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Abstract 

 

Denna uppsats handlar om subjektiva erfarenheter och åsikter om stegintegrering i ämnet Moderna språk 

på gymnasieskolan. Genom intervjuer med två rektorer, fyra lärare och enkätundersökningar med 39 

elever dras det slutsatser om vilka effekter stegintegrering har på undervisningen och inlärningen ur ett 

lärar- och elevperspektiv. På grund av omfattningen av denna uppsats kan inga allmänna slutsatser dras 

men samband mellan gruppstorlek samt möjlighet till delvis enskild undervisning och elevernas samt 

lärarnas inställning till stegintegrering kunde hittas. Medan rektorer samt lärare hävdade att grundidén 

med stegintegreringen är samarbetet över stegsgränserna vilket leder till positiva effekter på inlärningen 

visade det sig att många elever inte riktigt ville samarbeta och att lärarna hade svårt att konstruera 

uppgifter som passade alla steg samtidigt. Ingen av de intervjuade lärarna hade gått en fortbildning i 

ämnet vilket kan vara en förklaring till den sistnämnda slutsatsen. 

 

This essay discusses the subjective observations and opinions on the Swedish concept of stegintegrering, 

a form of mixed grade education in the subject modern languages at upper secondary lever. I interviewed 

two headmasters, four teachers and conducted an online survey with 39 pupils in order to find out what 

effects the concept of stegintegrering has on teaching and learning from a teacher and pupil perspective. 

Due to the extent of this essay no general conclusions can be made but certain connections could be 

found. For once there was a connection between group size and the possibility of teaching each group 

separately during one lesson per week and the attitude of the concerned teachers and pupils towards 

stegintegrering. While both headmasters and teachers claimed that the cooperation between pupils across 

all levels was the main purpose of stegintegrering as it helps their learning and understanding, my study 

showed that many pupils did not really want to cooperate and that teachers often find it hard to construct 

tasks that stimulate every group. None of the teachers that were interviewed for this essay went to a 

teacher’s training that focused on stegintegrering, which could be a reason for the result mentioned last. 
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1 Introduktion och syfte 

Ämnet Moderna språk utsätts för hård konkurrens på högstadiet och gymnasieskolan så 

att många elever undviker att läsa ett tredje språk bl. a. på grund av att de anser att detta 

ämne är svårt (Lärarnas Riksförbund, 2013:29). 2010 introducerades ett nytt direktiv för 

att motverka utvecklingen av att välja bort Moderna språk genom att höja meritpