kommundoktorand gjorde att jag delvis och till en början 

uppfattades som en spion av den skolpersonal som inte mötte mig på 

fältet, och jag har ibland känt mig utestängd från skolan som helhet. 

Under ett av skolans personalmöten hösten 2016 förklarade jag min 

roll som kommundoktorand, och jag klargjorde att jag inte spionerade 

åt någon, varken åt rektorer eller tjänstemän på Barn- och utbildnings-

förvaltningen. Detta underlättade min tillvaro (se t.ex. Pripp, 2011). 

Kawulich (2005) beskriver att forskare någon gång under forsknings-

processen kan komma att känna sig exkluderade, särskilt i början av 

ett fältarbete. Det gäller då att reflektera över vad denna exkludering 

kan komma att betyda för hela forskningsprocessen. I de flesta fall blir 

dock forskaren accepterad efter ett tag, vilket också jag blev. 

4.2 Undersökningsmiljön: tillgång till fältet, urval och 

samtycke  

4.2.1 Tillträde och urval 

När jag började som kommundoktorand bestämdes det på förvalt-

ningsnivå vilken skola jag skulle göra studien på. Skolans dåvarande 

rektor och jag fick således enkelt kontakt med varandra och det var 

också hen som sedermera placerade mig i ett arbetslag där studien 

kom att genomföras. Jag presenterades för dåvarande biträdande rek-

tor som ansvarade för arbetslaget och hen presenterade i sin tur mig 

för arbetslagsledarna. Väl i arbetslaget tog jag kontakt med samtliga 

lärare i samhällsorienterande ämnen (SO) och naturorienterande äm-

nen (NO), vilka var de ämnen jag tänkt följa lärare i. Till en början var 

flera lärare intresserade och positivt inställda till min studie, men av 

olika skäl valde de att inte medverka. I slutändan kom jag att följa en 

lärare när hen hade sina ämnen med sin mentorsklass, vilket betyder 

att jag från att ha tänkt samla in material från SO- och NO-lektioner 

kom att fältarbeta under lektioner i matematik, SO och hemkunskap. 

Den empiriska delen i en etnografisk fallstudie kan inte påbörjas för-

rän forskaren har fått tillgång till fältet och fått tillstånd av de personer 

som undersökningen kommer att gälla (Kullberg, 2014). Franssén 

(2005) påminner om att man även behöver beviljas ett informellt till-

träde, och ett sådant tillstånd är ytterst beroende av hur de som kom-

mer att medverka i studien ser på undersökningen. Både det infor-
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mella och det formella inträdet till en social miljö, såsom en hög-

stadieklass som i mitt fall, handlar om att beviljas inträde och att bli 

accepterad. Tillträdesprocessen börjar när de första formella kontak-

terna tas och avslutas när materialinsamlingen är klar. Hammersley 

och Atkinson (2007:41) skiljer på ”gaining access” och ”achieving 

access”, där gaining access handlar om praktiska frågor som vi har att 

göra med i våra dagliga liv. Achieving access har inte enbart att göra 

med praktiska frågor: 

not only does its achievement depend upon theoretical understand-

ing […] but also the discovery of obstacles to access, and perhaps of 

effective means of overcoming them, itself provides insights into the 

social organization of the setting or the orientations of the people 

being researched. (Hammersley & Atkinson, 2007:41) 

Enligt Riemer (2012) är gatekeepers eller grindvakter individer som 

har tillgång och tillträde till det tänkta forskningsfältet. Begreppet ga-

tekeepers innebär att det handlar om en person eller personer som kan 

öppna dörrar för forskaren som annars skulle vara låsta. Wiklund 

(2011) hävdar dock att dörrarna sällan är helt låsta, snarare att dörrar-

na ”står lite på glänt, vars öppnande kan försvåras av olika begräns-

ningar och problem” (Wiklund, 2011:67). Vad gäller min studie var 

mina gatekeepers tydliga, och eftersom de var på förhand valda på 

förvaltningsnivå och av rektor vill jag här lyfta fram det faktum att de 

(mina gatekeepers) därmed hade en viss kontroll över mitt tänkta fält-

arbete. Hammersley och Atkinson (2007:51) skriver att: 

they will wish to safeguard what they perceive as their legitimate in-

terests. Gatekeepers may therefore attempt to exercise some degree 

of surveillance and control either by blocking off certain lines of in-

quiry, or by shepherding the fieldworker in one direction or another.  

4.2.2 Skolan, läraren och klassen
4
 

För drygt tio år sedan fick skolan, som ligger relativt centralt i den 

mellanstora staden, sin nuvarande form då en nedlagd skola flyttade 

in. Två skolor slogs alltså ihop till att bli en. Det är en kommunal hög-

stadieskola med närmare 700 elever och 100 anställda, varav omkring 

60 lärare organiserade i flera arbetslag med olika inriktningar som 

enligt dem själva skapar en känsla av små skolor i en stor. Läsåret 

                               
4 Statistik från Skolverket. 

  

52 
 

mella och det formella inträdet till en social miljö, såsom en hög-

stadieklass som i mitt fall, handlar om att beviljas inträde och att bli 

accepterad. Tillträdesprocessen börjar när de första formella kontak-

terna tas och avslutas när materialinsamlingen är klar. Hammersley 

och Atkinson (2007:41) skiljer på ”gaining access” och ”achieving 

access”, där gaining access handlar om praktiska frågor som vi har att 

göra med i våra dagliga liv. Achieving access har inte enbart att göra 

med praktiska frågor: 

not only does its achievement depend upon theoretical understand-

ing […] but also the discovery of obstacles to access, and perhaps of 

effective means of overcoming them, itself provides insights into the 

social organization of the setting or the orientations of the people 

being researched. (Hammersley & Atkinson, 2007:41) 

Enligt Riemer (2012) är gatekeepers eller grindvakter individer som 

har tillgång och tillträde till det tänkta forskningsfältet. Begreppet ga-

tekeepers innebär att det handlar om en person eller personer som kan 

öppna dörrar för forskaren som annars skulle vara låsta. Wiklund 

(2011) hävdar dock att dörrarna sällan är helt låsta, snarare att dörrar-

na ”står lite på glänt, vars öppnande kan försvåras av olika begräns-

ningar och problem” (Wiklund, 2011:67). Vad gäller min studie var 

mina gatekeepers tydliga, och eftersom de var på förhand valda på 

förvaltningsnivå och av rektor vill jag här lyfta fram det faktum att de 

(mina gatekeepers) därmed hade en viss kontroll över mitt tänkta fält-

arbete. Hammersley och Atkinson (2007:51) skriver att: 

they will wish to safeguard what they perceive as their legitimate in-

terests. Gatekeepers may therefore attempt to exercise some degree 

of surveillance and control either by blocking off certain lines of in-

quiry, or by shepherding the fieldworker in one direction or another.  

4.2.2 Skolan, läraren och klassen
4
 

För drygt tio år sedan fick skolan, som ligger relativt centralt i den 

mellanstora staden, sin nuvarande form då en nedlagd skola flyttade 

in. Två skolor slogs alltså ihop till att bli en. Det är en kommunal hög-

stadieskola med närmare 700 elever och 100 anställda, varav omkring 

60 lärare organiserade i flera arbetslag med olika inriktningar som 

enligt dem själva skapar en känsla av små skolor i en stor. Läsåret 

                               
4 Statistik från Skolverket. 

51



  

53 
 

2017/2018 hade skolan 55.3 % legitimerade lärare med behörighet
5
. 

Majoriteten av skolans elever är flerspråkiga och läsåret 2017/2018 

hade 59 % av eleverna utländsk bakgrund
6
. Det finns en förberedel-

seklass på skolan samt en studieverkstad där det finns personal (lärare 

och studiehandledare) med kompetens i både olika språk och ämnen. 

Här får elever med annat modersmål än svenska ämnesstöd i olika 

ämnen på både modersmålet och på svenska. Upptagningsområdet 

består i stort av socioekonomiskt utsatta områden, men skolan har 

många aktiva sökande från andra upptagningsområden på grund av 

olika valbara profiler och inriktningar. Av statistik från Skolverket 

över slutbetygen läsåret 2017/2018 framgår att 50,8 % av eleverna 

uppnådde kunskapskraven i alla ämnen, jämfört med rikets 75,6 %. 

Andelen elever som var behöriga att söka till yrkesprogram var 62 % 

(jfr med rikets 84,4) och det genomsnittliga meritvärdet (17 ämnen) 

var 185,1 (jfr med rikets 228,7). Skolan leds av en rektor som till sin 

hjälp har biträdande rektorer (och en administrativ chef). Under tiden 

för mitt fältarbete var det skolledningsbyte varje termin, men sedan 

senvåren 2018 har skolan haft samma skolledning. 

Läraren jag kom att följa har arbetat som lärare i närmare tjugo år, 

varav ungefär sex–sju år på skolan. Tidigare arbetade hen på den ned-

lagda skolan. Läraren är legitimerad och behörig att undervisa i samt-

liga samhällsorienterande ämnen, matematik och hemkunskap och är 

också förstelärare med inriktning bedömning. Läraren säger sig räkna 

med att eleverna uppnår betyg i hens ämnen i årskurs nio
7
. Hens in-

ställning till yrket kan sammanfattas på följande sätt: 

Jag får en ny familj var tredje år. […] Jag älskar att gå in i klass-

rummet och jag kan inte förstå hur man väljer yrket om man inte 

tycker om elever. 

[…]  

En homogen grupp blir ganska lätt en tråkig grupp. Ju brokigare den 

är ju mer tillgång har man ju egentligen. 

[…] 

                               
5 heltidstjänster 
6 Med utländsk bakgrund menar Skolverket att eleven är född utomlands eller född i Sverige 
med båda föräldrarna födda utomlands. Övriga hamnar i gruppen med svensk bakgrund, även 
om de har en utländsk förälder. Okänd bakgrund, d.v.s. elever som saknar personnummer, 
ingår i gruppen utländsk bakgrund. 
7 Mitt fältarbete pågick under årskurs sju och åtta. 
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Det viktigaste för mig är att alla får betyg i mina ämnen och då 

måste jag arbeta språkutvecklande. 
8
 

Lärarens mentorsklass som har en sportinriktning bestod av omkring 

28 elever, varav nio nyanlända och flerspråkiga elever. De flesta i 

klassen har på grund av inriktningen aktivt sökt sig till skolan. Det 

gäller emellertid inte nyanlända elever som placerats i klassen efter att 

ha gått i skolans förberedelseklass. ”Jag tycker inte om XXX
9
 och jag 

ville gå i basket
10

klass, men det fanns inte plats så jag fick börja här”, 

som en nyanländ elev uttryckte det.  

4.3 Fältarbete: planering, genomförande och omfattning 

4.3.1 Fältarbetet 

Fältarbete är det samlade begreppet för undersökningar som ”utförs i 

de sociala och fysiska miljöer där den verksamhet eller de aktiviteter 

som en forskare intresserar sig för äger rum” (Kaijser, 2011:37). Att 

fältarbeta tar tid. Riemer (2012) anser att tiden på fältet ska bestå av 

minst en cykel av aktiviteter, exempelvis fältarbete under en termin i 

skolan. Anledningen till cykeln är att man då ser början, mitten och 

slutet av en uppsättning händelser.   

Planerandet och genomförandet av ett fältarbete kan, enligt Kaijser 

(2011:43), delas in i fyra skeden: 1) den orienterande inledningen som 

är en förberedande lärofas. Här sätter man sig in i det tilltänkta forsk-

ningsområdet för att få bakgrundskännedom om det fenomen som ska 

studeras, 2) att ta sig in i fältet genom att etablera kontakt med det 

som ska studeras 3) ordnandet av en vardagstillvaro handlar om att 

vara delaktig i det sammanhang som studeras genom att observera, 

anteckna, reflektera och intervjua, och 4) att lämna fältet.  

I min studie kom jag att befinna mig på fältet till och från under två 

och ett halvt års tid, 2016–2018. Vårterminen 2016 hade jag möten 

med rektor samt tjänstemän på Barn- och utbildningsförvaltningen, 

och jag lärde känna skolan samt lärarna och eleverna. På höstterminen 

2016, efter att jag informerat elever och vårdnadshavare och fått med-

                               
8 Intervju 180308 
9 Klassens sportinriktning. 
10 Sporten är egentligen en annan. 
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vara delaktig i det sammanhang som studeras genom att observera, 
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I min studie kom jag att befinna mig på fältet till och från under två 
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8 Intervju 180308 
9 Klassens sportinriktning. 
10 Sporten är egentligen en annan. 

53



  

55 
 

givanden, påbörjades materialinsamlandet. Under slutfasen av materi-

alinsamlandet, höstterminen 2017–vårterminen 2018, tyckte jag det 

var svårt att ta mig till skolan där läraren som deltar i undersökningen 

arbetade. Kanske berodde det på att jag kände mig ”färdig” med 

materialinsamlingen och att jag uppnått så kallad empirisk mättnad (se 

t.ex. Kaijser, 2011). Dock beskriver Berner (2005) att fältarbetande 

forskare någon gång kan uppleva leda och trötthet i sitt arbete. Det 

kan vara svårt att veta vad man får ut av fältarbetet. Det kan också 

vara svårt att i fältarbetet tolka händelser och utsagor samt veta vad 

och hur mycket man ska anteckna och varför man ska göra det.  

Vid flera tillfällen framhöll personal på skolan jag befann mig på, inte 

bara hen jag följde, att min studie verkade intressant och att de såg 

fram emot att få ta del av den (jfr Franssén, 2005). Kaijser (2011) på-

pekar att man vid ett längre fältarbete, såsom mitt, behöver etablera 

och upprätthålla sociala relationer. En stor del ägnas därför åt att vara 

social, att vara på plats och att försöka förstå. Som nämns i avsnitt 

4.3.2 Deltagande observationer var jag en del av det sociala samspelet 

på skolan. Jag deltog i samtal på rasterna i både personalrummet med 

lärarna och i korridorerna med eleverna. Fältarbetet är alltså en social 

verksamhet och den som bedriver fältarbete är därmed också delaktig i 

det sammanhang som hen studerar, vilket enligt Kaijser är både en 

tillgång och begränsning för studien.   

Traditionellt slutade det etnografiska fältarbetet när man kom tillbaka 

från fältet för att analysera och skriva ner sina forskningsresultat. Idag 

finns det dock en pågående diskussion om det etnografiska fältarbetet 

och vad som räknas dit. Slutar verkligen fältarbetet när man lämnar 

fältet (se t.ex. Sluka & Robben, 2012)? Mitt fältarbete tog inte slut för 

att jag officiellt lämnade fältet. Jag har mejlat ”min” lärare för att ex-

empelvis komma på ett återbesök eller för att jag har behövt ett förtyd-

ligande över något jag sett och/eller hört. 

4.3.2 Deltagande observationer  

Mitt fältarbete började genom att få en överblick av skolan vårtermi-

nen 2016. Därefter påbörjades deltagande observationer. Dessa erfa-

renheter skulle senare bli ett viktigt underlag för att formulera rele-

vanta intervjufrågor (se Franssén, 2005). Deltagande observation ger 

beskrivningar av fenomen så som dessa ter sig i det dagliga livet. 

Dessutom kan observationer ge möjlighet att jämföra likheter och 
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skillnader i vad människor gör och hur de själva beskriver vad de gör 

(Pripp & Öhlander, 2011). Observationer sker alltid med observatö-

rens förförståelse i bakgrunden, en föreställning om vad som är värt 

att observera, vilket givetvis påverkar vad man ser och hur detta be-

skrivs (Wolcott, 2008).  

Jag har utfört deltidsobservationer (se t.ex. Pripp & Öhlander, 2011) 

då jag som kommundoktorand varit tvungen att fördela min arbetstid 

dels som kommunanställd, dels som doktorand. Jag har, i stort, några 

timmar i veckan under läsåren 2016/2017–2017/2018 observerat lära-

ren. Jag har följt hen i ett ämne i taget, fördelat på olika dagar. Utöver 

praktiska skäl har anledningen till deltidsobservationer också varit att 

jag ville störa så lite så möjligt och samtidigt få en så heltäckande bild 

som möjligt samt se mönster över tid. Detta tycker jag att jag har 

lyckats med. Då eleverna oftast satt i grupper
11

 om sex satt jag till-

sammans med en grupp varje gång. Oftast var det gruppen längst bak i 

klassrummet där det fanns en ledig plats. Jag hade min Ipad synlig 

som jag fotade med samt mitt anteckningsblock där jag skrev ner allt 

som jag hörde och såg (se mer om fältanteckningar i 4.3.3). 

Deltagande observation är dock inte bara en metod, utan det är också 

en uppsättning av roller och aktiviteter som forskaren behöver an-

vända på fältet för att få information. Forskarrollen utövas i ett socialt 

sammanhang och den formas och förändras ideligen i interaktion med 

andra människor. För forskaren är det fråga om var betoningen på 

rollen som deltagande observatör ska vara, alltså om man avser att 

observera mer än att delta eller tvärtom (Franssén, 2005). Deltagande 

observation innebär därmed mer eller mindre av deltagande respektive 

observation (Berner, 2005; Hammersley & Atkinson, 2007). Kawulich 

(2005:8) framhåller att ”the degree to which the researcher involves 

himself/herself in participation in the culture under study makes a dif-

ference in the quality and amount of data he/she will be able to col-

lect”. Under mina deltagande observationer intog jag rollen mellan 

deltagande observatör och deltagande observatör, det vill säga att 

både delta och att observera. Jag var deltagare på så sätt att jag deltog i 

det sociala samspelet i skolan och i klassrummet lärare emellan samt 

mellan lärare och elever, men jag var för det mesta enkom observatör 

när det gällde undervisningen, dess innehåll och bedrivande (se t.ex. 

Franssén, 2005; Berner, 2005).  

                               
11 Läraren bestämde grupperna och bytte dem med jämna mellanrum. 
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Som nämnt har min roll som deltagande observatör pendlat. Pripp och 

Öhlander (2011) beskriver att graden av deltagande sällan är konstant 

under ett och samma fältarbete; man vandrar mellan att vara delta-

gande observatör och endast observatör. Även Yin (2013) nämner att 

det centrala i att vara en deltagande observatör är just att delta en del 

och att observera en del, utan att försumma någotdera helt. Viktigt att 

nämna är också att det inte bara är jag som forskare som observerar. 

Pripp och Öhlander (2011:131) skriver att ”också observatören är 

observerad. I detta kan hans eller hennes ålder, kön, klass och ur-

sprung ha betydelse för vad som händer i fält. Observatören granskas 

och prövas av andra människor på fältet.” 

En begränsning som Kawulich (2005:7) tar upp när det gäller delta-

gande observationer är att det finns en risk att manliga och kvinnliga 

forskare får ta del av olika information: 

they have access to different people, settings, and bodies of 

knowledge. Participant observation is conducted by a biased human 

who serves the instrument for data collection; the researcher must 

understand how his/her gender, sexuality, ethnicity, class, and theo-

retical approach may affect observation, analysis, and interpretation.  

Jag som forskare behöver därmed alltid vara medveten om att mitt 

sociala och kulturella ”bagage” kan komma att påverka hur människor 

i min studie exempelvis interagerar med mig och hur de beter sig mot 

mig. 

Som forskare behöver jag också reflektera över hur jag kommunicerar 

med personerna jag möter på fältet. Under ett av mina lektionsbesök 

under hösten 2016 satt jag bredvid en elev som frågade om jag också 

arbetade med SO-uppgiften eftersom jag antecknade så mycket. Jag 

förklarade vad jag gjorde och visade vad jag skrivit. Vid ett annat till-

fälle kom en annan elev fram till mig och frågade vad jag egentligen 

gjorde i klassen. Jag förklarade varpå eleven sa ”aha, du spanar”, ”ja, 

det kan man säga att jag gör”, svarade jag. Trots att jag gett informa-

tion både muntligen och skriftligen samt presenterat mig själv var 

alltså min närvaro inte självklar för alla i klassen (se t.ex. Berner, 

2005; Ambrose, 2016). Jag har emellertid inte sett några tecken på att 

jag varken har påverkat undervisningssituationen eller att läraren och 

eleverna påverkats av min närvaro när jag befunnit mig i klassen. Lä-

raren sade vid ett flertal tillfällen att jag kunde komma när det passade 

mig, eftersom min närvaro inte störde på något sätt. Detta tog jag fasta 

på. Ibland har jag bara dykt upp till en lektion, ibland har jag hört av 
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mig någon timme innan och ibland har vi kommit överens om när jag 

ska komma. Inte en enda gång har jag upplevt att jag stört verksam-

heten, utan läraren och eleverna har betett sig liknande vid samtliga 

tillfällen. Tjora (2012) beskriver att det vid längre eller upprepade 

observationsstudier kan skapas förväntningar och förpliktelser mellan 

forskaren och forskningspersonerna. Jag känner till exempel att jag 

vill ”ge” något tillbaka till läraren och eleverna som deltagit i studien, 

inte minst genom att förmedla mina resultat på ett hedersamt och re-

spektfullt sätt. För en sammanställning av materialet, se 4.3.5. 

4.3.3 Fältanteckningar  

För att komma ihåg det man sett, tänkt, etc. för fältarbetande forskare 

anteckningar (Thornberg & Charmaz, 2012). Fältanteckningsboken 

(fältdagboken) har varit min ständiga följeslagare, se bild 1 på fältan-

teckningar. Som Emerson m.fl. (2011) framhåller är att skriva också 

att konstruera. Genom mitt sätt att skriva, mina val av ord och begrepp 

samt hur jag organiserar skrivandet presenterar jag en version av en 

social verklighet. Då skrivandet är en selektiv och kreativ aktivitet 

fungerar skrivandet mer som ett filter än en spegel av verkligheten. 

Forskaren återskapar därigenom sin bild av en social verklighet. Inte 

heller skriver forskaren bara ned något som hen redan har tänkt på; 

forskaren konstruerar sina beskrivningar (Emerson m.fl., 2011). Man 

kan inte fånga allt. Det man nedtecknar har att göra med ens allmänna 

kännedom om vad som skulle kunna vara relevant i förhållande till 

studiens syfte och forskningsfråga/frågor (Hammersley & Atkinson, 

2007) och det man förmår uppfatta vid observationstillfället. 
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Bild 1: Fältanteckningar 

Det finns inte något rätt eller felaktigt sätt att anteckna. Vad som besk-

rivs är beroende av forskaren och studiens syfte (Emerson m.fl., 

2011). Anteckningarna kan också förändras över tid, från att vara mer 

öppna till att fokusera mer på det som har med forsknings-

frågan/frågorna att göra. De kan också förändras genom att bli mer 

konkreta och detaljerade (Hammersley & Atkinson, 2007; Emerson 

m.fl 2011). Mina anteckningar har dock inte förändrats nämnvärt över 

tid, utan de har i princip varit öppna och detaljrika från första början. 

Jag har försökt fånga det jag i stunden ser och hör och som skulle 

kunna vara betydelsefullt för studien. Att skriva fältanteckningar hjäl-

per forskaren i fält att förstå det hen observerat. Det möjliggör också 

för forskaren att delta på ett nytt sätt, att lyssna mer skarpsinnigt samt 

att observera med nya glasögon (Emerson m.fl., 2011). 
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Under mina deltagande observationer har jag antecknat öppet. Jag har 

haft mitt anteckningsblock framme och gjort anteckningar kontinuer-

ligt. De som har velat se vad jag skrivit har fått göra det. Inga namn 

förekommer. Vid dialoger har jag enbart betecknat de som talar med 

exempelvis lärare och elev. Att anteckna öppet är en etisk fråga, då 

blocket och pennan påminner mig och andra om vem jag är och vad 

jag gör (se Pripp & Öhlander, 2011). I anteckningsblocket har jag som 

nämnts fört så noggranna anteckningar som möjligt om det jag har 

sett, hört, tänkt och reflekterat. Vid dialoger har jag nedtecknat dem så 

ordagrant som möjligt. Detta var utförbart, eftersom dialogerna skedde 

i närheten av mig och det var aldrig fråga om långa dialoger. Jag har 

antecknat allt som jag bedömde kunde vara relevant för min studie. I 

själva skrivandet organiserar jag på sätt och vis mitt material: ”you 

will already be selecting, shaping and editing in the act of writing” 

(Gray, 2003:88). Efter rekommendationer från Emerson m.fl. (2011) 

har jag snarast möjligt efter varje observationstillfälle läst igenom 

mina anteckningar, renskrivit dem och fyllt på med mer detaljer och 

reflektioner.  Jag har på så sätt arbetat med mina fältanteckningar ge-

nom att utöka och utveckla dem (se Hammersley & Atkinson, 2007).  

För att hjälpa minnet, men också som en del av materialinsamlingen, 

har jag utöver fältanteckningar fotograferat med en Ipad. Fotot i kom-

bination med fältanteckningar och intervjuer har således varit ett 

material för analys. Det är ”undervisningsrelaterade” foton jag tagit 

såsom instruktioner på tavlan, övningar och planeringar. Hur fotona 

sedan har använts är en viktig fråga. Som med annat material krävs 

etiska överväganden. Inga elever förekommer på mina foton. Detta 

undvek jag med hänsyn till sekretess (Gradén & Kaijser, 2011). Foton 

har länge varit en del av det etnografiska fältarbetet, men traditionellt 

sett, dock inte av mig, har fotona använts som ”bevis” på att forskaren 

varit på plats (Gray, 2003). När jag använt mig av kameran i Ipaden 

som verktyg i fältarbetet har jag utgått från min studies syfte och frå-

geställningar som helhet. Det är därmed undersökningens syfte som 

har styrt valet av fotomotiv. I samband med att jag fotat något har jag 

antecknat det i min fältdagbok. Gradén och Kaijser (2011) betonar att 

det är viktigt att anteckna då kameran används. Noteringarna om det 

man fotat är ett material som bidrar till kunskap till studien. 

Generellt tänker man kanske att fotografera är att producera trovärdiga 

bilder av verkligheten, men sådana vanor förblindar oss för faktumet 

att foton är representationer av verkligheten. Beslut måste tas när det 
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gäller vilken vinkel fotot ska tas ifrån, när fotot ska tas och hur det ska 

tas, etcetera (Hammersley & Atkinson, 2007). Att ta foton är att ställa 

sig vid sidan av och betrakta de processer som ska dokumenteras. När 

man fotar väljer man att prioritera synintryck på bekostnad av andra 

sinnen. Kameraögat kan förtydliga och fördjupa, men också begränsa 

vad som blir möjligt att upptäcka (Gradén & Kaijser, 2011).  

4.3.4 Att intervjua 

I föreliggande studie har jag som ett komplement till deltagande ob-

servationer utfört en djupintervju med den studerade läraren ifråga. 

Intervjun kan också ses som ett led i att använda flera insamlingsme-

toder. Fägerborg (2011) beskriver att källmaterialet genom en sådan 

materialtriangulering kan bli ännu mer informationsrikt. Hammersley 

och Atkinson (2007:102) nämner att det kan vara meningsfullt att 

kombinera deltagande observationer med intervjuer, eftersom ”the 

data from each can be used to illuminate the other”. Genom att an-

vända mig av flera metoder hoppas jag kunna få svar på frågor på 

olika sätt och på flera olika nivåer. Intervjun ägde rum efter observat-

ionerna, det vill säga i slutet av fältstudieperioden. Djupintervjuer kan, 

som Kullberg (2015) beskriver, också uppstå ur observationer.   

Intervjuer är möten mellan människor där det till en början kan finnas 

en maktasymmetri (Fägerborg, 2011; Kullberg, 2015). För att över-

bygga detta försökte jag skapa en så avspänd situation som möjligt där 

vi båda kunde känna oss trygga. För att skapa en så trivsam miljö som 

möjligt genomfördes intervjun på en välbekant plats för ”min” lärare, 

nämligen på hens arbetsplats. Läraren hade själv valt både plats och 

tidpunkt för intervjun. Hen hade också fått frågeguiden i förväg. Då 

jag redan fältarbetat under en längre tid i lärarens klassrum hade vi 

etablerat en bekantskap, så vi satt och småpratade innan den egentliga 

intervjun påbörjades. Detta tror jag också skapade en avslappnad 

stämning (se t.ex. Hammersley & Atkinson, 2007; Fägerborg, 2011; 

Tjora, 2012). 

Intervjun inleddes med att jag kort berättade om syftet med intervjun, 

vad materialet skulle användas till och jag tillfrågade läraren om det 

var ok att spela in intervjun för senare transkription (se t.ex. Brink-

mann & Kvale 2015; Kullberg, 2015). Likt Tjora (2012:86–87) har 

min djupintervju följt tre faser – uppvärmning, reflektion och avrund-

ning: 
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 Uppvärmningsfrågorna är enkla och konkreta. Denna fas kan 

ofta ge möjlighet att ta reda på bakgrundsvariabler och den kan 

få informanten att känna sig trygg. Jag frågade till exempel hur 

länge hen arbetat som lärare, hur många år hen arbetat på sko-

lan, vilka ämnen hen är behörig i och hur många elever som 

går i hens klass.  

 Reflektionsfrågorna bildar kärnan i intervjun. Här fördjupar sig 

informanten inom olika delar av forskningstemat. Teman som 

uppkom här var bland annat språkutvecklande arbetssätt och 

ledarskap i klassrummet. Jag inledde ofta en fråga med ”kan 

du beskriva…”. Här ställde jag också följdfrågor när det be-

hövdes. 

 Avrundningsfrågorna ska gärna leda bort uppmärksamheten 

från frågorna på reflektionsnivån och normalisera situationen 

mellan intervjuaren och informanten. Här berättade jag exem-

pelvis hur mitt forskningsprojekt skulle gå vidare, jag frågade 

om jag får återkomma till hen om det skulle behövas och jag 

tackade för hens insats. 

 

Jag använde mig av en frågeguide med öppna frågor för att strukturera 

intervjun, se bilaga 1. Denna har fungerat som ett stöd för mig under 

intervjun och jag har förhållit mig ganska fritt till den (Brinkmann & 

Kvale, 2015). För att kunna ställa öppna frågor behöver intervjuaren 

enligt Kullberg (2012) vara bekant med och ha kunskap om det om-

råde och det fenomen som ska undersökas. Detta är vad som i läran-

deprocesser benämns automatisering av kunskap. Det betyder att man 

inte ”längre behöver ägna tid och rikta tänkandet åt okända fenomen 

när den intervjuade talar om innehållsliga förhållanden […] detta ger 

frirummet att rikta tänkandet direkt mot de omtalade innebörderna” 

(Kullberg, 2012:120). Som tidigare nämnts har jag tidigare arbetat 

som bland annat lärare så jag är väl förtrogen med nyanlända och fler-

språkiga elevers lärande och utbildningsvillkor. Frågorna som jag 

ställde lockade fram beskrivande och utförliga svar. Läraren fick möj-

lighet att gå på djupet med det hen ville berätta. Det var således inte 

frågor som kunde besvaras med ett ja eller nej. Jag bad också ofta lä-

raren om förtydliganden genom att hen exempelvis gav exempel. Ge-

nom följdfrågor fördjupades intervjun än mer (Fägerborg, 2011; Tjora, 

2012; Brinkmann & Kvale, 2015). 

Diktafonen, som låg placerad på bordet mitt i mellan mig och läraren, 

användes för att spela in intervjun. Utöver detta hade jag tänkt föra 
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stödanteckningar. Jag blev dock så fokuserad på och intresserad av 

vad läraren hade att berätta så jag glömde bort att anteckna.  Att inter-

vjun spelades in ger fler möjligheter till analys ur olika infallsvinklar, 

eftersom allt ljud registreras (se t.ex. Fägerborg, 2011; Brinkmann & 

Kvale, 2015). Brinkmann och Kvale (2015:205) beskriver ljudinspeln-

ing på följande sätt: “The words and their tone, pauses, and the like 

are recorded in a permanent form that it is possible to return to again 

and again for relistening.” 

Att transkribera innebär att översätta och åskådliggöra talat språk. Min 

intervju är transkriberad i sin helhet och jag har skrivit ut allt tal orda-

grant och markerat vem som säger vad (Fägerborg, 2011). Jag har inte 

använt mig av talspråksanpassad ortografi, utan jag har skrivit orden 

som de stavas. Viktigt i sammanhanget att nämna är dock att transkri-

beringar alltid är tolkningar av muntliga konversationer till skriven 

text. Även om en konversation skulle vara ordagrant transkriberad kan 

den frambringa olika betydelser beroende på var man exempelvis har 

valt att sätta kommatecken och/eller punkt. Det kan också vara svårt 

att tolka från muntligt till skriftligt var det i en konversation finns en 

paus (Brinkmann & Kvale, 2015). Jag har satt punkt där jag bedömt 

att en talad mening är färdig. Paus visas med tecknet / och utelämnat 

parti visas med […]. När partier från olika delar i intervjun återges 

markeras det med […] på en rad mellan de olika partierna. 

4.3.5 Sammanfattande bild av materialet 

 För att få en överblick ges i tabell 1 en sammanställning av det 

material som analyserna grundar sig på. 
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Tabell 1 Översikt över materialinsamlingen 

Fas 1 

Överblick av 

skolan  

Lärde känna 

skolan, arbetsla-

gen, lärarna och 

eleverna. 

Samtal med 

rektorer  

vårterminen 2016 kapitel 4.2.1, 

Skolan,  

läraren och 

klassen 

Fas 2 

Inhämta samtycke 

från lärare, elever 

och vårdnadsha-

vare 

 

 

Deltagande obser-

vationer under 

lektioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier från 

lektioner 

 

Insamling av 

material såsom 

planeringar, prov, 

uppgifter 

 

 

Intervju 

 

 

Fältanteckningar 

från observerade 

lektioner 

 

 

 

 

 

 

23 tillfällen, 

totalt ca 27 h: 10 

SO-lektioner 

(70-

minuterspass), 7 

ma- 

lektioner (55- 

minuterspass),  

6 hk-lektioner 

(80-

minuterspass).  

 

  

 

35 bilder 

 

 

 

 

 

 

läraren, ca 60 

minuter                                      

 

36 sidor (ren-

skrivet) 

 

september 2016 

 

 

 

 

höstterminen 

2016–vintern 

2017/ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

höstterminen 

2016– 

vintern 2017/ 

2018 

 

 

 

 

2018-03-08 

 

 

höstterminen 

2016–vintern 

2017/ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapitel 4, 

Metod och 

material: att 

skriva om en 

skolvardag  
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4.4 Bearbetning och analys: att ordna och tolka sitt 

material 

Kvalitativ analys är en inriktning med många olika analysmetoder där 

sättet att analysera är beroende av ens teoretiska referensramar 

(Öhlander, 2011). För att kunna analysera var jag tvungen känna mitt 

material och umgås med det. Jag behövde därför vara förtrogen med 

mina fältanteckningar, min intervjutranskribering och annan doku-

mentation såsom foton (Hammersley & Atkinson, 2007; Öhlander, 

2011; Yin, 2013; Rennstam & Wästerfors, 2016). Jag har detaljläst 

materialet upprepade gånger. Under arbetet har jag försökt ringa in 

vad materialet handlar om, generera analytiska idéer och tolknings-

uppslag (Öhlander, 2011). Dessa processer beskrivs i 4.4.1 och 4.4.2. 

Syftet och frågeställningar har också bearbetats under arbetets gång.  

4.4.1 Att ordna sitt material 

Det finns flera anledningar till att umgås med sitt material och därige-

nom påbörja ordnandet av det. Rennstam och Wästerfors (2016:87) 

redogör för att man då kan: 

 lära sig att hitta i sitt material, 

 förstå dess uttrycksfulla och originella detaljer, 

 upptäcka relationer mellan detaljerna på tvärs över inledande 

sorteringar, 
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och anpassat den efter undersökningens behov. Detta har inneburit att 

induktivt arbeta från empiri och rådata mot teori för att sedan arbeta 

deduktivt med att stämma av från det teoretiska till det empiriska. 

SDI-metoden har både teori- och begreppsutveckling som mål och 

strävar efter att uppnå en form av begreppsgeneralisering, men det 

behöver i varje enskilt fall diskuteras hur djupt i teoretisk riktning man 

kan nå. Själva metoden SDI som sådan valdes för att strukturera ana-

lysarbetet.  Jag arbetade stegvis nära empirin från rådata – med text-

nära kodning utifrån ”renskrivna” fältanteckningar och transkribering 

av intervjun som därefter kategoriserades och senare bildade huvud-

teman – till begrepp och teorier.  

Som nämns av Tjora (2012) kan modellen verka helt och hållet linjär, 

men så är inte fallet. Generering av empirisk data och bearbetning av 

data utgör modellens två första steg. Det vidare arbetet handlar om 

kodning, det vill säga att sortera upp den empiriska datan, som nu är i 

form av text, och förse de olika textavsnitten med ord som beskriver 

innehållet (Öhlander, 2011; Tjora 2012, 2019); se nästa avsnitt. 

4.4.1.1 Kodning, kategorisering och teman 

Syftet med kodning är att metodiskt röra sig mot högre begreppsliga 

nivåer (Yin, 2013). Inom SDI används initialt begrepp som redan 

finns i datamaterialet, så kallad textnära kodning. I ett första skede 

arbetar man således nära empirin genom att upprätta ord och uttryck 

som beskriver avsnitt ur datamaterialet. Tjora (2012, 2019) beskriver 

att målet är att generera textnära koder som inte utvecklats från teo-

rier, hypoteser eller planerade teman. När jag gjorde en första kodning 

kommenterade jag för hand i marginalen för att sedan skapa kodnyck-

lar. Se exempel på textnära kodning ur mitt material i tabell 2. 

  

66 
 

och anpassat den efter undersökningens behov. Detta har inneburit att 

induktivt arbeta från empiri och rådata mot teori för att sedan arbeta 

deduktivt med att stämma av från det teoretiska till det empiriska. 

SDI-metoden har både teori- och begreppsutveckling som mål och 

strävar efter att uppnå en form av begreppsgeneralisering, men det 

behöver i varje enskilt fall diskuteras hur djupt i teoretisk riktning man 

kan nå. Själva metoden SDI som sådan valdes för att strukturera ana-

lysarbetet.  Jag arbetade stegvis nära empirin från rådata – med text-

nära kodning utifrån ”renskrivna” fältanteckningar och transkribering 

av intervjun som därefter kategoriserades och senare bildade huvud-

teman – till begrepp och teorier.  

Som nämns av Tjora (2012) kan modellen verka helt och hållet linjär, 

men så är inte fallet. Generering av empirisk data och bearbetning av 

data utgör modellens två första steg. Det vidare arbetet handlar om 

kodning, det vill säga att sortera upp den empiriska datan, som nu är i 

form av text, och förse de olika textavsnitten med ord som beskriver 

innehållet (Öhlander, 2011; Tjora 2012, 2019); se nästa avsnitt. 

4.4.1.1 Kodning, kategorisering och teman 

Syftet med kodning är att metodiskt röra sig mot högre begreppsliga 

nivåer (Yin, 2013). Inom SDI används initialt begrepp som redan 

finns i datamaterialet, så kallad textnära kodning. I ett första skede 

arbetar man således nära empirin genom att upprätta ord och uttryck 

som beskriver avsnitt ur datamaterialet. Tjora (2012, 2019) beskriver 

att målet är att generera textnära koder som inte utvecklats från teo-

rier, hypoteser eller planerade teman. När jag gjorde en första kodning 

kommenterade jag för hand i marginalen för att sedan skapa kodnyck-

lar. Se exempel på textnära kodning ur mitt material i tabell 2. 

65



  

67 
 

Tabell 2 Exempel på textnära kodning 

Utdrag fältanteckningar Textnära 
kodning 

Kategorise-
ring 

Tema 

Läraren: ”Det står på pla-
neringen vad filmen heter, 
som finns på väggen och i 
Vklass. Mitt tips är att 
också titta på filmen igen.” 
 

 
Bild 2: Fältanteckning 

Det står 
på plane-
ringen 

Möjlighet till 
efterarbete 

Tillgänglig-
het och 
reflexivitet 

 

Efter den textnära kodningen påbörjade jag arbetet med att kategori-

sera koderna. Jag samlade ihop allt som rör ett och samma fenomen 

och fick således en bättre överblick (se t.ex. Öhlander, 2011). Katego-

riseringen består enligt Tjora (2012, 2019) av att gruppera de koder 

som är relevanta för ens problemställning. Empirin bestämmer inte här 

vad som är relevant och därför utelämnas de koder som inte passar in. 

Detta kan liknas vid vad Rennstam och Wästerfors (2016) benämner 

kategorisk reducering, det vill säga att vissa koder, eller framsorterade 

kategorier som Rennstam och Wästerfors benämner det, utesluts. En-

ligt Tjora (2012, 2019) är poängen att de kvarstående kategorierna 

bildar utgångspunkt för vad som sedan kommer att vara huvudteman i 

analysen. Undersökningens resultatdel struktureras därför med hjälp 

av kategoriseringen.  Huvudtemana i denna studie blev: tydlighet och 

struktur, tillgänglighet och reflexivitet samt höga krav och kognitiva 

utmaningar. 

4.4.2 Att tolka sitt material: Olika nivåer av stöttning 

 Som nämnts har SDI-metoden enbart använts för att strukturera ana-

lysarbetet. Stöttningsbegreppet har sedan fungerat som ett analytiskt 

verktyg för att få en djupare förståelse för undervisning och lärande 

(se t.ex. Maybin, Mercer & Stierer, 1992) och det har nyttjats för att 

tolka de stödjande strukturer som framkommer i i lärarens didaktiska 
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ledarskap. I föreliggande studie görs tolkningarna av stöttning utifrån 

tre nivåer: på makro-, meso- och mikronivå. Makrostöttning (se t.ex. 

Hammond, 2001; Hammond & Gibbons, 2001) är som tidigare 

nämnts (se 3.1.1) av läraren i förväg planerad stöttning, exempelvis att 

utifrån styrdokument avgränsa kunskapsmål. Denna form av stöttning 

är övergripande och sätter ramarna för stöttningen på de andra nivåer-

na. Mesostöttning (se t.ex. Polias, 2016; Polias, Lidberg & Rehman, 

2017) har att göra med planeringen av enskilda lektioner där bland 

annat val av olika moment och aktiviteter ingår samt presentation av 

nya begrepp. Denna nivå är också planerad på förhand, men den är 

också flexibel så eleverna möts upp där de befinner sig i sitt lärande. 

Den kan därför påminna om både makro- och mikrostöttning beroende 

på hur planerad den är (se Polias, 2016).  Polias (2016:82) menar att 

”the primary function of meso-scaffolding is to develop in students the 

language resources that shift them to being able to express the mean-

ings further right along the register continuum.” Det kan exempelvis 

handla om att läraren först använder vardagligt språk för att förklara 

något eller att eleverna i smågrupper/parvis arbetar med sambandet 

mellan vardagliga (vardagsspråk) och vetenskapliga begrepp (skol-

språk) (Polias, Lidberg & Rehman, 2017). Mikrostöttning sker, som 

nämnts (se 3.1.1) i stunden och kan således inte planeras i förväg. Det 

kan exempelvis vara lärarens yttranden såsom språklig stöttning i 

ögonblicket eller bekräftelse.  

4.5 Etiska överväganden och ställningstaganden 

Frågor kring forskningsetik har genomgående varit en självklar del i 

hela studiens utformning. Svedmark (2012) redogör för att planeran-

det och genomförandet av forskning med människor alltid medför ett 

etiskt ställningstagande, där valet av metod och tillvägagångssätt be-

höver väljas med noggrannhet så att inte forskningspersonerna utsätts 

för någon form av fara. Etik beskrivs av Skaerbaek (2012) som något 

mer än bara en uppsättning regler som jag som forskare ska förhålla 

mig till. Det är därför aldrig tillräckligt att skriva att jag har följt de 

forskningsetiska reglerna, eftersom det är en uppenbar förutsättning. 

Skaerbaek (2012:121) skriver: 

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.  
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Jag vill ändock nämna att det grundläggande skyddet för studiens del-

tagare inbegriper informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitets-

krav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2017), vilka har beaktats 

med noggrannhet. Att fältarbeta på en skola medför att jag som fors-

kare möter en rad olika etiska dilemman, eftersom min forskning in-

volverar personlig interaktion med olika individer (Mertens, 2012). 

Vid observationsstudier finns det etiska överväganden att beakta, ef-

tersom man ofta verkar som en mer eller mindre inblandad ”gäst” i en 

social situation som det senare ska rapporteras ifrån. Jag som forskare 

har ansvar för att förebygga skada och för att de observerades identitet 

inte kommer att avslöjas. Detsamma gäller för intervjuer (Tjora, 2012; 

Vetenskapsrådet, 2017).  Namn på plats, skola och lärare nämns inte 

så att de inte ska kunna identifieras av utomstående. Varken skolans 

egna presentationsmaterial såsom informationsblad och webbsida eller 

Skolinspektionens rapporter redovisas i referenslistan. Samtliga be-

skrivningar hämtade från detta material har omarbetats så att de inte 

går att identifiera. Bilder på lärarens undervisningsmaterial finns i 

uppsatsen, men de har avidentifierats och omarbetats något så att de 

inte heller kan igenkännas. Fältanteckningar och den transkriberade 

intervjun har kodats och avidentifierats. I det följande förs en djupare 

diskussion kring de etiska överväganden och ställningstaganden som 

jag gjorde under fältarbetets gång. 

4.5.1 Informerat samtycke 

Eftersom eleverna i klassen gick i åk 7 när studien inleddes behövde 

jag informera och få vårdnadshavares samtycke till min studie (se t.ex. 

Helgesson, 2015; Mertens, 2012; www.codex.se). När jag träffade 

eleverna för första gången gavs information till dem, se bilaga 2. 

Samtliga vårdnadshavare fick ett brev med förfrågan om samtycke 

hemskickat med information om studiens syfte och kontaktuppgifter, 

se bilaga 3. Brevet och elevinformationen var också översatt till soma-

liska, arabiska och sorani, och eftersom jag antog att många vårdnads-

havare och elever kan engelska översattes brevet också till det. Utöver 

detta deltog jag hösten 2016 på ett föräldramöte, där flerspråkig per-

sonal fanns tillgänglig, för att informera och träffa vårdnadshavare. 

Både vårdnadshavare och elever blev också informerade om mitt 

forskningsprojekt ytterligare under ett utvecklingssamtal hösten 2016, 

där även tolk fanns närvarande. Endast ett fåtal vårdnadshavare och 

elever gav sitt samtycke till att videoinspelning av lektioner skulle 
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ske. Detta ledde till att jag inte kom att använda mig av varken video- 

eller ljudinspelning. 

När det gäller lärarens samtycke har jag tillfrågat hen via mejl samt 

muntligen inför varje termin om jag får fortsätta att följa hen. Därmed 

har jag aldrig tagit för givet att jag får följa hen, utan hen har samtyckt 

även efter att samtycke tidigare har lämnats. 

För att samtycket ska vara etiskt relevant behöver det också uppfylla 

vissa informationskrav (se www.epn.se, etikprövningsnämndens krav-

lista), vilket jag anser att jag har uppfyllt.  

4.5.2 Forskningsetiska skyddsåtgärder 

Jag har som nämnts både muntligt och skriftligt informerat vilka åt-

gärder som har vidtagits för att förhindra eller minska risken att even-

tuella känsliga (person)uppgifter sprids. Jag har också beskrivit under 

vilka förutsättningar dessa skyddsåtgärder kan upprätthållas (Veten-

skapsrådet, 2017). När det gäller fältanteckningarna har jag varken 

nedtecknat namn eller klass, och klassbeteckningen är påhittad. Jag 

har också varit noga med att tala om vad det är jag observerar. Kawu-

lich (2005:11) skriver: 

a primary consideration in any research study is to conduct the re-

search in an ethical manner, letting the community know one´s pur-

pose for observing is to document their activities […] another ethi-

cal responsibility is to preserve the anonymity of the participants in 

the final write-up and in field notes to prevent their identification 

[…] individual identities must be described in ways that community 

members will not be able to identity the participants. 

På grund av mängden data som samlas in genom kvalitativa metoder 

kan det ibland, enligt Mertens (2012), vara möjligt att läsare identifie-

rar individer som ingått i en studie, även om deras namn inte används. 
Därför är det viktigt att vara medveten om “implications for maintain-

ing the confidentiallity of the participants and conditions under which 

it might be appropriate to reveal their identity” (Mertens, 2012:37). 

Vid en första anblick tycks konfidentialitetskravet vara enkelt (se 

Svedmark, 2012), men det är en komplex fråga.  Jag har tänkt mycket 

på hur jag ska göra för att skydda ”min” lärare från att bli igenkänd av 

andra. Många i hens arbetslag och på skolan har förstått att jag i en 

forskningsstudie följt hen.  
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4.6 Studiens giltighet: överförbarhet, tillförlitlighet och 

trovärdighet  

Min studie som sådan kan inte göra anspråk på generaliserbarhet. Det 

rör sig om en lärare i en klass på en skola.  Å andra sidan kan studien 

generaliseras genom teorin och de teoretiska begrepp som nyttjats; jag 

visar att dessa går att använda som verktyg för analys, det vill säga att 

de fungerar. Detta kallas för begreppslig generalisering och är enligt 

Tjora (2012, 2019) ett mål för den stegvis deduktiva induktiva (SDI) 

metoden då den ”går bortom” det empiriska fallet.  

Min fallstudie är emellertid en fördjupad bild av en verklighet och 

därigenom ett empiriskt exempel på hur lärares didaktiska ledarskap 

kan fungera som en stödstruktur för nyanlända och flerspråkiga ele-

vers språk- och kunskapsutveckling. Det är också högst troligt att det 

finns flera lärare vars didaktiska ledarskap fungerar stöttande för ele-

vers språk- och kunskapsutveckling. Därmed anser jag att överförbar-

heten är säkerställd. 

Jag har så utförligt som möjligt redovisat forskningsproceduren i sin 

helhet. Detta innebär att jag beskrivit val av metod(-er) och hur 

materialinsamlingen gått till – från fältarbetets början till dess slut – 

samt redogjort för de teoretiska utgångspunkterna och centrala be-

greppen och hur dessa har använts i analysen. Jag har också redogjort 

för val jag ställts inför samt vilka problem som uppstått. Min förhopp-

ning är därför att min text är så transparent och genomskinlig som 

möjligt, vilket ökar tillförlitligheten (Öhlander, 2011; Riemers, 2012; 

Tjora, 2012, 2019). Genom metod- och materialtriangulering har jag 

försökt säkerställa resultatens giltighet och trovärdighet (Riemers, 

2012; Kullberg, 2015). Jag har exempelvis under en längre tidsperiod 

genomfört deltagande observationer. Det som här upptäckts har jag 

kunnat observera återigen då liknande situationer har ägt rum. Kull-

berg (2015:81) skriver: 

Genom den etnografiska studiens kontinuitet, förekommer under det 

långa flödet av händelser och situationer flera liknande situationer. 

Blir resultaten desamma för de olika händelserna, kan forskaren lita 

på att resultaten har tillförlitlighet […] vad som har betydelse för re-

sultaten är noggrannheten i genomförandet av såväl intervjuer som 

observationer. 

När studier görs är forskare, som tidigare nämnts, påverkade av olika 

förhållanden. Hur formas till exempel ens tolkningar av empirin av 
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ens egna teoretiska, språkliga och kulturella möjligheter och omgiv-

ningar? Tjora (2012) beskriver att man behöver undersöka denna tolk-

ning och vad som påverkar den för att göra forskningen reflexiv. I 

avsnitt 4.1.1 diskuteras min roll som forskare i klassrummet och hur 

exempelvis mina tidigare erfarenheter färgar eller inte färgar mina 

”forskarglasögon”. Att jag explicit har en sådan reflektion i min licen-

tiatuppsats ökar enligt Tjora studiens trovärdighet. 
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5 Resultat 

I det följande presenteras resultaten avsnittsvis med ur materialet tre 

utkristalliserade teman: tydlighet och struktur, tillgänglighet och re-

flexivitet samt höga krav och kognitiva utmaningar. Temana samspe-

lar i ett nära förhållande, vilket beskrivs i avsnitt 5.4, Positivt lärande-

klimat. 

 

5.1 Tydlighet och struktur 

Tydighet och struktur har att göra med lärarens organisation i det di-

daktiska rummet, det vill säga i och utanför klassrummet. Det innebär, 

vad jag sett under mitt fältarbete, att som lärare vara väl förberedd, att 

ha fasta rutiner och upprätthålla ordning samtidigt som rutinerna går 

”att rucka på så fort man känner att nu är det liksom läge för det”, som 

läraren sa vid intervjun. I det följande beskrivs lärarens arbete med 

planeringar, lektioner och hens sätt att kommunicera med eleverna 

inklusive återkoppling och bedömning. 

5.1.1 Planeringar 

Läraren börjar varje termin med att göra en terminsplanering för samt-

liga ämnen som hen undervisar i. Det är en grovplanering som sedan 

vidareutvecklas till en veckoplanering för hela terminen, se bild 3.  
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Bild 3: Veckoplanering i historia och religion 

 

Veckoplaneringen läggs sedan ut på skolans digitala lärplattform, där 

elever och vårdnadshavare har tillgång till den och således får känne-

dom i stora drag om vad som händer i de olika ämnena vecka för 

vecka. Planeringarna finns också uppsatta på klassrumsväggarna. På 

så vis är de konstant tillgängliga för eleverna. Utifrån veckoplanering-

en gör läraren sedan lokal pedagogiska planeringar (lpp:er) som inne-

håller en beskrivning av det klassen ska jobba med utifrån kursplanen 

inom ett visst ämne under ungefär fyra veckor samt hur bedömningen 

kommer att ske. Lpp:erna läggs också ut på lärplattformen. Sedan 

bryts lpp:erna ner till lektionsplaneringar för varje tillfälle, vilka skrivs 

i respektive ämne i schemat på lärplattformen. Detta finns också till-

gängligt för eleverna (och vårdnadshavare) inför varje ny vecka. 

Lärarens planeringsprocess illustrerar jag som figur 5 visar: 
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Figur 5: Lärarens planeringsprocess 

 

Jag tolkar det som att de olika nivåerna av planering är ett sätt att 

åskådliggöra kursplanerna inom de olika ämnena, eftersom de tydlig-

gör ämnesområde kopplat till syfte, centralt innehåll, arbetssätt och 

kunskapskrav, på vilket sätt bedömning kommer att ske och vad som 

kommer att bedömas. Läraren gör vad jag förstår så kallad baklänges-

planering. Detta innebär att läraren först utgår från vad eleverna ska 

lära sig i undervisningen i förhållande till ämnenas syfte och centralt 

innehåll för att sedan stegvis planera vidare utifrån det, vilket innebär 

att själva undervisningsaktiviteterna planeras sist. Vid mina delta-

gande observationer har jag förstått att planeringar kan ses som ett 

verktyg för att säkerställa att undervisningen leder eleverna mot de 

nationella målen och de kunskaper som ska uppnås, det vill säga att 

eleverna ska få den utbildning som de har rätt till. Återkommande har 

också varit att läraren förutsätter (och kräver) att eleverna ska känna 

till innehållet i planeringarna, alltså att eleverna ska veta vilket äm-

nesområde lektionerna täcker, hur lång tid de har på sig, vilket materi-

al de ska använda samt hur och när de bedöms. Detta tolkar jag som 

att läraren ställer höga krav på eleverna (se mer om höga krav i 5.3). 

 

Genom den digitala lärplattformen jämte planeringsnivåerna jag illu-

strerade i figur 5 görs både planering och innehåll tillgängligt för alla 

elever (och vårdnadshavare) (se mer om tillgänglighet i 5.2 och be-

dömning i 5.1.3), framför allt om man kan och förstår det svenska 

språket. På så vis får eleverna (och vårdnadshavare) möjlighet att veta 

vad som förväntas av dem (eleverna). Läraren berättar:  

Lektionsplanering 

Lokal pedagogisk planering 
(ca fyra veckors tema) 

Veckoplanering för hela terminen 

Grov terminsplanering 

  

76 
 

 

 

Figur 5: Lärarens planeringsprocess 

 

Jag tolkar det som att de olika nivåerna av planering är ett sätt att 

åskådliggöra kursplanerna inom de olika ämnena, eftersom de tydlig-

gör ämnesområde kopplat till syfte, centralt innehåll, arbetssätt och 

kunskapskrav, på vilket sätt bedömning kommer att ske och vad som 

kommer att bedömas. Läraren gör vad jag förstår så kallad baklänges-

planering. Detta innebär att läraren först utgår från vad eleverna ska 

lära sig i undervisningen i förhållande till ämnenas syfte och centralt 

innehåll för att sedan stegvis planera vidare utifrån det, vilket innebär 

att själva undervisningsaktiviteterna planeras sist. Vid mina delta-

gande observationer har jag förstått att planeringar kan ses som ett 

verktyg för att säkerställa att undervisningen leder eleverna mot de 

nationella målen och de kunskaper som ska uppnås, det vill säga att 

eleverna ska få den utbildning som de har rätt till. Återkommande har 

också varit att läraren förutsätter (och kräver) att eleverna ska känna 

till innehållet i planeringarna, alltså att eleverna ska veta vilket äm-

nesområde lektionerna täcker, hur lång tid de har på sig, vilket materi-

al de ska använda samt hur och när de bedöms. Detta tolkar jag som 

att läraren ställer höga krav på eleverna (se mer om höga krav i 5.3). 

 

Genom den digitala lärplattformen jämte planeringsnivåerna jag illu-

strerade i figur 5 görs både planering och innehåll tillgängligt för alla 

elever (och vårdnadshavare) (se mer om tillgänglighet i 5.2 och be-

dömning i 5.1.3), framför allt om man kan och förstår det svenska 

språket. På så vis får eleverna (och vårdnadshavare) möjlighet att veta 

vad som förväntas av dem (eleverna). Läraren berättar:  

Lektionsplanering 

Lokal pedagogisk planering 
(ca fyra veckors tema) 

Veckoplanering för hela terminen 

Grov terminsplanering 

75



  

77 
 

 
 Jag skriver ju i schemat […] hur det ser ut. 

 […] 

Jag skriver i lektionsinnehållet att idag ska vi titta på en film om 

buddism och så skriver jag var den finns, så den som är hemma och 

är sjuk kan titta på filmen. Vi läser dom här sidorna i boken och vi 

diskuterar och tittar på examinationsuppgiften, nåt sånt / så alla vet 

vad vi ska göra och vad jag har missat om jag inte är där. 

 

Läraren beskriver vidare vikten av att vara välplanerad: 

Du måste vara välplanerad. […] Det syns ju vad som ska göras och 

varför hela tiden. / Eleverna vet ju vad som händer. 

[…] 

Alltså jag kan inte förstå när någon säger så här att ”ja det blev ju 

konstigt det här med.  Det är ok. Då slipper jag ha lektionen.” / Och 

man bara  / ”Waa, jag har ju planerat varenda lektion och det skiter 

sig igen. Jag blir tokig.” / Dom kommer ju och frågar att nån i din 

klass ska stå i uppis
12

. Skicka ner dom två och två. Jag säger att det 

finns inte en chans att dom kan vara ifrån några lektioner. Hur kan 

det bara vara jag som reagerar så?  

 

Planeringarna förefaller alltså vara ett betydelsefullt pedagogiskt stöd 

för både läraren och eleverna, eftersom de klargör för både läraren och 

eleverna hur eleverna genom undervisningen ska uppnå målen inom 

lärarens ämnen. I citatet uttrycker läraren en viss frustration över det 

faktum att lektionstid tas bort från eleverna, i syfte att göra något an-

nat som att stå i ”uppis”. När eleverna inte är med på lektioner går de, 

vad jag förstår, miste om mycket, och en kunskapslucka som eleverna 

behöver ta igen på egen hand uppstår, eftersom lektionerna är så pla-

nerade. Läraren förmedlar att hens lektioner och därigenom utbildning 

är viktigt. Överlag pekar mina observationer och lärarens sätt att be-

skriva sitt arbete med planeringar på att hen ser planeringarna som ett 

centralt verktyg och därigenom en förutsättning för att elever ska få 

den utbildning som de har rätt till. 

 

En ytterligare form av planering är lärarens placeringar av eleverna. 

Läraren planerar regelbundet var och vem eleverna ska sitta bredvid. 

Eleverna sitter i grupper, vilket jag såg bidrog till att eleverna intera-

gerade med varandra. Dessa ”bordsplaceringar” (se bild 4) finns också 

uppsatta på väggarna i klassrummen så inga diskussioner uppstår om 

var man ska sitta och bredvid vem. Vid tiden för mina observationer 

var det aldrig någon elev som opponerade sig mot läraren vad gäller 

                               
12 Skolans uppehållsrum där en elevcafeteria finns.  
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bordsplaceringarna, utan eleverna satte sig där de förväntades sitta. 

När det gäller hemkunskapen bestämmer läraren vid varje tillfälle vem 

som ska sitta bredvid vem och var. Detta sker exempelvis har jag sett 

genom att eleverna köar utanför klassrummet och på vägen in får de 

ett nummer av läraren. Numret representerar det bord som eleven ska 

sätta sig vid. Läraren säger att utan bordsplaneringarna skulle det bli 

grupperingar bland eleverna, men ”mina elever ska aldrig känna att 

den här kan jag inte sitta bredvid”. Min tolkning är att den pedago-

giska tanken bakom är att genom att läraren planerar elevernas place-

ringar skapas ett tryggt och positivt lärandeklimat. Den sociala för-

mågan tränas och utvecklas, och ingen lämnas utanför, åtminstone inte 

i det didaktiska rummet: 

 
Dom har ju så många fördomar om varandra. […] Dom känner ju 

varann sen förut / men dom tycker om varann, men dom fastnar i 

sina gamla mönster / så vi måste ju verkligen hjälpa dom med //. 

Om jag kommer in och ser jaha här sitter invandrarkillarna och där 

sitter tjejerna och där sitter sporttjejerna
13

 och där sitter dom här 

som inte har sport / alltså det  är inte / dom delar upp sig direkt.  

[…] 

Det är ingen som säger såhär ”jag vill byta plats” […] dom vet ju att 

det skulle jag aldrig tillåta […]. Det är så viktigt att jag säger såhär 

att ”jag förstår att du vill jobba med din kompis men du väljer bort 

personen du sitter brevid”.  

 

Min tolkning är att en integrationstanke (istället för en inklude-

ringstanke) också är grunden för lärarens bordsplaceringar. Eleverna 

ska sitta bredvid varandra, inte tillsammans, och arbeta med personer 

de vanligtvis inte skulle umgås med och därigenom, som läraren före-

ställer sig, uppleva gemenskap.  

 

 

 

 

 

                               
13 Läraren nämner sportinriktningen på klassen. Av den anledningen skriver jag sporttjejerna 
istället. 
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13 Läraren nämner sportinriktningen på klassen. Av den anledningen skriver jag sporttjejerna 
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Bild 4: Bordsplacering 

 

Förutom att det är möjligt för alla och envar att ta del av olika plane-

ringar och lektionsinnehåll, har jag observerat att läraren även förser 

eleverna med olika former av medier, exempelvis filmer och ljud-

klipp, i syfte att tillgodogöra sig kursinnehållet (se mer om lektioner i 

5.1.2 och tillgänglig undervisning i 5.2).  

5.1.2 Lektioner 

Samtliga lektioner inom matematik, SO och hemkunskap som jag ob-

serverat följer samma struktur med bland annat liknande inledningar 

och avslutningar där konkret information ges, se figur 6 där jag åskåd-

liggör lektionsstrukturen. Till en början får eleverna veta vad som för-

väntas av dem när läraren börjar med att samla ihop klassen:  

 
Du måste se till / om inte alla sitter och tittar på dig när du har ge-

nomgång, utan några tittar i en padda, några tittar på telefonen, 

några halv / eller några har lurar i öronen / jag menar då har du för-

lorat ett gäng, och då är det ju / då kanske du måste ha en genom-

gång till / så att / om du inte ser till att alla är hundra procent fokuse-

rade […] sitter dom inte och är beredda så har jag ju dom inte med 

mig. 

[…] 

Då förmedlar ju jag att det är nåt viktigt som jag ska säga och ni 

måste vara med. Det är som en morgonsamling ungefär, nu startar 

det liksom / och det tror jag är viktigt dom här tydliga signalerna. 

 

(Intervju med läraren, 08-03-18) 

 

Läraren går igenom dagen, vad som händer och vad som ska göras. 

Hen går också igenom vad som har gjorts. Eleverna tycks vara foku-

serade. 

                   (Utdrag fältanteckningar, 2017-02-17) 
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Läraren ger ovan uttryck för vikten av att se till att det inte sitter ele-

ver som är närvarande i klassrummet, men som ändock är mentalt 

frånvarande. Att eleverna är både mentalt förberedda och mentalt när-

varande innan själva lektionen kan starta tycks, vad jag förstår av 

mina observationer och min intervju, vara avgörande för läraren, vil-

ket tyder på att hen ser mental förberedelse och närvaro som en förut-

sättning för att samtliga elever sedan ska kunna vara aktiva och enga-

gerade under lektionen (se mer om undervisning i 5.2 Tillgänglighet 

och reflexivitet). 

 

Efter att ha samlat ihop eleverna har läraren en lektionsinledning vad 

gäller innehåll och struktur, där hen återkopplar till det som gjordes 

gången innan för att sedan berätta vad som kommer att hända under 

lektionen genom att syfte och mål för lektionen anges. Detta efterföljs 

av en teoretisk genomgång av ämnesområdet samt olika undervis-

ningsaktiviteter för att sedan ha ett lektionsavslut, där hen sammanfat-

tar vad som har gjorts under lektionen och vad som kommer att hända 

under nästkommande tillfälle. Att lektionerna är varierande tolkar jag 

som att fler elever ges möjligheter att lyckas.  I figur 6 illustrerar jag 

lektionsstrukturen på de observerade lektionerna i matematik, SO och 

hemkunskap. 

 

Figur 6: Lektionsstruktur 

 

Under de olika undervisningsaktiviteterna inom de olika ämnena har 

läraren också samma struktur. Hen både sammanfattar med jämna 

mellanrum det man för närvarande gör och ser framåt: ”Nu har vi bör-

jat titta på den politiska utvecklingen. Nu ska vi titta på den ekono-

miska utvecklingen. […] Frankrike kommer ju att tappa makten, men 

det läser vi om i åttan.”  Läraren ställer också frågor till eleverna och 

en diskussion förs därigenom. ”Metatalet” där hen sammanfattar och 
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”metadiskussionen” läraren har tillsammans med eleverna verkar för-

stärka elevernas förståelse för det aktuella ämnesområdet, eftersom 

eleverna får en större medvetenhet om innehållet. Genom både munt-

liga och skriftliga frågor ges eleverna möjlighet att till exempel träna 

på att använda korrekta begrepp.  

 

Under en observation avbröts lektionen: 

 
Brandlarm (cirka 12:45). En del av skolans vardag? Igår gick brand-

larmet också. Vi kommer tillbaka cirka 13:02. Eleverna sätter sig 

vid sina platser och börjar räkna. Inte stökigt trots att lektionen av-

bröts och de var tvungna att gå ut. Läraren går runt och hjälper ele-

verna. Hen sätter sig vid någon och frågar: ”Hur går det här då?” 

Eleverna behöver inte räcka upp handen för att få ”uppmärksamhet” 

från läraren. Läraren tycks se eleverna ändå. 

 

                  (Utdrag fältanteckningar, 2017-03-30) 

 

Eftersom både lektionsstrukturen och strukturen på undervisningsakti-

viteterna är liknande inom samtliga ämnen är min tolkning att ar-

betsro, trygghet och stabilitet i det didaktiska rummet kan skapas oav-

sett om något oförutsett händer; eleverna vet vad som ska göras, när 

det ska göras och hur det ska göras med (eller utan) stödstrukturer av 

läraren och varandra (se mer om tillgänglig undervisning i 5.2 Till-

gänglighet och reflexivitet). 

5.1.3 Kommunikation 

Vid mina observationer har läraren varken skrikit eller höjt rösten mot 

eleverna. Jag har också förstått att hens sätt att kommunicera med ele-

verna är tydligt. Allt som oftast medvetandegör och påminner hen 

eleverna genom att säga ”Vi håller på med orsaker […], Nu går vi 

över till […]” eller ”Vad har vi gjort nu? Vi har tittat på hur” 14. Hen 

förklarar på ett sätt som också verkar leda till en ökad förståelse hos 

eleverna, eftersom de vad jag har sett är aktiva och ger uttryck för att 

de förstår, vilket utdraget nedan belyser: 

 
Hen har satt upp olika bilder på procenttal på tavlan. Hen går ige-

nom dessa, förklarar och frågar eleverna: ”En hel i decimalform är 

samma som 1, vad är en halv? ” Elev: ”0,5.” Lärare: ”En tredjedel?” 

Elev: ”0,33.” Lärare: ”En fjärdedel?” Elev: ”0,25.” Lärare: ”En fem-

tedel?” Elev: ”0,20”. Hen skriver en åttondel på tavlan: ”Vad tror ni 

                               
14 Mina kursiveringar. 
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det är?”. Någon svarar ” 0,125.” ”Ser ni ett mönster? Decimalform 

hänger ihop med procent och varför? Jo, det är ju hundradelar. 

Andra siffran är 100, 0,10 är alltså 10 procent.  […] Om man är 

osäker så går det att använda verktyg, för det ska man göra om man 

behöver. Miniräknare är bra när man behöver.” 

Hen ställer muggar på en bänk: ”Hur många?”  Eleverna: ”10 styck-

en.” ”Hur många är gröna?” Eleverna: ”4 stycken.” ”Hur många är 

gula?”  Eleverna: ”6 stycken.”  ”Vi gör om till procent. Tillsammans 

ska allt alltid bli hundra. Delen delat i det hela. Det ska vi träna på.” 

  

                 (Utdrag fältanteckningar, 2018-03-28) 

 

Bild 5 visar lärarens genomgång av procent. 

 

Bild 5: Genomgång av procent 

 

Genom explicit undervisning med konkret material tillgängliggörs 

ämnesområdet procent för eleverna.  

 

Läraren upplever sig själv som ärlig i kommunikationen med eleverna 

i det didaktiska rummet. Hen uppfattar att eleverna visar stort förtro-

ende för hen, vilket jag också uppfattat under mina observationer. Ofta 
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knackade elever på dörren till personalrummet för de ville prata om 

allt möjligt med läraren. Hen berättar: 

 
Jag tycker det är viktigt att vara ärlig.  

[…] 

Sen tycker jag när vi upplever att det är jobbigt då måste jag kunna 

gå in och säga det till eleverna. / Alltså nu har det varit skitjobbigt 

här. Jag har precis haft en fight här utanför och jag känner mig lite 

skakig. Kan ni börja med att läsa lite så hinner jag samla mig / att 

man är ärlig / eller liksom det här känns inte bra, det känns spänt i 

gruppen. […] Det är nånting. […] Det är viktigt att ta det / just nu så 

känns det inte riktigt bra. Dom måste märka att vi har ett samspel. 

[…] Det tror jag är jätteviktigt att våga bara vara människa. 

[…] 

Man vet att man kan fråga i stort sett vad som helst, för det gör dom 

ju. Man får ju liksom tre frågor genom / på kvällar och allting / att 

dom undrar över nånting. Då skriver ju dom bara  […] och så får jag 

sms om nåt dom undrar över. […] Sen tror jag att i perioder när man 

är lite deppig eller / då är det ju skitjobbigt att ha en sån här lärare 

som är efter en hela tiden. Stannar man hemma första lektionen, om 

man inte kommer så ringer ju jag / hela tiden. / Det är ju klart att det 

är liksom jobbigt, men det är ju för deras skull […] och det spelar ju 

ingen roll, jag kan ju lika gärna vara lika jobbig mot deras föräldrar 

när dom håller på och sjukanmäler ungarna och jag tror inte dom är 

sjuka / det är / det är ju no mercy / liksom bara / det är ju bara att 

säga då att jag tror faktiskt inte att han är sjuk / och är han inte det 

så vill inte jag att du sjukanmäler honom. / Man talar klarspråk / och 

det brukar ju lösa sig. 

 

Det är inte bara genom det personliga mötet i skolan som relationen 

mellan läraren och eleverna byggs upp. Lärarens uttalande visar att 

även olika digitala verktyg är av vikt, inte bara i undervisningen, utan 

också i relationsbyggandet. Yttrandet tyder också på att en social re-

lation samt kommunikation lärare och elever emellan, och mellan lä-

rare och vårdnadshavare, är av betydelse, eftersom möjligheterna till 

lärande påverkas därav.  

 

Vid mina observationer har jag upplevt hur läraren ser, bekräftar och 

uppmuntrar eleverna, både under och efter lektionstid. Hen är intresse-

rad och nyfiken på sina (och skolans) elever.  Hen beskriver också att 

”jag riktar all uppmärksamhet mot den som ska berätta eller liksom 

ska försöka förstå varför nån inte förstår”.  Min tolkning är att det di-

daktiska rummet tycks vara tryggt och tillitsfullt. Vid tillfällen då en-

staka elever försöker tänja på gränserna går läraren fram till dem eller 

den personen för att markera: 
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sjuka / det är / det är ju no mercy / liksom bara / det är ju bara att 

säga då att jag tror faktiskt inte att han är sjuk / och är han inte det 

så vill inte jag att du sjukanmäler honom. / Man talar klarspråk / och 

det brukar ju lösa sig. 
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även olika digitala verktyg är av vikt, inte bara i undervisningen, utan 
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Vid mina observationer har jag upplevt hur läraren ser, bekräftar och 
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den personen för att markera: 
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Det är lugn och ro. Eleverna tittar engagerat på filmen. Läraren hål-

ler koll, ser sig omkring och nämner vid namn de som inte verkar 

fokusera på filmen. Går fram och kollar vad de gör och sätter sig vid 

dem. 

                   (Utdrag fältanteckningar, 2016-11-08) 

 

Två elever som sitter i varsitt hörn av klassrummet står nu i mitten 

av klassrummet och småpratar. Läraren kommer fram till dem: ”Nu 

vet jag inte vilken fråga ni diskuterar, men jag hoppas att ni snart 

har diskuterat klart.” Eleverna går genast till sina platser och fortsät-

ter att arbeta. 

                    (Utdrag fältanteckningar, 2017-03-17) 

 

Läraren visar vad som är tillåtet respektive inte både under och efter 

lektionstid. Hen har explicita regler som ska följas och därmed sätts 

också vissa gränser för hur kommunikationen ska se ut i klassen. Oac-

ceptabelt beteende tillrättavisas omgående: ”Fullt fokus behövs. Jag 

vägrar se att andra sabbar för andra.” Att visa varandra respekt, att 

lyssna på varandra, att inte avbryta när någon talar, att inte fnysa eller 

skratta när någon t.ex. läser är viktiga frågor som läraren ofta påmin-

ner eleverna om, vilket vad jag förstår bidrar till ett positivt lärande-

klimat. Ute i korridorerna, på skolgården och i matsalen, för att nämna 

några ställen utöver det didaktiska rummet, sätter hen också gränser 

för de elever som har ett störande beteende och inte följer skolans gäl-

lande regler och normer. 

 

 Vidare berättar hen: 

 
Om jag har bestämt nånting och jag vet att det är nåt som kommer 

att gälla då måste ju jag orka ända ut trots att det blir rätt jobbigt 

[…] fast jag har tjatat i ett och ett halvt år på några så får jag inte ge 

upp. Alltså det här är mitt jobb. Och det är ju precis som när man är 

förälder / det går ju liksom inte att bara säga såhär att du det är klart 

det här jobbet / utan man måste fortsätta och till slut förstår dom 

jaha det är därför man har tjatat hela tiden. […] Grejjen är ju att en 

klass ser ju bara sig själva. […] Men // när dom faktiskt sitter och 

jobbar ihop när dom träffas på NO:n […] Det är ju då dom märker 

jaha det gav ju resultat allt det tjatiga. 

 

Yttrandet betonar vikten av att som lärare vara konsekvent. Vid ob-

servationerna har jag också upptäckt att läraren alltid håller eventuella 

löften till eleverna och att hen inte verkar avge några löften om hen 

inte kan uppfylla dem, vilket sammantaget med yttrandet enligt min 

tolkning bidrar till ökad trovärdighet som didaktisk ledare. 
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Under mina observationer har jag upplevt att det inte är ett tyst klass-

rum, men det råder arbetsro. Det pågår diskussioner kring det som för 

tillfället är i fokus. Läraren har skapat ramarna för såväl lektionerna 

som arbetsron genom att vara förberedd och genom att ge förutsätt-

ningar för alla elever att delta aktivt efter egen förmåga. Samspelet 

mellan läraren och eleverna är också betydelsefullt i undervisningen. 

Eleverna uppmuntras att diskutera och diskussionerna pågår ofta i par, 

grupper och i helklass. Vid par- och gruppdiskussioner är det läraren 

som bestämt vem/vilka som diskuterar med vem/vilka genom hens 

bordsplaceringar. Läraren uppmuntrar även eleverna att diskutera med 

varandra efter lektionstid: ”Passa på att prata med varandra, vad har 

du för likheter och skillnader?”, sa hen exempelvis vid ett tillfälle när 

jag befann mig i klassen. Till följd därav får eleverna många möjlig-

heter till interaktion. Interaktionsstrukturen mellan lärare och elev(-er) 

åskådliggör jag som figur 7 visar.  

 
  

 

 
Figur 7: Interaktionsstruktur mellan lärare och elev(-er) 

 

 

Läraren har ett varierat språk och hen använder sig ofta av omformule-

ringar av egna yttranden: ”Vad är positivt och negativt? Fördelar och 

nackdelar, alltså bra eller dåligt?”, vilket kan främja elevernas språk-

utveckling. Som nämns i avsnitt 5.2.1 går hen igenom och förklarar 

ämnesrelaterade begrepp när de dyker upp i filmer och texter: ”Jag 

fastnade för några begrepp” eller som utdraget nedan exemplifierar: 
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Läraren stoppar bandet: ”Plantage, vad är ett plantage?”  Eleverna 

gissar. Läraren vidareutvecklar: ”Man satsar på en sak, till exempel 

bananer och odlar massor.” Elev: ”Vad var det vanligaste man plan-

terade?” Läraren berättar och vidareutvecklar: ”Tänk fall vi åker nå-

gonstans och bestämmer oss för att starta ett plantage. Då tar vi en 

bit mark / vi köper den ju inte och så tvingar vi några att jobba.” 

Eleverna tycks förstå vad plantage är. 

 

                  (Utdrag fältanteckningar, 2017-02-27) 

 

Exemplet visar hur lärarens språk kan bidra till elevernas utveckling 

av ett skolrealerat akademiskt språk. Genom att sätta in begreppet 

plantage i ett för eleverna känt sammanhang får de förståelse för det. 

Initiativ från eleverna avseende begrepp har jag sett förekommer i de 

fall någon inte förstår vad ett ämnesrelaterat begrepp betyder.  

 

Eleverna uppmuntras att motivera och argumentera, både skriftligt och 

muntligt, för sin sak: 

 
Elev: När dog Jesus? 

Lärare: Omkring år 0. 

Elev: Då är ju källa två trovärdigare. 

Lärare: Det är möjligt men då får du motivera varför. Nån annan 

kanske tycker annorlunda. Det är motiveringen som är det viktig-

aste. 

Elev: Måste man skriva om båda? 

Lärare: Nej 

                      

                                                (Utdrag fältanteckningar, 2017-03-14) 

 

Vidare fick var och en av eleverna under en lektion i hemkunskap som 

jag observerade argumentera för vilken proteinkälla som är bäst ge-

nom att rangordna bilder, varefter andra elever som inte höll med om 

rangordningen kunde ändra på den. Det gällde därför att ange sina 

skäl, såsom miljöpåverkan, odling och slakt, till rangordnandet. Se 

bild 6. 
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Bild 6: Rangordning av proteinkällor 

 

”Är kycklingarna bättre än grisarna? Varför i så fall? […] Märker ni 

att det handlar om att motivera sina val på rätt sätt?”, sa läraren till 

eleverna. Genom att få möjlighet att öva på att motivera och argumen-

tera i flera ämnen utvecklar eleverna delar av den kommunikativa 

förmågan. Läraren får också syn på elevernas kunskaper och kan däri-

genom anpassa undervisningen efter eleverna. Kommunikation över-

lag är en viktig aspekt i undervisningen och lärandet, eftersom det är 

via samspel med andra som lärande sker (se kapitel 3). Metakommen-

tarer såsom den ovan citerade ”märker ni att det handlar om att moti-

vera sina val på rätt sätt?” och likande förekommer ofta hos läraren. 

Genom dessa kommentarer, vilka jag ser som en stödstruktur, utveck-

las troligen också den metakognitiva förmågan hos eleverna, eftersom 

läraren tillsammans med eleverna inte bara tänker kring det de gjort, 

utan också hur de gjort det. Därigenom får eleverna syn på sitt eget 

lärande i undervisningen, vilket bidrar till vidare kunskapsutveckling.  

 

Vad gäller instruktioner ges dessa på olika sätt har jag sett vid mina 

observationer; både muntliga och skriftliga instruktioner förekommer 

samt en blandning av dessa där muntliga instruktioner ges parallellt 

med att det skrivs på tavlan. Instruktionerna ges också i helklass, 

grupper, parvis och enskilt. För att exempelvis tydliggöra sina in-
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struktioner ber läraren elever förklara hur de tolkat det som sagt, eller 

så ställer hen frågor som ”Vad ska ni göra nu?” De flesta frågor som 

hen ställer till eleverna är så kallade öppna frågor där eleverna får 

möjlighet att resonera. Läraren förklarar det som hen tror kan vara en 

utmaning för eleverna: 

 
Hen går runt i klassen och är aktiv och nyfiken på eleverna, stannar 

upp och pratar med eleverna. […] Hen tar sig tid att förklara ordent-

ligt för eleven och verkar inte stressad över att det kanske finns 

andra elever som också behöver hjälp. Eleven frågar: ”Är det såhär 

du menar?” ”Ja”, säger läraren och utvecklar ytterligare. ”Börja så-

här och sen fortsätter du såhär. Vi gör såhär så att vi kan prata om 

det sen.”  Läraren går sedan runt, ställer frågor och tittar till elever-

na: ”Hur går det för dig?” 

 

                (Utdrag fältanteckningar, 2017- 10-17) 

 

Värt att notera är att läraren talar i termer av ”vi” när det faktiskt är 

eleverna som ska göra något. Detta ”vi” är något som läraren ofta ut-

trycker och återkommer till. Min tolkning är att läraren har skapat en 

känsla av gemenskap i klassen, vilket är väsentligt för en god och för-

troendefull kommunikation mellan lärare och elever. Att läraren säger 

”börja såhär och sen fortsätter du såhär” är exempel på det som be-

nämns som modellering, det vill säga att läraren explicit visar hur 

någonting görs. Lärarens engagemang i undervisningen är också en 

betydelsefull aspekt; det märks att eleverna blir motiverade av deras 

upplevelse av lärarens engagemang, vilket i sin tur kan utveckla lä-

randet. Språk- och kunskapsutveckling går hand i hand. Påfallande är 

dock det svenska språkets dominans när det gäller kommunikationen. 

Läraren varken uppmuntrar eller förbjuder eleverna att samtala och 

interagera på sina modersmål.  

5.1.4 Återkoppling och bedömning  

Läraren är som nämnt i det inledande kapitlet förstelärare med be-

dömning som huvudfokus. Återkoppling och bedömning är därför en 

naturlig del av hens undervisning och elevernas skolvardag. Tillsam-

mans med eleverna har läraren täta avstämningar med återkoppling, 

såväl muntliga som skriftliga. Under tiden för mina observationer har 

läraren exempelvis använt sig av stickor med elevernas namn på som 

hen slumpmässigt dragit fram ur en burk, och den elev vars namn står 

på den framdragna stickan fick uttrycka sig, vilket följande citat illu-

strerar: 
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såväl muntliga som skriftliga. Under tiden för mina observationer har 

läraren exempelvis använt sig av stickor med elevernas namn på som 

hen slumpmässigt dragit fram ur en burk, och den elev vars namn står 

på den framdragna stickan fick uttrycka sig, vilket följande citat illu-

strerar: 
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Alla ska vara beredda / att dom vet att jag kommer snart dra nåns 

glasspinne så du får dom lite mer på tå. Och när du ibland har dragit 

deras glasspinne så kan dom slappna av lite / alltså / det blir ju en 

strategi att alla är delaktiga / och speciellt när man säger såhär att 

”Nu sätter vi tillbaks dom” eller när nån säger såhär ”Åh det var så 

kort, kan du inte lägga tillbaka min glasspinne?”  / Då är det ju lite 

roligt. 

[…]  

Man tränar ju rätt ofta / men man bedömer ju alltid allt egentligen 

om det finns nåt att bedöma. Hittar jag ett guldkorn så tar jag det. 

Det är ju inte så att åh han kunde ingenting hihihi  […] Nu har vi 

genomgång idag och nu har alla svarat på dom här frågorna och nu 

ska vi ta det i helklass / och då tar jag glasspinnar och då förstår 

dom att hmm nu kommer hen att titta lite på vad vi gör och jobbar 

och alla kommer liksom att få svara. Det blir lite mer allvar. 

 

Att använda stickor för att låta alla elever komma till tals i undervis-

ningen tolkas av mig som en avstämning med återkoppling. Avstäm-

ningen kan leda till lärande, eftersom läraren ställer frågor som myn-

nar ut i både reflektion och diskussion. Alla elever får således möjlig-

het att både visa sina kunskaper och att utveckla den metakognitiva 

förmågan, eftersom eleverna sätter ord på sitt lärande.  

 

Läraren berättar vidare att hen använder plastmuggar i syfte att se var 

eleverna befinner sig i sin kunskapsinhämtning. Eleverna har muggar i 

olika färger så att de till exempel kan visa när de behöver stöd: 

 
Vi har precis kört dom här muggarna. / Det är ju också för att kunna 

visa att du inte behöver räcka upp handen och jag fattar det utan mer 

bara att jag har en röd mugg för jag har inte riktigt förstått och då 

kan ju jag bara gå dit sen. / Det är ju också bra. / Det är ju bara det 

att muggarna inte håller så länge. 

 

Att ha korta avstämningar med hjälp av exempelvis plastmuggar kan 

vara ett sätt att få undervisningen i rätt riktning, eftersom läraren ge-

nom färgerna på muggarna bland annat får reda på vilka elever som 

för tillfället behöver mer stöd och vilka som är redo att gå vidare till 

nästa moment. 

 

Texter, inklusive examinationsuppgifter, som eleverna skriver delas 

alltid under arbetets gång med läraren i Google classroom, vilket var 

återkommande under mina observationer i framför allt SO. Läraren 

brukar systematiskt, såväl under som efter lektionstid, kommentera det 

eleverna skrivit och därigenom utvecklas elevernas skrivande vidare 

och framåt.  Läraren beskriver: 
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När alla dokument är delade så kan du ju liksom se allting och då 

kan ju jag markera också att läs det här en gång till och då kanske 

det är fem rader utan punkt. Alltså det här blir inte bra. Det här går 

att göra bättre. / Alltså jag brukar fråga ”Vill du att jag ska kommen-

tera din text, alltså språket?” Jag frågar dom så jag inte petar när 

dom inte orkar för det tycker jag är viktigt. Men många vill ju.  

 

Genom lärarens formativa återkoppling i undervisningen blir eleverna 

medvetna om sina redan tillägnande kunskaper och de ges förutsätt-

ningar att utveckla sitt lärande, såväl ämnes- som språkmässigt. I och 

med att eleverna delar sina dokument med läraren ser hen också vilka 

som arbetar och hur långt de kommit. De elever som inte påbörjat en 

text kan läraren ”pusha och påminna extra”. Läraren säger dessutom: 

 
När jag nu får in så står det att tjugosju stycken är klara. / Då har 

dom lämnat in sin för då trycker dom på lämna in / medan två 

stycken har inte lämnat in. […] Då betyder ju det något för mig så 

då frågar jag ”Är det någon som inte är redo för bedömning?” 

 

Frågan som läraren ovan ställer tyder enligt mig på att hens bedöm-

ning utmärks av flexibilitet. Elevernas olika behov beaktas; en del 

behöver exempelvis mer tid för att fullfölja uppgiften.  

 

Som nämnt i avsnitt 5.2.1 uttrycker läraren explicit hur eleverna 

kommer att examineras samt hur bedömningen kommer att ske. Ele-

verna får på det sättet i ett tidigt skede veta hur läraren bedömer, vad 

som bedöms och varför, vilket läraren ofta återkommer till. Detta tol-

kar jag dels som ett sätt för läraren att vara transparent i sin bedöm-

ning, dels tränas eleverna i att ta ansvar över sina studier. Läraren be-

rättar: 

 
Som nu med religionen så har vi tittat på hinduism och buddism och 

då satsar vi på kunskapsinhämtning om ett område som nu då fakta / 

för det första kunskapskravet handlar om att kunna beskriva histo-

rian, urkunderna och centrala tankegångar och så vidare. Då tittar vi 

på det i båda religionerna och sen får dom första examinationsfrå-

gan. Då går dom direkt mot ett kunskapskrav. Då ställer jag den frå-

gan och så är det det dom ska skriva om. Och det är då jag kan ge 

dom stödstrukturer i hur man till exempel startar att skriva. Så läser 

vi en eller två lektioner om samhället […] alltså hur det är att vara 

hindu, hur påverkas liksom samhället av hinduismen / och sen får 

dom examinationsuppgiften och så gör dom den på en gång. Och det 

är ju det jag examinerar på.  Vad har fastnat? Vad kan dom an-

vända? Hur utvecklade är deras resonemang? Eller jämföra / Jag tar 

ju två kunskapskrav och examinerar rakt av. Och nu när dom har 
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ju två kunskapskrav och examinerar rakt av. Och nu när dom har 
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skrivit / dom skrev i tisdags och igår / då börjar jag titta och bedöma 

på en gång. Så då får dom ju liksom direkt veta hur dom ligger. 

 

Att bedömning är en så naturlig del av undervisningen i skolvardagen 

är av vikt, eftersom den skapar förutsättningar att fungera stödjande i 

elevernas kunskapsutveckling och lärande. Elevernas slutgiltiga vers-

ion av examinationsuppgiften bedöms summativt, men med en forma-

tiv prägel. Eleverna får ett betyg på sin uppgift (summativ bedöm-

ning), men med kommentarer avseende styrkor respektive svagheter i 

texten, vilket kan leda till fortsatt lärande (formativ bedömning). 

 

Kunskapskraven i de olika ämnena finns uppsatta på klassrumsväggar 

och de återfinns också på elevernas examinationsuppgifter. Läraren 

förklarar innebörden av dem och tillsammans med eleverna förs också 

en diskussion om dem. Genom konkreta exempel tillgängliggörs kun-

skapskrav och bedömningen av dessa, exempelvis genom att läraren 

skrivit ett exempel på hur man skriver en jämförande text – se bild 7 – 

eller som utdraget nedan belyser från en observation av en lektion: 

 
Hen går igenom examinationsuppgiften.  […]  Hen poängterar att 

det är viktigt att fråga om det är något man inte förstår. Hen läser in-

struktionerna på examinationsuppgiften högt för eleverna. efter in-

fon: ”Nu kommer uppgiften.” Hen läser fråga ett: ”Kommer ni ihåg, 

ni har gjort detta förut, till exempel Sparta. Ni har begrepp därnere, 

dom tycker jag är viktiga. Har ni med dom har ni klarat uppgiften.” 

Hen ger exempel: ”en enväldig kung, det blev en diktatur” […] 

”Hur bestämdes det i länderna? Inte långt och försök att använda 

begreppen.” Fråga nummer två. Läraren läser den. Jämför med ele-

verna: ”Jag ser en utveckling på er. Ni ska se en utveckling nu när 

det gäller handel och ekonomin och det ska vi se en film om. Det 

finns två uppgifter / nummer ett och två / bara för att ni ska ha två 

chanser att klara kunskapskravet. Så det gör alltså inget om ni inte 

kanske svarar lika bra på båda. […] Nu kommer fråga tre. / Ni ska 

göra en utvecklingslinje. Alltså hur ser det ut idag? Vem styr? Vart 

sker handeln? Finns det tullar?” 

[…] 

Hen jämför examinationsfrågorna hela tiden med det eleverna har 

gjort förr och det som ska göras nu. […] ”Ni vet alla att ni kan 

skriva när ni vill. / Om ni inte förstår så hjälper ju jag er framåt. / Nu 

tittar vi på filmen som hjälper er med fråga nummer två.” 

  

                                          (Utdrag fältanteckningar, 2017-02-28) 

 

Genom att examinationsuppgiften bearbetas muntligen, där läraren går 

igenom fråga för fråga tillsammans med eleverna, skapas förutsätt-
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ningar för eleverna att ta till sig innehållet. Läraren modellerar och 

exemplifierar genom att tänka högt: ”Hur bestämdes det i länderna?” 

eller ”Ni ska göra en utvecklingslinje. Alltså hur ser det ut idag? Vem 

styr? Vart sker handeln? Finns det tullar?”  Hen refererar till tidigare 

erfarenheter och kunskaper, vilket kan aktivera elevernas förförståelse. 

Att aktivera förförståelsen är att ge en stödstruktur i elevernas språk- 

och kunskapsutveckling, vilket kan gynna lärandet. Som ytterligare 

stödstruktur har läraren angett de ämnesbegrepp som är av vikt för 

arbetsområdet i en ordbank (se t.ex. bild 9). Genom att skriva får ele-

verna inte bara använda de ämnesrelaterade begreppen muntligt under 

lektionstid, utan även skriftligt (se mer i 5.2 Tillgänglighet och re-

flexivitet). Examinationsuppgifterna i sig är metakognitivt lärande,  

eftersom eleverna får möjlighet att träna på att resonera, motivera och 

argumentera (se mer i 5.3 Höga krav och kognitiva utmaningar).  
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 Bild 7: Examinationsuppgift där läraren skrivit ett exempel på jämförande text. 

 

 

Eleverna övar även självbedömning, vilket kan stärka lärandet. Lära-

ren anger: 
I historian gjorde jag att dom fick några exempel från nationella 

prov / att dom fick en fråga som liknar och så fick dom titta på och 

jämföra svar och titta på bedömningen / så dom förstår lite hur ska 

jag skriva för att få ett högre betyg.  […] Dom fick bedöma sina 

egna svar utifrån ett sånt facit och sen fick dom då chans att göra om  

/ så jag gjorde två examinationsuppgifter på varje kunskapskrav. Så 

först gjorde jag en bedömning och så fick dom prova mot en högre 

bedömning på en till. […]  Det var ju mycket effektivt. Alltså jag 

kände ju på en gång att några hakade upp sig några steg. 

 

Eftersom eleverna får möjlighet att bedöma sina insatser genom att 

reflektera över kvalitén på sina svar förbereds också eleverna på att 

förstå sina resultat och därigenom ta ansvar för sina studier och det 

egna lärandet, vilket skapar förutsättningar att både utveckla den me-

takognitiva förmågan och leda till kunskapsutveckling och lärande.   

5.2 Tillgänglighet och reflexivitet 

Tillgänglighet och reflexivitet handlar om att anpassa undervisningen 

efter eleverna samt att som lärare vara medveten om den egna yrkes-

rollen. I det följande beskrivs hur läraren strävar efter att skapa förut-

sättningar för alla elever att lyckas och utvecklas så långt som möjligt 

med målet att uppnå kunskapskraven, där en aspekt handlar om att ha 

ett reflekterande förhållningssätt till sin yrkesutövning. 

5.2.1 Undervisningen  

Lärarens undervisning som sådan inom de olika ämnena är vad jag har 

sett under mina observationer orienterad mot ämnenas syfte och 

centralt innehåll i rådande styrdokument och stäms av mot kunskaps-

kraven. Läraren berättar att ”vi ska ju hinna med det här, det är ju det 

man ska klara”. Att undervisningen är inriktad mot kursplanernas 

syfte och centralt innehåll är som jag förstår en fråga om rättvisa. Ele-

verna ska genom lärarens undervisning få den kunskap som de har rätt 

till.  
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kraven. Läraren berättar att ”vi ska ju hinna med det här, det är ju det 

man ska klara”. Att undervisningen är inriktad mot kursplanernas 
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Vad gäller nya elever, både inflyttade elever och nyanlända elever 

som kommer till klassen från skolans förberedelseklass, har läraren 

utöver eventuella överlämningar från tidigare lärare en dialog med 

eleverna om hur tidigare skolgång och undervisning såg ut, vilket föl-

jande utsaga också illustrerar: 

 
För det första så måste man ju tänka på att jag inte bara undervisar 

om man säger matte på ett svenskt sätt utan jag måste kanske ta reda 

på hur man gör i andra kulturer: ”Då brukar vi börja så här inom ett 

område.” Alltså att man lyssnar in andra lärare och vuxna […] och 

eleverna också som har kommit nya / så man liksom ”Hur har du 

lärt dig?”  Så man kan ta vara på det så eleverna som kommer inte 

behöver känna att det här har jag ju redan läst. 

 

Genom att bygga vidare på elevernas tidigare kunskaper inom ett äm-

nesområde synliggörs och tillvaratas deras förkunskaper av läraren.  

Förkunskaperna blir på det sättet fundamentet som elevernas kunskap-

er kan fördjupas och utvecklas från. Elevernas förkunskaper kan akti-

veras även genom att läraren återkopplar till det som eleverna läst om 

och lärt sig sedan tidigare inom ämnena, vilket var vanligt förekom-

mande under mina observationer oavsett ämne, exempelvis genom att 

säga ”Kommer ni ihåg indianerna?” eller ”Ni har gjort det här förr.” 

Härigenom kontextualiseras de nyförvärvade kunskaperna.  Elevernas 

tidigare erfarenheter drar läraren också nytta av i undervisningen: 

 
Det är ju häftigt om man tar SO-ämnena till exempel. / Herregud här 

kommer det några som har levt i krig […] och dom har varit med 

om / alltså stora förändringar och dom vet vad man pratar om när 

man pratar om flykt och förtryck och olika religioner. […] Dom är 

ju jätteintresserade av religion för dom är nyfikna på varandra. 

 

Att elevernas tidigare erfarenheter ses som en värdefull tillgång tolkar 

jag som att det berikar undervisningen där möjligheter till förståelse 

för olikheter uppstår. Därmed kan läraren också påverka vilken dis-

kurs som ska råda i klassrummet. 

 

Digitala verktyg har jag uppfattat är en naturlig del av lärarens under-

visning och genom dem kan undervisningen göras tillgänglig för alla 

elever. Då länkarna till filmerna eller ljudfilerna (inläsningstjänst) 

läggs ut på skolans gemensamma lärplattform har eleverna möjlighet 

till både för- och efterarbete. Inom framför allt ämnena hemkunskap 

och SO är film en självklar del av kursmaterialet. För ytterligare för-

stärkning lyssnar läraren tillsammans med eleverna också ofta på tex-
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terna de läser genom inläsningstjänst där läromedel finns upplästa på 

svenska. Filmerna finns i allmänhet inspelade på olika språk och de är 

också textade på olika språk. Min tolkning är att läraren har planerat 

sin undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar, eftersom de 

nyanlända och flerspråkiga eleverna både kan se och höra film på sina 

modersmål och därigenom ta till sig lektionstemat bättre än enbart 

genom det svenska språket. När det gäller att lyssna på läromedel kan 

eleverna genom inläsningstjänst höra hur texten låter på svenska sam-

tidigt som de har texten framför sig.  

 

För att eleverna ska tillägna sig kursinnehållet i matematik har läraren 

planerat undervisningstillfällena under veckan i teoretiska och prak-

tiska matematiklektioner. Vid ett teoripass har hen teoretiska genom-

gångar, där hen modellerar genom att tänka högt och explicit visar 

steg för steg hur man räknar ut någonting, ofta tillsammans med kon-

kreta föremål för att förstärka och förtydliga, samtidigt som en dialog 

förs tillsammans med eleverna (se t.ex. i 5.1.3 Kommunikation, lära-

rens genomgång av procent).  Eleverna kan härigenom också få en 

förförståelse för det som senare ska läsas i läromedlet. Vid praktiska 

matematikpass tränar eleverna, både enskilt, i par och mindre grupper, 

på det som teoridagen handlade om efter att läraren gett en kort teore-

tisk påminnelse om det aktuella arbetsområdet.  

 

Genom lärarens stöd via förklaringar, klasskompisars översättningar 

och tolkningar samt genom Google translate får nyanlända och fler-

språkiga elever förutsättningar att även ta till sig det som står i läro-

medlen inom samtliga ämnen. Tillgängligheten ökar alltså genom ex-

plicit undervisning, digitala verktyg, multimodalitet och flerspråkiga 

resurser. 

 

Vid observationerna har jag upptäckt att strukturen vid läsning och 

lyssning av texter samt vid filmtittande påminner om lärarens lek-

tionsstruktur överlag (se Lektionsstruktur i 5.1.2). Hen börjar med att 

berätta om textens eller filmens tema, vilka överensstämmer med lekt-

ionstemat, samt ställa reflektionsfrågor för att väcka intresse och för-

förståelse. Reflektionsfrågorna är också betydelsefulla ur en annan 

aspekt, eftersom frågorna är liknande som eleverna vid ett senare till-

fälle också svarar på som examinationsuppgift(-er). Eleverna får i och 

med det omgående reda på examinationens inriktning, vilket läraren 

också uttryckligen säger till eleverna: ”Vi har tränat på orsaker och att 

se samband. Såhär kommer examinationsuppgiften att se ut” (se mer i 
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5.1.4 Återkoppling och bedömning). Att reflektionsfrågorna liknar 

examinationsuppgifterna gör att det finns förutsättningar för att ingen-

ting kommer som en överraskning för eleverna. Läraren pausar i texter 

(eller filmer) med jämna mellanrum för att förklara eller vidareut-

veckla både språkliga och innehållsrelaterade aspekter som tagits upp, 

i syfte att se till att eleverna hänger med. Eleverna ges också möjlighet 

att ställa frågor, både om det som tas upp i texten (eller filmen) och 

det som läraren berättar. Att läraren pausar kan ses som en form av 

modellering, eftersom hen visar eleverna lässtrategier. Hen åskådlig-

gör bland annat hur man kan ta sig an texten genom att stanna upp, 

berätta och samtala med eleverna så att de förstår innan läraren går 

vidare. Vidare påminner och uppmanar läraren eleverna ”att stanna 

upp och fundera över vad var det jag läste.” Härigenom modelleras 

ytterligare lässtrategier som är av vikt för att kunna ta sig an en text. 

 

Utöver en kort introduktion med reflektionsfrågor kan klassens läs-

ning och lyssning av text samt filmtittande skildras som figur 8 visar. 

 

 

 
Figur 8: Struktur vid texter och film. 

 

Genom att läraren och eleverna interagerar och samtalar om text (eller 

film), det vill säga att de arbetar med texten (eller filmen) genom text- 

(film)samtal tillsammans under lektionstid, kan förståelsen fördjupas. 

Text- (film)samtalet genererar vad jag förstår efter observationerna 
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mening, vilket skapar förutsättningar för att lärandet att utvecklas vi-

dare (se mer om Kommunikation i 5.1.3). Den gemensamma genom-

gången av texten kan underlätta också när eleverna senare läser den 

själva. Att läraren använder sig av olika multimodala och digitala 

verktyg ger eleverna möjlighet att lära med flera sinnen. 

 

För att tydliggöra ämnesrelaterade begrepp som förekommer i texten 

(filmen) har jag vid observationerna sett att läraren använder motsva-

rande vardagliga begrepp eller så förklarar hen dem med andra ord 

och ritar på tavlan. Hen skriver också upp begreppen på tavlan – bild 8 

ger exempel på detta – som de sedan arbetar vidare med i helklass, 

grupp- och parvis. Att både lyssna och läsa en text tillsammans för att 

sedan titta på en film om samma tema är överlag det vanligaste arbets-

sättet i klassen. Ämnesbegrepp förekommer både i den lästa texten 

och den sedda filmen. Eleverna möter därmed ämnesbegreppen på 

olika sätt och genom olika sinnen. När eleverna skriver texter finns 

också begreppen med i form av en ordbank som stöd för de som be-

höver, se bild 9. Läraren ger även exempel till eleverna såsom ”en 

enväldig kung, det blev en diktatur”. 

 

 
Bild 8: Exempel på begrepp. 
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Bild 9: Begrepp att använda vid textskrivning. 

 

Eleverna erbjuds strategier och stödstrukturer när det gäller textskri-

vande i form av till exempel modelltexter som är skrivna av läraren 

eller tagna ur nationella prov, och ”börjor”, vilket är ingångsmeningar 

till textskrivandet. Läraren beskriver: 

 
Du ska alltså kunna skriva ett resonemang utan att använda exakt 

fakta. […] att jag inte är ute efter att dom ska skriva av nån bok för 

den delen bara försvinner för det ger ju inget. […] Man måste kunna 

se ur olika perspektiv. 

 […] 

Och det är då jag kan ge dom stödstrukturer i hur man till exempel 

startar att skriva. 

 […] 

Jag ger dom meningar som dom kan börja en uppgift på, eller att jag 

/ som nu i religionen så har jag gett dom ett exempel som jag har 

gjort / och då har jag skrivit lärarens exempel […] så att dom bara 

får tips om hur man kan skriva. […] Jag tror man måste få härma ett 

par gånger innan man vågar själv. […] och fick man inte göra det i 

ettan eller i tvåan i svensk skola då måste man få göra det i sjuan 

och åttan och sen få visa i nian. […] Mitt exempel, den finns med på 

uppgiften och om dom tycker att ”nej den här behöver jag inte läsa”, 

”nej men gör inte det då.” Men dom som vill ha det där / så /. 

 

  (Intervju med läraren, 2018-03-08) 
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”Det viktiga är inte hur mycket jag skriver utan vad jag skriver. Jag 

har spaltat upp det för att strukturera det för er. Kanske det blir en-

klare då.” 

                 (Utdrag fältanteckningar, 2018-03-17) 

 

För att kunna skriva en text behöver eleverna veta hur den ska skrivas.  

”Börjorna” – se exempel på bild 10 – eller meningarna som läraren 

benämner dem, och exempeltexterna (se t.ex. bild på examinations-

uppgiften i 5.1.4 Återkoppling och bedömning) är exempel på stöd 

genom modellering. Att eleverna erbjuds dessa stödstrukturer, som 

också är framtidsorienterat, tolkar jag som att en medveten och expli-

cit skrivundervisning bedrivs inom ämnesundervisningen. Genom att 

läraren planerat för olika stödstrukturer ges eleverna förutsättningar att 

träna i förmågan att föra resonemang, vilket gynnar dem även i andra 

ämnen. Som nämnt i 5.1.4 (Återkoppling och bedömning) förekom-

mer formativ lärarrespons på elevtexterna genom att eleverna delar 

sina dokument med läraren. Därigenom skapas möjlighet för elevernas 

skrivutveckling. 

 

 
Bild 10: ”Börjor”. 

 

Att utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper parallellt beskriver 

läraren på följande sätt: 

 
Jag får tänka på språket så man inte fokuserar alldeles för mycket el-

ler bara på innehållet, utan att man hela tiden tänker att här sitter den 
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Bild 10: ”Börjor”. 

 

Att utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper parallellt beskriver 

läraren på följande sätt: 

 
Jag får tänka på språket så man inte fokuserar alldeles för mycket el-

ler bara på innehållet, utan att man hela tiden tänker att här sitter den 
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här eleven och lär sig språket samtidigt. […] Jag läser ju gärna tex-

ten med dom så att dom ska hitta i texten. […] och så ge dom stöd, 

ge dom stödåtgärder, det man kan erbjuda. Alla elever kanske inte 

vill ha dom men dom finns där för alla, för jag tycker att / det är inte 

så att några får enklare böcker, utan alla har ju ändock samma. […] 

Att jag ger dom andra alternativ som dom kan gå vidare med. Och 

då när man känner så här att jag klarar också det, så gör man det för 

då har ju alla samma chans. Om några däremot känner såhär att jag 

använder bara den här läroboken och jag går inte vidare på SO-

rummet på nätet / så nej, fine.  

[…] 

Jag har ju en del tjejer som ligger på C nu och vill ju upp men det är 

språket som bromsar. Kunskaperna har dom men dom kan inte ny-

ansera. Språket, det är där det liksom / och jag förstår ju / när det väl 

lossnar då kommer det ju lossna i många ämnen. 

 

Utsagan förstår jag som att läraren är medveten om att eleverna bör 

erbjudas stödstrukturer i undervisningen efter behov och förutsätt-

ningar för att utveckla sitt lärande, samt att detta stöd är tillfälligt på 

väg mot elevens självständighet. Ju mer elevens lärande utvecklas, 

desto mindre stöd av läraren. Att läraren beskriver att hen har elever 

som vill ha högre betyg, men deras språk bromsar för det då de exem-

pelvis inte nyanserar än, implicerar att det är väsentligt för de elever 

som behöver att få möjlighet att arbeta med skolämnena på både mo-

dersmålet genom studiehandledning och svenska som stöd för kun-

skapsutvecklingen och lärandet. Studiehandledning på modersmål 

nyttjas dock inte av läraren, vilket förmodligen enligt min mening 

skulle ha tillgängliggjort undervisningen än mer. Interaktionen mellan 

människor är en viktig del i undervisningen och lärandet (se kapitel 3). 

Eleverna går miste om denna aspekt, eftersom de inte ges möjlighet att 

interagera med studiehandledare på sina respektive modersmål, vilka 

är stationerade på skolans studieverkstad. 

 
Istället för att skicka bort eleverna så vill jag ju hellre ha det i klas-

sen. 

[…] 

Våra elever vill ju inte gå ner till studieverkstan. 

[…] 

Vi vill ju att de (studiehandledarna, min kommentar) ska komma 

upp, eftersom eleverna inte vill gå ner. Och jag har bett dom i mat-

ten, men dom har inte tid. 

 

Skolans organisering av studiehandledning på modersmål tycks sätta 

hinder för användandet av det. För att tillgodose nyanlända och fler-

språkiga elevers behov av studiehandledning behöver insatserna vara 
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både tillgängliga och flexibla. Att medvetet planera för att inkludera 

elevernas modersmål i undervisningen, om än bara i skrift (textade 

filmer), bild och ljud (filmer), medför emellertid att flerspråkighet 

används (till viss del) som en resurs i undervisningen för lärandet. 

Genom denna inkludering, utöver klasskamraters tolkningar och över-

sättningar samt Google translate, ges eleverna flera möjligheter till att 

ta till sig undervisning och därigenom utveckla sitt lärande. Det finns 

elever som på eget bevåg går till studieverkstaden på exempelvis ras-

ten. På det viset blir studiehandledning något som företagsamma ele-

ver själv ansvarar för. 

5.2.2 Lärarens förhållningssätt till sin yrkesutövning 

I syfte att stödja elevernas utveckling och lärande är läraren, vad jag 

har förstått efter mina observationer, tillgänglig för eleverna både un-

der och efter skoltid. Utöver lektionerna, kontaktar eleverna hen helt 

enkelt när de behöver. Hen framhåller: 
 

Jag är väldigt tillgänglig för dom för att jag kan / men dom kan inte 

kräva det av andra
15

 / att dom måste förstå det / att det är skillnad / 

som med deras föräldrar / har dom nio barn hemma eller så då blir 

det skillnad. 

 

Jag tolkar yttrandet som att det är upp till varje lärare att avgöra hur 

tillgänglig man kan och vill vara på fritiden.  Respekten för kollegors 

grad av tillgänglighet är därför viktigt att värna om, vilket eleverna 

görs medvetna om. I utsagan träder lärarens syn på sin yrkesroll fram, 

vilket kan ses som en jourtjänst där hen finns till förfogande om det 

för eleverna uppstår frågor och funderingar. Min tolkning är att flexi-

bilitet verkar vara ledstjärnan i gråzonen mellan det professionella och 

personliga. 

 

Läraren har ett reflekterande förhållningssätt till sin undervisning och 

yrkesutövning. Under observationerna har det exempelvis funnits till-

fällen då hen utvärderat sin undervisning och sina lektioner tillsam-

mans med kollegor. Vid olika möten såsom arbetslagsträffar och  

ämnesträffar har jag varit med när hen beskrivit hur hen undervisar 

och vad hen tycker fungerar bra eller mindre bra. Läraren är också 

aktiv när pedagogiska diskussioner förs på skolan.  Läraren beskriver:  

 

                               
15 Här namnger läraren personer. Jag har valt att skriva andra istället. 
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15 Här namnger läraren personer. Jag har valt att skriva andra istället. 
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Jag tror man måste förstå att man är väldigt viktig. Jag menar vi 

kommer alla ihåg lärare. Vi kommer ihåg dåliga lärare och vi kom-

mer ihåg bra lärare. Det är jätteviktigt att fundera över vad det är för 

vi är ju helt olika som personer och man måste ju lyfta fram sina 

styrkor och sen jobba på sina svagheter. Man kan ju inte bara säga 

såhär att det här funkar för mig så det måste ju funka för klassen.  

[…]. Jag tror det är / man måste rannsaka sig själv och inte bara 

fortsätta. […] Likadant hur mina klasser. […] Jag menar det är ju 

inte så att man har otur och hela tiden får dåliga klasser och andra 

har hela tiden bra klasser. / Alltså det är ju ett jävla skitsnack. / Det 

är ju ganska liksom / nytt oavsett vad man får. 
[…] 

Jag måste ju förstå att det är mitt uppdrag. Att jag är ledare för den 

här gruppen, det är inte upp till eleverna. Det är upp till eleverna att 

se hur långt de vill komma i det jag ger dom. Men det är ju mitt 

uppdrag att se till att dom kommer framåt. 

[…] 

 Dom blir ju formade av en. 

 

Citatet pekar enligt mig på flera aspekter av betydelse för denna lära-

res syn på det didaktiska ledarskapet:  

 

 Att som lärare sträva efter utveckling och förbättring, för utan 

självgranskning kan man inte förvänta sig förändring.  

 Att som lärare inse betydelsen av att som didaktisk ledare 

kunna leda sig själv för att därefter kunna leda sina elever.  

 Att som lärare ha ett kritiskt tänkande och reflektera över sina 

handlingar och erfarenheter, varefter det är möjligt att få syn 

på och möta elevers olika behov och förutsättningar och däri-

genom skapa ett fundament för alla och envars lärande och 

kunskapsutveckling. Att vara medveten om hur man utformat 

ens lärarroll kan således ha betydelse för elevers resultat.  

5.3 Höga krav och kognitiva utmaningar 

I det följande beskrivs lärarens förhållningssätt till eleverna, där höga 

krav och kognitiva utmaningar står i fokus. 

 

Läraren förutsätter som nämnt i 5.1.1 att eleverna ska känna till inne-

hållet i planeringarna inom de olika ämnena, vilket jag tolkar som ett 

sätt för läraren att ställa höga krav på eleverna. De ska veta vad som 

händer på lektionerna: vad som ska göras, hur det ska göras och varför 
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samt när något ska vara klart och hur de eventuellt kommer att bedö-

mas. 

 

 Genom återkommande yttranden under observationerna såsom ”Jag 

försöker ju få er alla till A:n i nian. Nu tränar vi, antar ni utmaning-

en?” eller ”Jag satsar ju på att ni får A:n i nian” samt ”Jag vet att jag 

har sjukt höga förväntningar på er. […] Nu ska ni få extra material för 

jag vill ju att ni gör bra ifrån er”, visar läraren för eleverna att hen för-

väntar sig att samtliga kan och ska göra så bra ifrån sig som möjligt. 

Läraren beskriver att: 

 
Jag måste vara tydlig med vad jag förväntar mig. Jag kan ju inte gå 

dit och liksom säga: ”Ok nu ska jag ha sextio minuter. […] Jobba på 

ni kanske kan sluta tidigare.” Ja men dom märker ju direkt att ”va 

fan det är inte på riktigt det här. Hen är bara barnvakt.” 

 

Det ovan sagda tillsammans med de inledande citaten indikerar att 

läraren i sin undervisning har högt ställda krav och förväntningar på 

eleverna oavsett bakgrund, vilket är av stor betydelse för lärandet ef-

tersom undervisningsnivån inte sänks. Istället erbjuds eleverna både 

språklig och ämnesmässig stimulans och olika stödstrukturer, se t.ex. 

avsnitt 5.2.1. Väsentligt i sammanhanget är också att läraren ifrågasät-

ter kollegors förväntningar på hens elever, vilket följande utdrag ur 

fältanteckningar belyser: 

 
Efter att eleverna har gått berättade läraren för mig att hen mötte 

motstånd från kollegor på skolan16 som inte vill att nyanlända elever 

ska ha ”så svåra” böcker. Läraren sa: ”Men vaddå / eleverna klarar 

ju det och det är ju sånt här de ska möta. Jag kan hålla hög nivå och 

det ska jag göra. Att vara nyanländ är inget hinder.” 

 

                  (Utdrag fältanteckningar, 2017-03-30) 

 

Som utdraget belyser kan nyanlända (och flerspråkiga) elever ha goda 

kunskaper i olika ämnen, men de kan ännu inte uttrycka dem tillräck-

ligt på svenska. Därför behöver det inte enligt mig vara en självklarhet 

att eleverna ska bemästra det svenska språket för att uppnå kunskaps-

kraven inom de i olika ämnena. 

 

Läraren uppmuntrar eleverna att prova för dem okända metoder: 

”Ibland är det lite kluriga tal. / Då måste jag fundera över vad som ska 

                               
16 Anger vid namn och var på skolan de arbetar. Därför har jag valt att skriva kollegor på 
skolan 
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16 Anger vid namn och var på skolan de arbetar. Därför har jag valt att skriva kollegor på 
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räknas ut. Jag måste våga prova. Det är inte så att det blir någon ex-

plosion i matteboken om det blir fel.” Att på detta sätt utmana elever-

na genom att exempelvis avdramatisera kan leda till känslan av att 

behärska det ännu nya och okända, vilket i sin tur kan bidra till lä-

rande. 

 

Tillsammans med olika former av stödstrukturer och formativ åter-

koppling och bedömning kan exempelvis reflektionsfrågorna som 

nämns i avsnitt 5.2.1 och examinationsuppgifterna som nämns i av-

snitten 5.1.3, 5.1.4 och 5.2.1 vara kontextreducerade och kognitivt 

utmanande. Läraren visar att hen har höga förväntningar på eleverna 

genom att exempelvis säga: ”Det börjar på lektionen och slutar med 

en bra examinationsuppgift.”  

5.4 Positivt lärandeklimat – en sammanfattning av de 
olika temana 

Samtliga teman står i ett nära förhållande till varandra. Det som re-

dogjorts för i kapitel 5.1 Tydlighet och struktur, kapitel 5.2 Tillgäng-

lighet och reflexivitet samt 5.3 Höga krav och kognitiva utmaningar är 

betydelsefulla faktorer som visar sig vara viktiga att beakta i ett didak-

tiskt ledarskap. I det följande beskrivs hur de olika faktorerna samspe-

lar med varandra. 

 

Genom rutiner och struktur samt en vi-känsla och ömsesidig respekt 

har läraren skapat en miljö där samspelet med öppna dialoger tycks 

vara en utgångspunkt i undervisningen. Med givna regler och normer 

där läraren både förklarar och uppmuntrar påverkas lärandemiljön 

också positivt. Läraren har ett syfte och mål med sin undervisning där 

eleverna görs delaktiga (se 5.1.2 Lektioner och 5.2.1 Undervisning). 

Läraren har också en god relation till eleverna, där en del är att vara 

uppmärksam på stämningen i klassen och samtala om det (se 5.1.3 

Kommunikation). Läraren uppmärksammar också metaaspekter av 

undervisningen genom att samtala om undervisningen (och alltså inte 

bara prata för att undervisa). Det innebär att läraren inte bara diskute-

rar ämnesinnehållet och uppgiftinstruktioner, utan även om hur man 

arbetar, hur stämningen i det didaktiska rummet är. Läraren ser och 

visar intresse för eleverna och möter dem där de befinner sig utan att 

sänka kraven på eleverna. Genom olika former av stödstrukturer och 

formativ återkoppling och bedömning kan eleverna genomföra kon-
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textreducerade och kognitivt utmanande uppgifter (se 5.3 Höga krav 

och kognitiva utmaningar). Figur 9 åskådliggör förhållandet mellan de 

olika temana. 

 
 

 

 

 

 

Figur 9: Förhållandet mellan temana 
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eleverna har tillgång till olika stödstrukturer. Sammantaget innebär ett 
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6 Diskussion  

I denna studie undersöks genom etnografiska metoder såsom delta-

gande observationer med fältanteckningar, fotografier och inspelad 

intervju en lärares arbete med språk- och kunskapsutveckling i ett 

högstadieklassrum. Syftet är att utveckla kunskap om det didaktiska 

ledarskapet i undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. 

Genom att beskriva det didaktiska ledarskapet kan studien också bidra 

med ytterligare kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbets-

sätt. Forskningsfrågorna är: 

 Vad kännetecknar ett didaktiskt ledarskap? 

 Vad i det didaktiska ledarskapet kan utgöra en stödstruktur för 

nyanlända och flerspråkiga elevers språk- och kunskapsut-

veckling? 

 

Min fallstudie är som nämnt i avsnitt 4.6 en fördjupad bild av en verk-

lighet och därigenom ett empiriskt exempel på hur lärares didaktiska 

ledarskap kan fungera som en stödstruktur för nyanlända och flersprå-

kiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Avsikten med denna av-

slutande del av licentiatuppsatsen är att diskutera resultaten på ett mer 

generellt plan. Resultatdiskussionen är organiserad under tre teman: 

det didaktiska ledarskapet för språk- och kunskapsutveckling, olika 

nivåer av stöttning i undervisningen och det didaktiska rummets be-

gränsningar: avsaknaden av möjligheter till stöd på modersmålet i 

ämnesundervisningen. Kapitlet har även ett avslutande avsnitt där jag 

reflekterar över studiens bidrag och ger förslag till vidare forskning. 

6.1 Det didaktiska ledarskapet för språk- och 
kunskapsutveckling 

En övervägd och noga organiserad undervisning ger lärare mer tid att 

ägna sig åt det ämnesmässiga innehållet (Samuelsson, 2017). Läraren i 

min studie följer en planeringsprocess från makro- (grov terminspla-

nering och veckoplanering för hela terminen), till meso- (lokalpeda-
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gogiska planeringar om 4 veckor) och vidare till mikronivå (enskilda 

lektionsplaneringar) som beskrivits i avsnitt 5.1.1, i syfte att både till-

gängliggöra och åskådliggöra kursplanen med dess syfte, centrala in-

nehåll och kunskapskrav i respektive ämne för eleverna (och vård-

nadshavare).  Att läraren har fokus på elevernas resultat för att de ska 

nå målen är framgångsrikt för organiseringen av undervisningen (Jarl, 

Blossing & Andersson, 2017).  Läraren i studien gör en så kallad bak-

längesplanering, vilket innebär att läraren har ett tydligt fokus mot 

slutmålet, det vill säga vad eleverna ska lära sig i enlighet med de nat-

ionella styrdokumenten, för att sedan stegvis planera undervisningen 

utifrån det. Omkastningen leder till att undervisningen orienteras mot 

det som eleverna ska lära sig och undervisningen kan därmed bli mer 

effektiv (Hjort & Furenhed, 2017).  

 

Lektionerna i samtliga ämnen som läraren i min studie undervisar i 

följer samma struktur, se figur 6. Lektionsstrukturen synliggörs för 

eleverna, vilket innebär att lektionerna också görs begripliga och han-

terbara för dem. Av detta följer att eleverna vet vad som ska göras, när 

det ska göras och hur det ska göras, vilket i sin tur leder till att  

arbetsro, trygghet och stabilitet kan skapas i det didaktiska rummet 

oavsett om något oförutsett händer. Under tiden för mina obser-

vationer var det exempelvis brandlarm vid ett flertal tillfällen, men 

eleverna påverkades inte av det, utan de fortsatte med sitt arbete när de 

kom tillbaka till klassrummet som om inget hade stört dem.   

 

Lärarens undervisningssätt är betydelsefullt för elevernas lärande 

(Hirsh, 2017). Läraren i min studie varvar teoretiska genomgångar 

med olika undervisningsaktiviteter, där eleverna får möjlighet att an-

vända flera sinnen och interagera med läraren och varandra. Multi-

modalitet och digitala verktyg med flerspråkiga resurser i form av 

exempelvis filmer är en naturlig del av undervisningen. Eleverna får 

också möjlighet att inom de olika ämnena tillsammans med läraren 

resonera och reflektera över sitt eget lärande. Läraren modellerar olika 

metakognitiva strategier genom att hen exempelvis resonerar högt 

eller ställer frågor högt till sig själv. Att tänka om tänkandet, alltså 

metakognition, handlar om att kunna reflektera över och styra sitt eget 

tänkande (Nottingham, 2017; Hjort, 2019), vilket är viktigt för att 

kunna äga och ta ansvar över det egna lärandet.  

 

Lärare som planerar och genomför sin undervisning med genomtänkt 

progression åstadkommer också bättre resultat. Därför behöver läraren 
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hjälpa eleverna att fokusera på rätt saker, följa upp undervisnings-

aktiviteter och återkoppla på ett effektivt sätt (Håkansson & Sundberg, 

2012; Diaz, 2014).  Läraren i min studie ger ofta specifik återkoppling 

gällande ämnesinnehåll, det svenska språket (exempelvis skrivregler) 

och det ämnesspecifika språket, både muntligt och skriftligt till  

eleverna, vilket innebär att eleverna får möjlighet att vidareutveckla 

sina skriftliga resonemang i omgångar. Återkopplingen ger eleverna 

möjlighet att tänka efter (metakognition). Återkoppling handlar  

således om att förstå hur man kan bli bättre (Hjort, 2019).  

 

Formativ bedömning, enligt Hirsh (2017) formativ undervisning,  

innebär en bedömning som läraren gör under själva undervisningspro-

cessen, alltså att ta reda på vad eleven kan för att sedan anpassa 

undervisningen så att den blir meningsfull och relevant. Syftet är lika  

mycket en bedömning av undervisningen som av elevernas lärande 

(Skolverket, 2014). Williams (2013) redogör för fem nyckelstrategier 

inom formativ bedömning, vilka är 1) klargöra, förstå och dela  

lärandemål, 2) skapa effektiva klassrumsdiskussioner, uppgifter och 

aktiviteter som ger belägg för lärande, 3) ge återkoppling som leder 

lärandet framåt, 4) aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

genom kollaborativt lärande, kamratbedömningar, 5) aktivera eleverna 

till att bli ägare av sitt eget lärande genom att arbeta med metakognit-

ion och självbedömning. Undervisningen som bedrivs av läraren i min 

studie tycks till stor del utgå från de ovannämnda nyckelstrategierna. 

Eleverna är till viss del varandras läranderesurser i och med att de 

interagerar med varandra gällande olika undervisningsaktiviteter samt 

för att vissa elever fungerar som flerspråkiga resurser för sina klass-

kamrater. De utför dock inte vad jag sett kamratbedömningar. Hirsh 

(2017) menar att för att höja elevers (och skolors) resultat bör elever-

nas prestationer och lärande ses i ljuset av den undervisning som de 

har (haft) tillgång till. Läraren i föreliggande studie bedriver en  

formativ undervisning för att använda Hirsh begrepp, där under-

visningen konstant anpassas efter eleverna. Som tidigare nämnt ger 

hen formativ återkoppling till eleverna så att de kan ta sig vidare i sitt 

lärande och eleverna lär sig metakognitiva strategier och får därmed 

makten över sitt eget lärande. Eleverna ges också möjligheten att  

reflektera över kvalitén på sina texter och bedöma dem efter rådande 

kunskapskrav för att därefter fortsätta arbetet med dem, vilket också är 

ett verktyg inom formativ bedömning. Genom självbedömning för-

stärks också det egna lärandet (se Skolverket, 2014).  
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Läraren i studien har ett reflexivt förhållningssätt till sin yrkesutöv-

ning; hen utvärderar och diskuterar sin undervisning kontinuerligt i 

olika forum. Att utveckla sin undervisnings- och klassrumspraktik 

bygger enligt Hirsh (2017) på att man som lärare har en övertygelse 

om att undervisning och undervisningskontext spelar roll för elevers 

möjligheter att lära och utvecklas i skolan. 

 

En kombination av kognitiva utmaningar och hög grad av stöttning (se 

t.ex. Mariani, 1997) är i allmänhet viktigt för alla elever, men i  

synnerhet för nyanlända och flerspråkiga elever. Höga krav och  

kognitiva utmaningar medför att läraren är medveten om vilka för-

väntningar hen har på eleverna (Gibbons, 2009), vilket läraren i före-

liggande studie visar flera exempel på, exempelvis i form av muntliga 

yttranden genom återkommande samtal och ”påminnelser” om målen, 

att hen förutsätter att samtliga elever ska känna till innehållet i de 

olika ämnesplaneringarna, genom att ställa krav på att eleverna ska 

genomföra uppgifter eller att eleverna genomför aktiviteter i under-

visningen som de kanske inte trodde att de skulle klara av. ”Jag måste 

våga prova. Det är inte så att det blir någon explosion i matteboken 

om det blir fel”, sa läraren till exempel till eleverna när de skulle räkna 

ut krångliga tal. 

 

Tillsammans med olika former av stödstrukturer, där läraren till-

sammans med eleverna går från det muntliga och konkreta till det 

 abstrakta och skriftliga, och formativ återkoppling och bedömning 

kan exempelvis skriftliga examinationsuppgifter vara kontextreduce-

rade och kognitivt utmanande. Lärarens examinationsuppgifter kan 

liknas vid det Gibbons (2009) benämner som uppgifter utan tak, vilka 

är aktiviteter som fokuserar på centrala idéer inom ett ämne eller en 

fråga som kräver att eleverna, istället för att visa kännedom om  

isolerade fakta, visar djup kunskap om området (Gibbons, 2009; 

Cummins, 2017). Uppgifterna visar enligt Gibbons (2009) om  

eleverna har en djupgående förståelse för ett ämne och kan utnyttja 

denna kunskap i ett sammanhang.  

 

Vidare ifrågasätter läraren i studien kollegors förväntningar på hens 

elever; kollegorna tycker att hen bland annat har för svåra läromedel 

för framför allt nyanlända elever. Cummins (2017) poängterar att när 

elever i första hand definieras av vad de saknar förminskas och ned-

värderas deras identiteter. Undervisning som riktas in på att åtgärda 

antagna brister i språk och ämneskunskaper misslyckas ofta enligt 
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Cummins med att ta fram elevernas mer avancerade tankeförmåga 

eller ge dem kognitiva utmaningar.  Hajer (2004:47) uppmärksammar 

risken med förenklingar i undervisningen av nyanlända och fler-

språkiga elever och kallar det för ”den nedåtgående spiralen”, vilket 

innebär att svåra ord förklaras samtidigt som antalet svåra ord också 

minskar. Läraren förenklar och förkortar samt fokuserar på lösryckta 

fakta snarare än på djup förståelse. Eleverna får inte möjlighet att  

producera egna texter och läraren undviker elevernas bristande  

formuleringar i både tal och skrift. Sammantaget gör detta enligt Hajer 

att interaktionen minskar, det pedagogiska klimatet försämras och 

läraren tar över, vilket gör att nivån sjunker. Eleverna måste istället få 

uppgifter som både utmanar och stöttar dem för att de ska kunna 

tillägna sig det kunskapsrelaterade (vetenskapliga) språket som be-

hövs för att lyckas (Hajer, 2004; Gibbons, 2009; Cummins, 2017).  

Läraren i min studie erbjuder en undervisning som innehåller  

kognitiva utmaningar med olika stödstrukturer, vilket innebär att 

undervisningen håller en hög nivå. Läraren tycks också vara medveten 

om att nyanlända elever kan ha goda kunskaper i olika ämnen, trots att 

de ännu inte kan uttrycka dem på svenska, vilket kan tyckas mot-

sägelsefullt då exempelvis studiehandledning inte används; se 6.3 för 

en diskussion om avsaknaden av studiehandledning. När lärare ser 

elevernas flerspråkiga förmågor och tidigare kunskaper som resurser i 

lärarandet, vilket läraren i min studie till stor del gör, uppstår alltså en 

helt annan bild av eleverna, en mer positiv bild, där fokus inte är på 

brister i språk- och ämneskunskaper (jfr Cummins, 2017). 

 

I föreliggande studie är en viktig faktor att läraren har kännedom och 

medvetenhet om både ämnesmässiga begrepp och deras betydelse för 

elevernas språkliga och ämnesmässiga utveckling. Enligt Vygotskij 

(1978, 2001) utvecklas vardagliga begrepp muntligt i vardagliga 

sammanhang, medan de vetenskapliga begreppen som man möter i 

skolan, vilka har anpassats till undervisningen i de olika skolämnena 

(se t.ex. Skolverket, 2011), härrör från vetenskapen. I skolan möts alla 

elever av skolspråket med vetenskapliga begrepp som i många av-

seenden skiljer sig från det vardagliga informella språket (Norberg 

Brorsson, 2016), eftersom det är formellt, dekontextualiserat,  

generaliserat, abstrakt och vetenskapligt (se t.ex. Magnusson, 2008; 

Skolverket, 2011; Vetenskapsrådet, 2012). Som beskrivits i 3.1 hand-

lar undervisning enligt Vygotskij (2001) om hur dessa två begrepp ska 

mötas. Undervisningen behöver gå från det konkreta och den vardag-

liga förståelsen till det abstrakta och den ämnesspecifika förståelsen, 
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från tal till skrift (se t.ex. Gibbons, 2009, 2016; Nilsson, 2018). Ele-

verna ska få möjlighet att både lära sig och förstå ämnen, samt att ut-

trycka denna förståelse på ett korrekt skolspråk med ämnesspecifika 

begrepp (Nilsson, 2018). Eleverna i föreliggande studie visar sin för-

ståelse genom att exempelvis både skriva examinationsuppgifterna 

med korrekta ämnesspecifika begrepp och muntligen  

genom användandet av de ämnesspecifika begreppen. Resultaten av 

empiriinsamlingen visar att det finns flera exempel på undervisnings-

aktiviteter där läraren tillsammans med eleverna växlar mellan det 

konkreta vardagsnära och det abstrakta och generaliserande, vilket 

leder till att eleverna får möjlighet att utveckla både förståelse för  

ämnesinnehållet och språket kopplat till ämnet (se t.ex. Nilsson, 2018; 

Norberg Brorsson, 2016, 2017). Genom explicit undervisning med 

konkret material tillgängliggjordes exempelvis ämnesområdet procent 

för eleverna. Genom både muntliga och skriftliga frågor ges eleverna 

möjlighet att till exempel träna på att använda korrekta begrepp.  

Eleverna uppmuntras vidare att diskutera och diskussionerna pågår i 

par, grupper och i helklass. Läraren uppmuntrar även eleverna att  

diskutera med varandra efter lektionstid. Nya vetenskapliga (ämnesre-

laterade) begrepp sätts in i olika sammanhang av läraren i syfte att 

eleverna ska förstå deras betydelse. Läraren pendlar mellan att an-

vända vardagliga och ämnesrelaterade begrepp för att säkerställa att 

eleverna förstår och lär sig de vardagliga begreppens synonymer och 

deras vetenskapliga motsvarigheter.   

 

Det finns flera exempel i studien där läraren först introducerar det nya 

ämnesrelaterade begreppet och därefter använder sig av en eller flera 

för eleverna redan känd(a) vardaglig(a) synonym(er) till begreppet. 

Denna inbäddning av det nya ämnesrelaterade begreppet i för eleverna 

känt språkmaterial visar på en undervisning som syftar till att det nya 

begreppet blir mer lättillgängligt för eleverna (se t.ex. Bockgård m.fl., 

2017). Eleverna ges också rikligt med möjligheter att träna på att för-

klara, motivera, argumentera och diskutera, både muntligt och  

skriftligt, enskilt och parvis, i grupper och helklass, vilket också bidrar 

till att det ämnesspecifika språket utvecklas i både tal och skrift. När  

elever får möjlighet att använda ämnesrelaterade begrepp aktivt tar de 

till sig dem bättre och kan använda dem när de diskuterar eller skriver 

om ämnet (Norberg Brorsson, 2017). Att undervisningen inrymmer 

både helklassdiskussioner, grupp- och/eller pardiskussioner och  

enskilt skrivande är betydelsefullt för lärandet och kunskaps-

utvecklingen (Rosén & Wedin, 2015). 
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Relationerna mellan lärare och elever är viktiga i undervisningen och 

för lärandet (se t.ex. Cummins, 2017; Samuelsson, 2017). Samuelsson 

(2017) anser att lärare behöver lära känna sina elever och arbeta på 

relationen till dem, eftersom det är en del av ett förebyggande arbete 

som förhindrar oro och oordning. Cummins (2017) menar att eleverna 

engagerar sig mer i skolarbetet och satsar på det om de känner att  

lärarna respekterar och bryr sig om dem.  Om eleverna upplever att 

deras kulturer, språk och erfarenheter inte respekteras har de däremot 

enligt Cummins en tendens att strunta i skolarbetet. Mänskliga  

relationer och interaktionen mellan lärare och elever samt mellan  

elever är således centrala i skolan och viktiga för elevers skol-

framgång. Genom rutiner och struktur med givna normer och regler 

samt en vi-känsla och ömsesidig respekt har läraren i studien skapat 

en miljö där samspelet med öppna dialoger tycks vara av en betydande 

del av undervisningen. Läraren har en god relation med eleverna och 

hen är tillgänglig för eleverna både under och efter skoltid. Hen har ett 

syfte och mål med sin undervisning där eleverna görs delaktiga.  

 

Tydlighet och struktur, tillgänglighet och reflexivitet samt höga krav 

och kognitiva utmaningar är betydelsefulla faktorer i det didaktiska 

ledarskapet som har en positiv inverkan på lärandeklimatet, där  

elevernas tillgång till olika stödstrukturer i undervisningen för att  

vidareutveckla nya kunskaper och sitt lärande är en självklarhet. Den 

didaktiska triangeln synliggör som beskrivits i 2.1 olika förhållanden 

mellan lärare, elev och ämnesinnehåll. Genom att sammanfoga den 

didaktiska triangeln med förhållandet mellan studiens olika teman som 

illustrerats i 5.4 åskådliggörs lärarens didaktiska ledarskap i det didak-

tiska rummet i figur 10. 
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Figur 10: Lärarens didaktiska ledarskap i det didaktiska rummet (efter inspiration av 

Augustsson & Boström 2012:181). 

 

Trots att figuren är en förenklad bild av en komplex verklighet så syf-

tar den likväl till att belysa det didaktiska ledarskapet i det didaktiska 

rummet. Relationen mellan lärare och elev handlar om lärarens med-
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vetenhet och avsikt med sitt ledarskap samt lärarens kännedom om 

vad som händer i det didaktiska rummet, där fokus på att skapa en 

trygg och konstruktiv lärmiljö är väsentligt. Det handlar även om in-

teraktionen mellan lärare och elev samt elever emellan (Hjort, 2014; 

Augustsson & Boström, 2016; Hjort & Furenhed, 2017), där frågor 

som rör hur läraren ska agera i förhållande till eleverna i olika situat-

ioner och hur läraren kan göra för att elevernas interaktion ska gynna 

lärandet är väsentliga. Här kan temat tillgänglighet och flexibilitet 

placeras då det innefattar att som lärare skapa förutsättningar för alla 

elever att lyckas samt att vara medveten om den egna yrkesutövning-

en.  

 

Förhållandet mellan lärare och ämnesinnehåll har att göra med lära-

rens kunskaper om och förståelse för ämnet och hur hen kommunice-

rar det till eleverna och varför (Augustsson & Boström, 2016). Även 

här är interaktionen mellan lärare och elev samt elever emellan av 

betydelse. Temat tydlighet och struktur kan således placeras här, 

 eftersom det handlar om lärarens organisation i det didaktiska  

rummet, där tydliga och strukturerade planeringar och lektioner samt 

lärarens sätt att kommunicera med eleverna inklusive återkoppling och 

bedömning är av betydelse för elevernas lärande och kunskaps-

utveckling.  

 

Sambandet ämnesinnehåll och elev är metodologiskt och innefattar 

bland annat lärarens val av undervisningsmaterial så att alla elever lär 

sig på bästa möjliga sätt (Augustsson & Boström, 2016). Som lärare 

väljer man aktivt att presentera ett visst innehåll på ett visst sätt, vilket 

betyder att andra tänkbara sätt väljs bort (Hjort & Furenhed, 2017). 

Det omfattar också elevernas upplevelse av innehållet, det vill säga 

hur de förstår innehållet. Elever är olika med skilda förkunskaper och 

de tolkar undervisningsinnehållet på olika sätt (Hjort 2014; Hjort & 

Furenhed, 2017). Även här är interaktion väsentligt. Temat höga krav 

och kognitiva utmaningar kan placeras här då det handlar om att 

undervisningen ska stimulera alla elever på ett optimalt sätt.   

 

Att undervisa är att ställas inför olika didaktiska val. I studiens samt-

liga teman är interaktion, såväl verbal som icke-verbal, indirekt som 

direkt, enskild som kollektiv, en betydelsefull aspekt i både lärarens 

undervisning och elevernas lärande. Därför har rutorna Interaktion i 

figur 10 placerats runt den didaktiska triangeln. Det så kallade inre 

talet, för att använda Vygotskijs (se t.ex. Vygotskij i Lindqvist, 1999; 
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Vygotskij, 2010) begrepp, är former av kommunikation där vi resone-

rar med oss själva; vi tänker kring något. I ett sociokulturellt pers-

pektiv betonas tänkandets kommunikativa och kollektiva karaktär.  

Tänkande är således något vi deltar i och kognition är något som finns 

mellan människor som är engagerade i gemensamma aktiviteter.   

Tänkandet förekommer genom att vi etablerar och bevarar en gemen-

sam förståelse av vad vi håller på med. Dessutom utvecklas denna 

delade förståelse genom kommunikation (Säljö, 2014). 

 

Då elever som tidigare nämnts upplever undervisningsinnehåll på 

olika vis, och sättet läraren framställer undervisningsinnehållet inte 

behöver vara desamma som eleverna erfar det på, kan eleverna också 

ses som medskapare av undervisningsinnehållet istället för passiva 

mottagare av detsamma (Hjort, 2014: Olsson, 2016). Därför beskriver 

Olsson (2016) det som att ett glapp skapas mellan det läraren strävar 

efter i undervisningen och hur eleverna tolkar det som händer i under-

visningen. Glappet är ofrånkomligt, när lärarens ledarskap ses som 

interaktion mellan läraren och eleverna. Det läraren yttrar tolkar  

eleverna. Eftersom eleverna tolkar och skapar meningen i inter-

aktionen med läraren kan de inte vara passiva mottagare av infor-

mation från läraren. De interaktioner som sker i det didaktiska rummet 

har också en historia, vilket betyder att interaktionerna kan ses som 

påverkade av andra interaktioner, från såväl liknande som olika  

sammanhang (Olsson, 2016). När eleverna exempelvis tänker och 

resonerar för sig själva kring ett visst ämnesinnehåll kan de vid ett 

tidigare tillfälle ha interagerat med någon annan lärare eller klass-

kamrat om liknade som de nu tänker kring. De kan också ha inter-

agerat i ett annat sammanhang såsom med vårdnadshavare i hemmet. 

 

Det bör framhållas att den didaktiska triangeln med dess förhållanden 

och teman är dynamisk och cirkulär (jfr Hjort, 2014), vilket innebär 

att relationen mellan lärare och elev med temat tillgänglighet och  

flexibilitet påverkar förhållandet mellan lärare och ämnesinnehåll med 

temat tydlighet och struktur som i sin tur påverkar sambandet ämnes-

innehåll och elev med temat höga krav och kognitiva utmaningar som 

påverkar relationen mellan lärare och elev. Det dynamiska och  

cirkulära symboliseras av pilarna i figur 10.  Ett didaktiskt ledarskap 

innebär att alla förhållanden med deras respektive tema samverkar i 

det didaktiska rummet, där stöttning som fenomen utgör ett stabilt 

fundament (stöttning som funktion på olika nivåer är däremot kopplat 

till ett innehåll och elevers närmaste utvecklingszon) och positivt  
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lärandeklimat ett stadigt tak. Interaktion är sedan den samman-

hållande länken mellan det didaktiska ledarskapet och stöttning (som 

fenomen och funktion), där stöttning både kan vara en förutsättning 

för didaktiskt ledarskap och en effekt av det.    

6.2 Olika nivåer av stöttning i undervisningen 

Till en början bör nämnas att innehållet i metaforen scaffolding 

(byggnadsställning) inte ska förbises (se t.ex. Hedobe & Polias, 2008). 

En byggnadsställning placeras runt och stöttar ett hus under bygg-

processen. När bygget är färdigt och byggnaden kan stå för sig själv 

tas ställningen omkring den bort. På liknande sätt behöver elever till-

fällig stöttning, varför läraren förser eleverna med olika stödjande 

strukturer som de för tillfället är i behov av för att kunna utveckla sitt 

lärande. När eleven behärskar det nya monteras byggnadsställningen 

ner samtidigt som läraren förser eleverna med en ny byggnads-

ställning, en ny form av stöttning, så att de kan gå vidare i sin  

kunskapsutveckling och sitt lärande (Hedeboe & Polias, 2008). I  

begreppet stöttning ingår att det är ett tillfälligt stöd med målet att 

”arbeta bort sig själv” (se t.ex. Maybin, Mercer & Stierer, 1992; Van 

Lier, 1996; Mariani, 1997; Hammond & Gibbons, 2001, 2005;  

Gibbons, 2009; Walqui & Van Lier, 2010). I det följande diskuteras 

de stödstrukturer som läraren i min studie tillhandahåller sina elever. 

Vad gäller undervisningen beaktas de på tre nivåer: makro-, meso- 

och mikrostöttning (se t.ex. VanLier, 1996; Polias 2016; Polias, Lid-

berg & Rehman, 2017). 

 

Makrostöttningen som läraren i föreliggande studie förser sina elever 

med är planeringarna som följer rådande styrdokument. Läraren gör 

terminsplaneringar för samtliga ämnen hen undervisar i, vilka är grov-

planeringar som sedan vidareutvecklas till veckoplaneringar för hela 

terminen. Veckoplaneringarna finns åtkomliga för elever och vård-

nadshavare på skolans digitala lärplattform, och de får således i stora 

drag kännedom om vad som händer i de olika ämnena vecka för 

vecka. Läraren sätter också upp planeringar på klassrumsväggar. På så 

vis är de konstant tillgängliga för eleverna. Utifrån veckoplaneringar-

na görs sedan lokal pedagogiska planeringar (lpp:er) som innehåller 

en beskrivning av det klassen ska arbeta med inom ett visst ämne un-

der ett viss tid. Lpp:erna läggs också ut på lärplattformen. En ytterli-

gare form av makrostöttning är, som jag ser det, lärarens regelbundna 
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planerade bordsplaceringar av eleverna, där det framgår var och vem 

eleverna ska sitta bredvid. Genom att läraren planerar elevernas place-

ringar kan ett tryggt och positivt lärandeklimat skapas, vilket kan ha 

gynnsamma effekter både på undervisningen och elevernas lärande. 

Den sociala förmågan tränas och utvecklas också, och ingen lämnas 

utanför, åtminstone inte i det didaktiska rummet. Makrostöttningen är 

den av läraren mest planerade och övergripande formen av stödstruk-

tur och genomförs alltid utanför det didaktiska rummet i samband med 

lärarens förberedelser, exempelvis att utifrån styrdokument avgränsa 

kunskapsmål. Denna form av stöd är väsentlig då den sätter ramarna 

för stöttningen på de andra nivåerna (se t.ex. Hammond & Gibbons, 

2001, 2005; Polias 2016; Polias, Lidberg & Rehman, 2017). I vilken 

omfattning makrostöttningen i realiteten kommer att leda till avsedd 

kunskapsutveckling, lärande och elevernas självständighet är sedan 

beroende av de anpassningar och modifieringar som sker på meso- 

och mikronivå i den konkreta undervisningssituationen i det didak-

tiska rummet (Polias, Lidberg & Rehman, 2017).   

 

Lärarens mesostöttning består av de lektionsplaneringar för varje  

lektionstillfälle som skrivs i respektive ämne i schemat på lärplatt-

formen och som finns tillgängliga för eleverna inför varje ny vecka. 

Viktigt att nämna är att planeringarna på både makro- och mesonivå 

gällande stöttning är ett sätt att åskådliggöra kursplanerna,  

eftersom de tydliggör ämnesområde kopplat till centralt innehåll, 

 arbetssätt, kunskapskrav, på vilket sätt bedömning kommer att ske 

och vad som kommer att bedömas. Kopplingen mellan kursplaners 

mål och strukturerna på de uppgifter som eleverna ska arbeta med är 

viktiga utgångspunkter för såväl makro- som mesostöttning. Eleverna 

behöver få veta syftet med de lärarledda aktiviteterna (se t.ex.  

Gibbons, 2009; Walqui & VanLier, 2010; Polias, 2016).  Lärarens 

varierande upplägg av undervisningen med arbete enskilt, i par 

och/eller grupper samt i helklass är exempel på mesostöttning. Till 

mesostöttningen hör också lärarens högläsning av texter samt film-

tittande, där hen ställer frågor, tänker och resonerar högt kring texten 

eller filmen tillsammans med eleverna. Lärarens modellering vid  

matematiska teoripass är ett annat exempel på mesostöttning, där hen 

tänker högt och explicit visar steg för steg hur man räknar ut någon-

ting, ofta tillsammans med konkreta föremål för att förstärka och för-

tydliga, samtidigt som en dialog förs tillsammans med eleverna. Att 

eleverna växlar från helklassdiskussioner till par- och/eller grupp-

diskussioner för att sedan enskilt återge vad någon sagt för hela  
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klassen är också exempel på stöttning på mesonivå (se t.ex. Rydell, 

2017). Ordbankerna med ämnesrelaterade begrepp, ”börjorna” och 

exempeltexterna som läraren tillhandahåller eleverna med är  

ytterligare exempel på mesostöttning som förekommer i föreliggande 

studie. Mesostöttning (se t.ex. VanLier, 1996; Walqui & VanLier, 

2010; Polias, 2016; Polias, Lidberg & Rehman, 2017) har således att 

göra med planeringen av enskilda lektioner, där bland annat val av 

olika moment och aktiviteter ingår samt presentation av nya begrepp. 

Denna nivå är också på förhand planerad, men den är tillika flexibel så 

eleverna möts upp där de befinner sig i sitt lärande. Den påminner 

därför både om makro- och mikrostöttning, beroende på hur planerad 

den är (se Polias, 2016).   

 

Mikrostöttning är inte i förväg planerad, utan ges när den behövs i 

interaktionen mellan lärare och elev, eller elever emellan. I studien 

finns gott om exempel där läraren ger stödstrukturer i form av att be-

kräfta, repetera, omformulera, förse eleverna med olika begrepp eller 

att hen utvecklar deras resonemang, både muntligt och skriftligt.  

Lärarens stöttning på mikronivå innebär också att hen ger tydliga 

 instruktioner, både muntligt och skriftligt, till enskilda elever, till par 

och/eller grupper eller till hela klassen. Att elever hjälper varandra 

med exempelvis tolkning och översättning från modersmål till svenska 

ser jag som mikrostöttning mellan elever, och därigenom bidrar de till 

varandras språkutveckling (se t.ex. Donato, 1994, VanLier, 1996). En 

intressant form av mikrostöttning som förekommer frekvent hos  

läraren är så kallade metakommentarer, vilka ”rör själva interaktionen 

eller yttranden snarare än samtalsämnet och utgör en stor och hetero-

gen grupp av yttranden. […] De explicitgör information om samtalets 

form, vilken annars skulle vara osynligt för andraspråksbrukaren” 

(Sheikhi, 2013:94,137). Exempel på metakommentarer är exempelvis 

när läraren säger ”nu kommer uppgiften…”, ”märker ni att det handlar 

om…”,”kommer ni ihåg…?” eller ”ni har gjort det här förr”. Meta-

kommentarer som explicitgör vad det samtalas om eller vilken tal-

handling det är fråga om främjar interaktionen och den delade för-

ståelsen (Sheikhi, 2013). Som beskrivits i 5.4 uppmärksammar läraren 

metaaspekter av undervisningen genom att med eleverna samtala om 

undervisningen. Läraren resonerar alltså inte bara kring ämnesinne-

hållet och uppgiftsinstruktioner, utan även om hur man arbetar och hur 

stämningen i det didaktiska rummet är. Mikrostöttning är betydelse-

fullt i undervisningssammanhang och VanLier (1996:199) påstår att 

”even though it does not show up in lesson plans or syllabuses, this 
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local or interactional scaffolding may well be the driving force behind 

good pedagogy, the hallmark of a good teacher”. Walqui och VanLier 

(2010:41) sammanfattar stöttningsprocessen med dess tre nivåer på 

följande sätt: 
Scaffolding can be described as having features that range from 

planned to improvised – from macro level to coherent curriculum to 

the meso level of well-strucutred tasks to the micro level of in-the-

moment handover and takeover as scaffolding gradually fades. 

     

6.3 Det didaktiska rummets begränsningar: avsaknaden 
av möjligheter till stöttning på modersmålet i 

ämnesundervisningen 

Studiehandledning på modersmålet är både en rättighet för framför allt 

nyanlända elever som är i behov av det och en skyldighet för skolan 

att anordna (Skolförordningen 2011:185, 5 kap. 4 §). I policy och till-

gänglig forskning (se t.ex. Nilsson Folke, 2015; Reath Warren, 2016, 

2017; Avery, 2016; Sheikhi & Ucar 2017b; Rosén, 2018) lyfts studie-

handledning på modersmålet (eller det starkaste skolspråket) fram som 

något positivt och betydelsefullt för i synnerhet nyanlända elevers 

lärande och kunskapsutveckling. Ett arbetssätt som enligt Sheikhi och 

Ucar (2017a, b) visat sig fungera väl är studiehandledning i tematisk 

undervisning. När studiehandledningen är en integrerad del av ett  

tematiskt arbetssätt ges det nämligen utrymme för en interkulturell 

lärprocess som bygger på elevernas förkunskaper, erfarenheter och 

språkkunskaper. 

 

Studiehandledning nyttjas emellertid inte av läraren, eftersom skolan 

organiserat det i form av en så kallad studieverkstad dit flerspråkiga 

och nyanlända elever är välkomna på både bestämda schemalagda 

tider och som jag tolkat det som en öppen verksamhet. Läraren vill 

och önskar dock att studiehandledarna arbetar i hens klassrum istället 

för att vara placerade på en egen enhet långt bort från skolans övriga 

klassrum. Studiehandledningen på skolan har således tilldelats en po-

sition i periferin genom att vara placerad i andra lokaler än ordinarie 

undervisning (se Rosén m.fl., 2017). De nyanlända (och i vissa fall 

flerspråkiga) elevernas behov sätts därmed i skymundan, medan  

skolans organisering av studiehandledning står i fokus; studiehand-

ledning tillhandhålls i den så kallade Studieverkstaden och ingen  
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annanstans. Det ska och får inte heller vara den enskilda eleven som 

tar initiativet till studiehandledning, vilket det finns exempel på i 

denna studie där elever på eget bevåg går till Studieverkstaden för att 

få studiehandledning. Det är rektors ansvar att se till, efter att läraren 

uppmärksammat, att nyanlända elever, och flerspråkiga elever i det 

fall det behövs, har tillgång till det nödvändiga stöd som de har laglig 

rätt till (se Skollagen 2010:800, 3 kap. 5a och 6–12 §§ och Skol-

förordningen 2011:185, 5 kap. 4 §).  Att framför allt nyanlända elevers 

behov av studiehandledning inte tillgodoses är varken en lokal före-

teelse eller en nationell nyhet. Skolinspektionen (se t.ex. Skol-

inspektionen 2009, 2010, 2014, 2017) har flertalet gånger påvisat bris-

ter och förbättringsområden vad gäller studiehandledning. Vid den 

senaste granskningen (Skolinspektionen 2017) konstaterades att  

studiehandledningen inte anpassas utifrån elevens individuella behov 

samt att den studiehandledning som elever i årskurs 7–9 får inte heller 

innebär ett tillräckligt stöd för alla elever för att de ska kunna nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. Den obefintliga samverkan  

mellan läraren i studien och studiehandledarna samt skolans överlag 

bristfälliga kunskap om vad studiehandledning innebär skapar också 

svårigheter både för eleverna att få tillgång till studiehandledning och 

för studiehandledare att utföra sina uppdrag (se även Juvonen, 2015; 

Avery, 2016; Skolinspektionen, 2017; SOU 2019:18). För att studie-

handledningen ska fungera optimalt på skolan behöver den få ett  

erkännande och höjd status samtidigt som skolans organisering av den 

ses över så att elevernas behov blir den styrande faktorn. 

 

Den svenska skolans styrdokument (se t.ex. Lgr11) uttrycker explicit 

en positiv inställning till flerspråkighet. En monospråklig norm råder 

dock både i det undersökta klassrummet och på skolan överlag. Det 

svenska språket har en klar dominans i klassrummet (och på skolan) 

där svenskan ses som det självklara undervisningsspråket av både  

läraren och eleverna, trots att alla elever inte behärskar det till fullo än 

(Se även Reath Warren, 2016; SOU 2019:18). Visserligen erbjuds en 

del flerspråkiga resurser i form av multimodala och digitala verktyg 

såsom undervisningsfilmer på olika språk och Google translate (se 

även Wedin, u.å.). Eleverna ombeds också att stötta varandra genom 

att exempelvis översätta åt varandra vid tillfällen då det är behövligt. 

Att elever hjälper varandra på sina respektive språk skulle kunna ses 

som tecken på det Reath Warren (2016, 2017) kallar för tillfälliga ut-

rymmen för transspråkande. Dessa utrymmen är dock minimala i 

denna studie och försvinner dels så fort eleverna övergår till det 
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svenska språket, dels för att de nyanlända och flerspråkiga eleverna 

inte stöttas upp, varken lokalt i klassrummet eller i skolan som helhet, 

där man signalerar att deras språk inte behövs. Den transpråkande  

potentialen är således ytterst begränsad, men den bidrar ändock till att 

utmana den rådande monospråkliga normen i det didaktiska rummet 

och i förlängningen på skolan överlag (se Reath Warren, 2016, 2017). 

Rosén (2018) menar att studiehandledning i sig inte utmanar den 

svenska skolans enspråkiga norm, eftersom eleverna har tillgång till 

den endast tills dess att de uppfattas ha tillräckliga kunskaper i 

svenska för att kunna följa den ordinarie enspråkiga ämnesunder-

visningen, vilket är problematiskt, istället för att alla elever (inte bara 

nyanlända och flerspråkiga) får möjlighet att använda och utveckla 

sina samtliga språkliga repertoarer i skolan (se även Reath Warren, 

2016, 2017; SOU 2019:18). Styrdokumentens formuleringar om  

studiehandledning genomsyras således av ett bakomliggande brist-

perspektiv, eftersom syftet med studiehandledningen är att  

kompensera elevernas bristande kunskaper i det svenska språket (SOU 

2019:18).  

6.4 Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 

I den här licentiatuppsatsen har jag undersökt en lärares arbete med 

språk- och kunskapsutveckling i ett högstadieklassrum för att utveckla 

kunskap om ett didaktiskt ledarskap samt vad i det didaktiska ledar-

skapet som kan utgöra en stödstruktur för nyanlända och flerspråkiga 

elevers språk- och kunskapsutveckling. Jag utgår från ett socio-

kulturellt perspektiv där stöttning i den närmaste utvecklingszonen 

ingår samt begreppet didaktiskt ledarskap och beskriver hur de sam-

verkar med varandra.  

 

Genom att i en modell – se figur 10 – sammanfoga den didaktiska 

triangeln med förhållandet mellan studiens olika teman – tydlighet och 

struktur, tillgänglighet och reflexivitet samt höga krav och kognitiva 

utmaningar – åskådliggör jag betydelsen av det didaktiska ledarskapet 

i det didaktiska rummet.  

 

Jag har undersökt läraren som didaktisk ledare i årskurs 7 till 8 i tre 

olika ämnen, men jag tror att den bild jag ger av didaktiskt ledarskap i 

det didaktiska rummet även är applicerbar i andra årskurser och andra 

ämnen, såväl på låg- och mellanstadiet som på gymnasiet. I ett  
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didaktiskt ledarskap som leder till ett positivt lärandeklimat ingår de 

tre temana, där stöttning på olika nivåer är betydelsefull i undervis-

ningen och där interaktion utgör den sammanhållande länken mellan 

didaktiskt ledarskap och stöttning. Stöttning kan både vara en förut-

sättning för didaktiskt ledarskap och en effekt av det.    

 

Fokus har varit på flerspråkiga och nyanlända elever, men jag ser det 

som självklart att ett didaktiskt ledarskap som jag har beskrivit det är 

betydelsefullt för alla elever i det didaktiska rummet, oavsett språk 

och bakgrund. 

 

Den lärare jag har beskrivit tycks se studiehandledningens potential, 

men som skolans organisation ser ut idag väljer hen ändå att inte att 

använda sig av den, vilket kan få negativa konsekvenser för de elever 

som är i behov av studiehandledning. Att studiehandledning och ele-

vernas modersmål bekräftas av skolan och lärare kan vara gynnsamt 

för elevernas identitetsutveckling och indirekt även för elevernas 

språk- och kunskapsutveckling. 

 

I den här studien har jag undersökt läraren och hens didaktiska ledar-

skap. Vad gäller vidare forskning vore det intressant att också kunna 

beskriva elevernas perspektiv och hur de ser på det didaktiska ledar-

skapet. Det vore också intressant att följa en lärare som har ett funge-

rande samarbete med studiehandledare på modersmål för att se even-

tuella effekter på det didaktiska ledarskapet. 
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Summary 

In this Licentiate thesis a teacher’s work with language and 

knowledge development in a lower secondary school classroom is 

examined. Its purpose is to develop knowledge of didactic leadership 

in the teaching of newly-arrived and multilingual pupils. In describing 

this didactic leadership the thesis can also contribute additional 

knowledge of language- and knowledge-developing working methods. 

The research questions are: 

 What characterises didactic leadership? 

 What aspects of didactic leadership can constitute a supportive 

structure for the language- and knowledge development of 

newly-arrived and multilingual pupils? 

 

Multilingualism and multiculturalism can be said to be the norm in 

Swedish schools today (see e.g. Cummins, 2000). Today multilingual-

ism is defined mostly on the basis of function or a combination of 

function and skills (see Sundgren, 2017). By multilingual pupils I 

mean pupils who use or can use more than one language in their eve-

ryday lives, regardless of how good a command of the language they 

have (see e.g. Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005:8). From 2016 

onwards there is an official definition of newly-arrived pupils (Educa-

tion Act, Chapter 3, Section 12 a): 

The term newly-arrived pupil relates to a person who has been dom-

iciled abroad and who is now domiciled here in this country, or is 

considered to be domiciled here, and who has commenced their ed-

ucation here after the start of the autumn term of the calendar year 

in which he or she reached the age of seven years. A pupil shall no 

longer be considered to be newly arrived after four years of school-

ing in this country. 

The right to study guidance in the mother tongue is also regulated in 

the Education Act (Education Act, Chapter 3, Section 12; the Compul-

sory School Ordinance 2011:185, Chapter 5, Section 4). In Lgr11 

(p.8) it is stated that teaching shall be individualised, and further pro-
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Swedish schools today (see e.g. Cummins, 2000). Today multilingual-

ism is defined mostly on the basis of function or a combination of 

function and skills (see Sundgren, 2017). By multilingual pupils I 

mean pupils who use or can use more than one language in their eve-

ryday lives, regardless of how good a command of the language they 

have (see e.g. Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005:8). From 2016 
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iciled abroad and who is now domiciled here in this country, or is 
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ucation here after the start of the autumn term of the calendar year 
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ing in this country. 

The right to study guidance in the mother tongue is also regulated in 

the Education Act (Education Act, Chapter 3, Section 12; the Compul-

sory School Ordinance 2011:185, Chapter 5, Section 4). In Lgr11 

(p.8) it is stated that teaching shall be individualised, and further pro-
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mote continued learning and development of language on the basis of 

the pupils’ background, previous experience, language and 

knowledge. It is therefore important for a teacher to choose the meth-

ods and approaches that develop both language and subject knowledge 

in parallel, that is to say a language- and knowledge development 

working method in all subjects to enable success in school work 

(Lahdenperä & Sundgren, 2016; Otterup, 2016). The teaching needs to 

contain scaffolding, which is a temporary support for the pupils to 

acquire new knowledge and skills to be able later on to manage these 

themselves.  In Lgr11 (p.13) it is also emphasised that ”school shall 

offer the pupils structured education under the guidance of a teacher, 

in the whole class as well as individually.” I have chosen to use the 

term didactic leadership because this implies what the teacher actually 

does, that is to say teach in and outside the classroom in interaction 

with the pupils. 

A central aspect of the study is that knowledge is created through in-

teraction between people. This licentiate thesis has its point of depar-

ture in a sociocultural perspective of teaching and learning, which 

include the concepts of scaffolding in the nearest development zone.  
Further, the concept of didactic leadership is also discussed. The con-

cept of scaffolding describes the guidance that characterises the inter-

play in many types of interaction between experts and beginners (Lee 

& Smagorinsky, 2000; Polias, Lindberg & Rehman, 2017). This con-

cept thus comprises the teacher’s supporting of pupils (see e.g. Ham-

mond & Gibbons, 2001, 2005) as well as the pupils’ supporting of one 

another (see e.g. Donato, 1994; van Lier, 1996). Scaffolding also takes 

place at different levels with different degrees of planning: the macro-, 

meso- and micro levels (see e.g. VanLier, 1996; Hammond och Gib-

bons, 2001, 2005; Polias, 2016). The closest development zone relates 

to a level that lies a little above the pupil’s already achieved level of 

development (see e.g. Vygotskij in Lindqvist, 1999). Vygotskij there-

by made a distinction between the actual and the potential level of 

development (Lantolf & Appel, 1994). The concept of didactic leader-

ship is motivated by using the didactical triangle, which is based on 

the relationship between the teacher, the pupil and the subject matter 

(Selander, 2017). By using the didactical triangle as a base for the 

concept of didactic leadership, various types of relationships between 

teacher, pupil and subject matter are thus established, as also the pos-

sibility of linking these relationships together into a structural context 

(Augustsson & Boström, 2016:4–5). The sociocultural perspective, 
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scaffolding in the nearest development zone and didactic leadership 

are thus important to my study, but it is not obvious what the relation-

ship between these appears to be. 

In the study, ethnography has been used as a method. Apart from par-

ticipatory observations with field notes and photographs in a class-

room, as well as informal conversations and a formal recorded inter-

view, I have also carried out informal observations at other places at 

the school, such as the work team staff room, the common room and 

the dining room. Furthermore, I have read various documents con-

cerning the school, for example the school inspection reports. I have 

followed one teacher over time, from the autumn 2016 to the spring 

2018, regarding the subjects of Social Science, Home Economics and 

Mathematics in the teacher’s mentor class of around 28 pupils, of 

which nine are newly arrived and multilingual pupils. The school it-

self is a municipal lower secondary school with close on 700 pupils 

and around 60 teachers organised in several work teams with different 

specialisations, which according to they themselves create a feeling of 

small schools within one large one. The majority of the school’s pu-

pils are multilingual. The catchment area consists mainly of socioeco-

nomically deprived areas, but the school, however, has a lot of active 

applicants from other catchment areas on account of different elective 

profiles and specialisations. 

As an externally employed doctoral student I carried out a form of 

contract research, in that the staff at the Department of Children and 

Education in my municipality decided in advance what I was to study. 

My area of research was to comprise working methods in language- 

and knowledge development. It was also decided at which school I 

was to make the study. My working life experiences in schools and 

authorities have contributed towards a deeper insight into the educa-

tional conditions of pupils. The fact that I am well acquainted with the 

school as a field, in particular regarding newly-arrived and multilin-

gual pupils, I regard as something positive, at the same time as I am 

aware that there is a risk of my not distancing myself enough as a re-

searcher. 

To structure my material, I have taken my point of departure in the 

Stepwise-Deductive Induction method (SDI), described by Tjora 

(2012:137–150, 2019), and adapted this to the needs of the investiga-

tion. This has meant inductively working from empirical material and 

raw data towards a theory, and then working deductively by checking 
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the theoretical against the empirical. The concept of scaffolding has 

worked as an analytical tool to gain a deeper understanding of teach-

ing and learning (see e.g. Maybin, Mercer & Stierer, 1992), and this 

has been used to interpret the supportive structures that emerge in the 

teacher’s didactic leadership. The interpretations of scaffolding have 

been made on the basis of three levels: the macro-, meso- and micro 

levels. The main themes of this study became: clarity and structure, 

accessibility and reflexivity, and also high demands and cognitive 

challenges. 

The results of the study show that the teacher does what is known as 

backwards planning, following a planning process from the macro 

level (rough term planning and weekly planning for the whole term), 

to the meso level (local teaching plans in blocks of four weeks) and 

further on to the micro level (individual lesson plans), with the pur-

pose of making the knowledge requirements in each subject both ac-

cessible and visible to the pupils (and their guardians).  The fact that 

the teacher has a focus on the pupils’ results for them to attain their 

goals is successful for the organisation of the lessons (Jarl, Blossing & 

Andersson, 2017).   The lessons in all the subjects the teacher teaches 

in follow the same structure. The structure of the lessons is made visi-

ble to the pupils, which means that the lessons are also made under-

standable and manageable for them. It follows from this that the pupils 

know what is to be done, when it is to be done and how it is to be 

done, which in turn leads towards a peaceful, secure and stable work-

ing environment regardless of whether anything unforeseen occurs. 
The teacher in my study alternates theoretical presentations with dif-

ferent teaching activities, in which the pupils have the opportunity to 

use several of their senses and interact with the teacher and with one 

another. Multimodality and digital tools with multilingual resources, 

in the form of films for example, are a natural part of the tuition. The 

pupils also have the opportunity, within the various subjects and to-

gether with the teacher, to discuss and reflect on their own learning. 
The teacher in the study often gives specific feedback to the pupils 

regarding the subject matter, the Swedish language (for example writ-

ing conventions), and the subject-specific language, both oral and 

written, which means that the pupils have the opportunity to further 

develop their written arguments in stages. This feedback gives the 

pupils the opportunity to reflect (metacognition). The teacher conducts 

a formative form of teaching, to use Hirsh’s (2017) term, in which the 

teaching is always adapted to the pupils. This formative feedback is 
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given to the pupils so that they can take themselves further in their 

learning. The pupils are also given the opportunity to reflect on the 

quality of their texts and to assess them according to the prevailing 

knowledge requirements, and thereupon continue their work with 

them, which is also a tool in formative assessment. By self-assessment 

their own learning is also reinforced (see the Swedish National Agen-

cy for Education, 2014). The teacher in the study has a reflective ap-

proach to their professional practice – evaluating and discussing 

his/her teaching continually in different forums. 

The teacher in the study shows several examples of being aware of 

what expectations s/he has on the pupils (see e.g. Gibbons, 2009), for 

example in the form of oral comments through recurring conversa-

tions and ”reminders” of the goals, that s/he presupposes that all the 

pupils are aware of the contents of the various work plans in their sub-

jects, by making demands that the pupils carry out their tasks or that 

they perform activities in the lessons that they perhaps did not believe 

they were able to manage. Together with various form of supportive 

structures, where the teacher and the pupils together depart from the 

oral and the concrete to the abstract and the written, and to formative 

feedback and assessment, written examination tasks can for example 

be context reduced and cognitively challenging. The teacher thus of-

fers teaching that contains cognitive challenges with scaffolding at the 

three levels (macro, meso, micro), which means that the teaching 

maintains a high level. The results of the empiric material show that 

there are several examples of teaching activities in which the teacher, 

together with the pupils, alternate between the concrete and the every-

day to the abstract and generalising, which leads to the pupils having 

the opportunity to develop both understanding for the subject matter 

and the language linked to the subject (see e.g. Nilsson, 2018; Norberg 

Brorsson, 2017; 2016). The pupils are also provided with plentiful 

opportunities to practise explaining, motivating, arguing and discuss-

ing, both orally and in writing, individually and in pairs, in groups and 

in the whole class, which also contributes towards the development of 

subject-specific language in both speech and writing. The teacher also 

seems aware that newly-arrived pupils may have a good knowledge of 

different subjects, despite their not yet being able to express this in 

Swedish. The teacher appears to see the potential of the study guide, 

but given the way the school is organised today, chooses nevertheless 

not to make use of it, which may have negative consequences for the 

pupils who are in need of study guidance. 
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By routines and structure, with given norms and rules, together with a 

we-feeling and mutual respect, the teacher in the study has created an 

environment in which interplay with open dialogues appears to be a 

significant part of the tuition. The teacher has a good relationship with 

the pupils and is accessible to the pupils both during and after school 

hours. Clarity and structure, accessibility and reflexivity, as well as 

high demands and cognitive challenges, are significant factors in di-

dactic leadership that have a positive effect on the learning climate, 

where the pupils’ access to different supportive structures in their edu-

cation to further develop new knowledge and their learning, are a mat-

ter of course.  

By bringing together in one model the didactical triangle with the rela-

tionship between the various themes of the study - clarity and struc-

ture, accessibility and reflexivity, and also high demands and cogni-

tive challenges – I illustrate didactic leadership in the didactical room, 

that is to say inside and outside of the classroom. In a didactic leader-

ship that leads towards a positive learning climate these three themes 

are included, where scaffolding at different levels is important in the 

teaching and where interaction constitutes the unifying link between 

didactic leadership and scaffolding. Scaffolding can both be a condi-

tion for didactic leadership and an effect of it. The focus has been on 

multilingual and newly-arrived pupils, but I regard it as self-evident 

that didactic leadership as I have described it is important for all pu-

pils in the didactical room, regardless of language and background. 
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Sammanfattning 

I den här licentiatuppsatsen undersöks en lärares arbete med språk- 

och kunskapsutveckling i ett högstadieklassrum. Syftet är att utveckla 

kunskap om det didaktiska ledarskapet i undervisningen av nyanlända 

och flerspråkiga elever. Genom att beskriva det didaktiska ledarskapet 

kan uppsatsen också bidra med ytterligare kunskap om språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Forskningsfrågorna är: 

 

 Vad kännetecknar ett didaktiskt ledarskap? 

 Vad i det didaktiska ledarskapet kan utgöra en stödstruktur för 

nyanlända och flerspråkiga elevers språk- och kunskapsut-

veckling? 

Flerspråkighet och mångkulturalitet kan sägas vara normen i den 

svenska skolan idag (se t.ex. Cummins, 2000). Idag definieras fler-

språkighet mestadels utifrån funktion eller en kombination av funktion 

och kompetens (se Sundgren, 2017). Med flerspråkiga elever avser 

jag elever som använder eller kan använda fler språk än ett i sin var-

dag, oberoende av hur väl de behärskar språken (se t.ex. Axelsson, 

Rosander & Sellgren, 2005:8). Sedan 2016 finns en officiell definition 

av nyanlända elever (Skollagen 3 kap. 12 a §): 

 
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och 

som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som 

har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalen-

derår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses 

vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 

 

Rätten till studiehandledning på modersmål regleras också i skollagen 

(Skollagen 3 kap, 12 i §; Skolförordningen 2011:185, 5 kap. 4 §). I 

Lgr11 (s.8) konstateras att undervisningen ska individualiseras och 

den ska vidare främja det fortsatta lärandet och kunskapsutvecklingen 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper. Det är därför betydelsefullt att som lärare välja de me-

toder och arbetssätt som utvecklar både språk- och ämneskunskaper 

parallellt, det vill säga ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 
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samtliga ämnen, för att möjliggöra en lyckad skolframgång (Lahden-

perä & Sundgren, 2016; Otterup, 2016). Undervisningen behöver in-

nehålla stöttning, vilket är ett tillfälligt stöd för att eleverna ska 

tillägna sig nya kunskaper och färdigheter för att senare kunna klara 

av samma själv.  I Lgr11 (s.13) betonas även att ”skolan ska erbjuda 

eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, så väl i hel-

klass som enskilt.” Jag har valt att använda mig av begreppet didak-

tiskt ledarskap för att det innefattar det läraren faktiskt gör, det vill 

säga att undervisa i och utanför klassrummet i interaktion med elever-

na. 

 

Centralt för studien är att kunskaper skapas genom interaktion mellan 

människor. Licentiatuppsatsen utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

på undervisning och lärande där begreppen stöttning i den närmaste 

utvecklingszonen ingår. Vidare diskuteras även begreppet didaktiskt 

ledarskap. Begreppet stöttning beskriver den vägledning som känne-

tecknar samspelet i många typer av interaktioner mellan expert och 

nybörjare (Lee & Smagorinsky, 2000; Polias, Lindberg & Rehman, 

2017). Begreppet omfattar således lärarens stöttning av elever (se t.ex. 

Hammond & Gibbons, 2001, 2005) samt elevers stöttning av varandra 

(se t.ex. Donato, 1994; van Lier, 1996). Stöttning sker också på olika 

nivåer med olika grader av planering: makro-, meso- och mikronivå 

(se t.ex. VanLier, 1996; Hammond och Gibbons, 2001, 2005; Polias, 

2016). Den närmaste utvecklingszonen avser en nivå som ligger något 

över elevens redan uppnådda utvecklingsnivå (se t.ex. Vygotskij i 

Lindqvist, 1999). Vygotskij gjorde därmed en åtskillnad mellan den 

faktiska och den potentiella utvecklingsnivån (Lantolf & Appel, 

1994). Begreppet didaktiskt ledarskap motiveras genom att använda 

den didaktiska triangeln, vilken utgår från relationen mellan lärare, 

elev och ämnesinnehåll (Selander, 2017). Genom användandet av den 

didaktiska triangeln som grund för termen didaktiskt ledarskap fast-

ställs således olika typer av förhållanden mellan lärare, elev och äm-

nesinnehåll, och möjligheten i att länka samman dessa förhållanden 

till ett strukturellt sammanhang (Augustsson & Boström, 2016:4–5). 

Sociokulturellt perspektiv, stöttning i den närmaste utvecklingszonen 

och didaktiskt ledarskap är betydelsefulla för min studie, men det är 

inte givet hur relationen mellan dem ser ut. 

 

I studien har etnografi använts som metod. Förutom deltagande obser-

vationer med fältanteckningar och fotografier i ett klassrum samt in-

formella samtal och en formell inspelad intervju har jag även utfört 
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informella observationer på andra platser i skolan, såsom arbetslags-

personalrum, uppehållsrummet och matsalen. Dessutom har jag läst 

olika dokument som rör skolan, exempelvis skolinspektionens rappor-

ter. Jag har följt en lärare över tid, från hösten 2016 till våren 2018, 

vad gäller ämnena SO, hemkunskap och matematik i hens mentors-

klass bestående av omkring 28 elever, varav nio nyanlända och fler-

språkiga elever. Själva skolan är en kommunal högstadieskola med 

närmare 700 elever och omkring 60 lärare organiserade i flera arbets-

lag med olika inriktningar som enligt dem själva skapar en känsla av 

små skolor i en stor. Majoriteten av skolans elever är flerspråkiga. 

Upptagningsområdet består i stort av socioekonomiskt utsatta områ-

den, men skolan har dock många aktiva sökande från andra upptag-

ningsområden på grund av olika valbara profiler och inriktningar. 

 

Som kommundoktorand har jag utövat en form av uppdragsforskning 

på det sättet att tjänstemän på Barn- och utbildningsförvaltningen i 

min kommun på förhand bestämde vad jag skulle studera. Mitt forsk-

ningsområde skulle innefatta språk- och kunskapsutvecklande arbets-

sätt. Det bestämdes också på vilken skola jag skulle göra undersök-

ningen. Mina arbetslivserfarenheter inom skola och myndigheter har 

bidragit till en djupare insikt om elevers utbildningsvillkor. Att jag väl 

känner till skolan som fält, i synnerhet vad gäller nyanlända och fler-

språkiga elever, ser jag som positivt, samtidigt som jag är medveten 

om att det kan finnas en risk att jag inte distanserar mig tillräckligt 

som forskare. 

 

För att strukturera mitt material har jag utgått ifrån den stegvis- de-

duktiv induktiva metoden (SDI), beskriven av Tjora (2012:137–150, 

2019) och anpassat den efter undersökningens behov. Detta har inne-

burit att induktivt arbeta från empiri och rådata mot teori för att sedan 

arbeta deduktivt med att stämma av från det teoretiska till det empi-

riska. Stöttningsbegreppet har fungerat som ett analytiskt verktyg för 

att få en djupare förståelse för undervisning och lärande (se t.ex. May-

bin, Mercer & Stierer, 1992) och det har nyttjats för att tolka de stöd-

jande strukturer som framkommer i lärarens didaktiska ledarskap. 

Tolkningarna av stöttning har gjorts utifrån tre nivåer: på makro-, 

meso- och mikronivå. Huvudtemana i denna studie blev: tydlighet och 

struktur, tillgänglighet och reflexivitet samt höga krav och kognitiva 

utmaningar. 
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Resultaten i studien visar att läraren gör en så kallad baklängesplane-

ring och följer en planeringsprocess från makro- (grov terminsplane-

ring och veckoplanering för hela terminen), till meso- (lokalpedago-

giska planeringar om fyra veckor) och vidare till mikronivå (enskilda 

lektionsplaneringar) i syfte att både tillgängliggöra och åskådliggöra 

kursplanen i respektive ämne för eleverna (och vårdnadshavare).  Att 

läraren har fokus på elevernas resultat för att de ska nå målen är fram-

gångsrikt för organiseringen av undervisningen (Jarl, Blossing & An-

dersson, 2017).  Lektionerna i samtliga ämnen som läraren undervisar 

i följer samma struktur. Lektionsstrukturen synliggörs för eleverna, 

vilket innebär att lektionerna också görs begripliga och hanterbara för 

dem. Av detta följer att eleverna vet vad som ska göras, när det ska 

göras och hur det ska göras, vilket i sin tur leder till att arbetsro, 

trygghet och stabilitet kan skapas oavsett om något oförutsett händer. 

Läraren i min studie varvar teoretiska genomgångar med olika under-

visningsaktiviteter, där eleverna får möjlighet att använda flera sinnen 

och interagera med läraren och varandra. Multimodalitet och digitala 

verktyg med flerspråkiga resurser i form av exempelvis filmer är en 

naturlig del av undervisningen. Eleverna får också möjlighet att inom 

de olika ämnena tillsammans med läraren resonera och reflektera över 

sitt eget lärande. Läraren i studien ger ofta specifik återkoppling till 

eleverna gällande ämnesinnehåll, det svenska språket (exempelvis 

skrivregler) och det ämnesspecifika språket, både muntligt och skrift-

ligt, vilket innebär att eleverna får möjlighet att vidareutveckla sina 

skriftliga resonemang i omgångar. Återkopplingen ger eleverna möj-

lighet att tänka efter (metakognition). Läraren bedriver en formativ 

undervisning för att använda Hirsh (2017) begrepp, där undervisning-

en alltid anpassas efter eleverna. Hen ger formativ återkoppling till 

eleverna så att de kan ta sig vidare i sitt lärande. Eleverna ges också 

möjligheten att reflektera över kvalitén på sina texter och bedöma dem 

efter rådande kunskapskrav för att därefter fortsätta arbetet med dem, 

vilket också är ett verktyg inom formativ bedömning. Genom självbe-

dömning förstärks också det egna lärandet (se Skolverket, 2014). Lä-

raren i studien har ett reflexivt förhållningssätt till sin yrkesutövning; 

hen utvärderar och diskuterar sin undervisning kontinuerligt i olika 

forum. 

 

Läraren i studien visar flera exempel på att hen är medveten om vilka 

förväntningar hen har på eleverna (se t.ex. Gibbons, 2009), exempel-

vis i form av muntliga yttranden genom återkommande samtal och 

”påminnelser” om målen, att hen förutsätter att samtliga elever ska 
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känna till innehållet i de olika ämnesplaneringarna, genom att ställa 

krav på att eleverna ska genomföra uppgifter eller att eleverna genom-

för aktiviteter i undervisningen som de kanske inte trodde att de skulle 

klara av. Tillsammans med olika former av stödstrukturer, där läraren 

tillsammans med eleverna går från det muntliga och konkreta till det 

abstrakta och skriftliga, och formativ återkoppling och bedömning kan 

exempelvis skriftliga examinationsuppgifter vara kontextreducerade 

och kognitivt utmanande. Läraren erbjuder således en undervisning 

som innehåller kognitiva utmaningar med stöttning på de tre nivåerna 

(makro, meso, mikro), vilket innebär att undervisningen håller en hög 

nivå. Resultaten av empiriinsamlingen visar att det finns flera exempel 

på undervisningsaktiviteter där läraren tillsammans med eleverna väx-

lar mellan det konkreta vardagsnära och det abstrakta och generali-

serande, vilket leder till att eleverna får möjlighet att utveckla både 

förståelse för ämnesinnehållet och språket kopplat till ämnet (se t.ex. 

Nilsson, 2018; Norberg Brorsson, 2017; 2016). Eleverna ges också 

rikligt med möjligheter att träna på att förklara, motivera, argumentera 

och diskutera, både muntligt och skriftligt, enskilt och parvis, i grup-

per och helklass, vilket också bidrar till att det ämnesspecifika språket 

utvecklas i både tal och skrift. Läraren tycks också vara medveten om 

att nyanlända elever kan ha goda kunskaper i olika ämnen, trots att de 

ännu inte kan uttrycka dem på svenska. Läraren verkar se studiehand-

ledningens potential, men som skolans organisation ser ut idag väljer 

hen ändå att inte att använda sig av den, vilket kan få negativa konse-

kvenser för de elever som är i behov av studiehandledning. 

 

Genom rutiner och struktur med givna normer och regler samt en vi-

känsla och ömsesidig respekt har läraren i studien skapat en miljö där 

samspelet med öppna dialoger tycks vara av en betydande del av 

undervisningen. Läraren har en god relation med eleverna och hen är 

tillgänglig för eleverna både under och efter skoltid. Tydlighet och 

struktur, tillgänglighet och reflexivitet samt höga krav och kognitiva 

utmaningar är betydelsefulla faktorer i det didaktiska ledarskapet som 

har en positiv inverkan på lärandeklimatet, där elevernas tillgång till 

olika stödstrukturer i undervisningen för att vidareutveckla nya kun-

skaper och sitt lärande är en självklarhet.  

 

Genom att i en modell sammanfoga den didaktiska triangeln med för-

hållandet mellan studiens olika teman – tydlighet och struktur, till-

gänglighet och reflexivitet samt höga krav och kognitiva utmaningar – 

åskådliggör jag det didaktiska ledarskapet i det didaktiska rummet, det 
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vill säga i och utanför klassrummet. I ett didaktiskt ledarskap som 

leder till ett positivt lärandeklimat ingår de tre temana, där stöttning på 

olika nivåer är betydelsefull i undervisningen och där interaktion ut-

gör den sammanhållande länken mellan didaktiskt ledarskap och stött-

ning. Stöttning kan både vara en förutsättning för didaktiskt ledarskap 

och en effekt av det. Fokus har varit på flerspråkiga och nyanlända 

elever, men jag ser det som självklart att ett didaktiskt ledarskap som 

jag har beskrivit det är betydelsefullt för alla elever i det didaktiska 

rummet, oavsett språk och bakgrund. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeguide: Intervjufrågor till läraren 

 

Om läraren: 

 Hur länge har du varit lärare?  

 Vilka ämnen är du utbildad i? 

 Vad ingår i ditt uppdrag som förstelärare? 

 Beskriv vad ett språkutvecklande arbetssätt innebär för dig? Hur de-

finierar du språkutvecklande arbetssätt?  

 Beskriv vilka erfarenheter du har av språkutvecklande arbetssätt? 

 Beskriv hur du arbetar språkutvecklande? Kan du ge något exempel? 

 Är det viktigt för dig att arbeta på ett språkutvecklande sätt? Var-

för/varför inte? 

 Om du inte arbetar språkutvecklande, varför inte? Vad skulle du be-

höva för att göra det? 

 Vad innebär stöttning för dig?  

 Beskriv vilka former av stöttning du använder dig av i klassrummet? 

Varför just dessa? 

 Vad innebär det för dig att undervisa elever med olika språklig för-

måga i svenska i klassrummet samtidigt? Vilka möjligheter och ut-

maningar finns? 
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 Hur ser du på studiehandledning på modersmål? Används det i ditt 

klassrum? Varför/ Varför inte? Om det används, hur samarbetar du 

med studiehandledaren? Om samarbete inte finns, varför? 

 Hur ser du på läraren som ledare i klassrummet?  

 Beskriv vad en bra ledare är för dig? 

 Vad anser du om ditt ledarskap i klassrummet? 

 På vilka sätt kan du som lärare använda dig av ditt ledarskap i klass-

rummet? 

 Vilken betydelse har ledarskapet för eleverna? 

 På vilka sätt kan en lärare utveckla sitt ledarskap i klassrummet? 

Om klassen: 

 Hur många elever? Nyanlända, flerspråkiga, tjejer, killar… 

 Måluppfyllelse 
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Bilaga 2: Information till elever 

 

INFORMATIONSBREV TILL ELEVER: Till dig som läser SO 

och NO på XXX17 

Hej! 
Jag heter Hanna Simola och arbetar som kommundoktorand i 
didaktik på Barn- och utbildningsförvaltningen och Mälarda-
lens högskola. Under läsåret 2016/2017, 0ch eventuellt hösten 
2017, kommer jag att undersöka hur ni arbetar med ämnena SO 
och NO tillsammans med era lärare. Därför kommer jag att be-
söka ditt klassrum och filma eller spela in en grupp elever på 
lektionen. Jag kommer också att intervjua några av dina lärare. 
Jag vill också gärna intervjua några av er i klassen för att fråga 
om skolan och undervisningen. Meningen är att min studie ska 
ge kunskap om hur man undervisar och lär sig inom ämnena SO 
och NO på ett andraspråk.  
 
Så småningom kommer jag att skriva en avhandling om under-
sökningen som alla som är intresserade får möjlighet att läsa. 
Ditt namn eller skolans namn kommer inte att finnas med där. 
Allt material, som inspelningar och texter, kommer att förvaras 
inlåst på Mälardalens högskola så att ingen utomstående får 
tillgång till det. 
 
Du deltar i undersökningen helt frivilligt och kan när som helst 
avbryta ditt deltagande.  
 

Nu undrar jag om du kan tänka dig att delta i min studie. Om du 
tycker att det är okej att jag är i ditt klassrum under några lekt-
ioner ska du tillsammans med en vårdnadshavare eller lärare 
fylla i pappret som följer med detta brev, det som heter Sam-
tycke. En vårdnadshavare måste fylla i ett annat papper.  
 
Om du eller vårdnadshavare vill ställa fler frågor om studien får 
ni gärna skicka ett mejl. E-post-adress: hanna.simola@mdh.se  
 
Vänliga hälsningar 

 
Hanna Simola 

                               
17 Skolan näm 
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SAMTYCKE 

 
Jag har fått information om Hanna Simolas undersökning och 
jag har kunnat ställa frågor till henne om den. 
 
Genom att skriva under detta papper säger jag JA till: 
 

- att delta i studien 
 

- att information om mig behandlas såsom beskrivits. 
 
 

 
Jag vet att jag deltar frivilligt och att jag kan avbryta mitt delta-
gande om jag så vill. 
 
 
____________________________  
Namn  Datum   
     
      
____________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
____________________________  
Mobilnummer/hemtelefon 
 
Det underskrivna samtycket ger du tillsammans med vårdnads-

havares samtycke till din mentor. 
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Bilaga 3: Information till vårdnadshavare 

 

 

Information till vårdnadshavare angående klassrumsundersök-

ningar och intervjuer 

 

Hej! 

 

Jag heter Hanna Simola och arbetar som kommundoktorand i didaktik 

på Barn- och utbildningsförvaltningen och Mälardalens högskola. 

 

För att kunna erbjuda en ännu bättre utbildning i ämnena SO och NO 

måste man lära sig mer om hur undervisning i skolan egentligen går 

till: Vad som görs på lektionerna, hur allting organiseras, hur lärarna 

kommunicerar med eleverna och eleverna med varandra och så vidare. 

Därför har jag nu påbörjat ett forskningsprojekt på XXX
18

, som jag 

kommer att besöka regelbundet under läsåret 2016/2017, eventuellt 

även under höstterminen 2017. Fokus för undersökningen kommer att 

vara språkutvecklande arbetssätt samt nyanlända och flerspråkiga ele-

vers lärande. Meningen är att min studie ska ge kunskap om hur man 

undervisar och lär sig inom ämnena SO och NO på ett andraspråk. 

 

Jag kommer att intervjua några av era barns lärare i ämnena SO och 

NO, men jag vill också filma lektioner i SO och NO för att se hur 

undervisningen går till i praktiken. Dessutom skulle jag vilja intervjua 

några av era barn och filma även dessa intervjuer. 

 

Era barn får själva bestämma om de vill vara med i min undersökning, 

men ni som vårdnadshavare måste godkänna att de får vara med i 

filminspelningarna. 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 filmin-

spelningar som barnet är med i. 
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- Barnet ska inte känna press eller obehag. Barnets deltagande 

(eller icke-deltagande) kommer inte att påverka dess skolgång 

eller omdömen. 

- Jag kommer inte att använda ert barns eller skolans riktiga 

namn när jag skriver eller berättar om detta forskningsprojekt. 

- Filmerna 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 mentor. 

 

Tack så mycket på förhand! 

 

Hanna Simola 

hanna.simola@mdh.se 
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Angående Hanna Simolas forskningsprojekt på XXX
19

 

 

 

Barnets namn och klass: 

_______________________________________________________ 

 

Jag har förstått att deltagandet i forskningsprojektet är anonymt och 

helt frivilligt. Jag förstår att filmer där mitt barn är med i bild bara 

kommer att användas inom projektet. 

 

Markera ett alternativ: 

 

o Jag godkänner att mitt barn filmas i klassrummet. 

o Jag godkänner inte att mitt barn filmas i klassrummet. 

 

Markera ett alternativ: 

 

o Jag godkänner att mitt barn intervjuas och att intervjun filmas. 

o Jag godkänner inte att mitt barn deltar i en filmad intervju. 

 

 

Ort och datum: 

________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: 

___________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

________________________________________________________ 
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övergången från förskola till skola. Refereegranskad forskningspublikation. ISBN 978-91-7485-403-9 

36. Ester Catucci (2018). Att undervisa de yngsta barnen i förskolan. Licentiate thesis. (Didaktik). 
ISBN 978-91-7485-396-4 
 
37. Kristina Jonsson (2018). Socialt lärande – arbetet i fritidshemmet. Licentiate thesis (Didaktik). 
ISBN 978-91-7485-397-1  
 
38. Karin Sandberg (2018). Att lära av det förflutna- Yngre elevers förståelse för och motivering till 
skolämnet historia. Doctoral dissertation (Didaktik). ISBN 978-91-7485-392-6 
 
39. Eva Ärlemalm-Hagsér & Marie Öhman (red.) (2018). Högskolepedagogisk utveckling i teori och 
praktik. Refereegranskad forskningspublikation. ISBN 978-91-7485-341-4 
 
40. Pernilla Kallberg (2018). Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från 
förskoleklass till årskurs 1. Doctoral dissertation (Didaktik). ISBN 978-91-7485-407-7 
 
41. Roux Sparreskog, C. (2018). ”Välkommen till 3a!” : – En etnografisk fallstudie om 
språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum Licentiate thesis 
(Didaktik). ISBN 978-91-7485-406-0 
 
42. Pernilla Sundqvist (2019). Förskolans teknikundervisning: vad och hur? Doctoral dissertation 
(Didaktik). ISBN 978-91-7485-423-7 
 
43. Hanna Simola (2019). Styrning som stöttning – En etnografisk fallstudie om en högstadielärares 
didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling. Licentiate thesis (Didaktik). 
ISBN 978-91-7485-437-4 
 
Mälardalen Studies in Educational sciences is a series of doctoral dissertations, licentiate theses 
and peer-reviewed research publications.  
 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut right edge by 20.98 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     1293
     300
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         17
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     20.9764
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     1
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 20.98 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     1293
     300
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         17
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     20.9764
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     1
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut top edge by 20.98 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     1293
     300
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         17
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     20.9764
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     1
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut left edge by 530.08 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     1293
     300
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         17
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     530.0787
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     1
     0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



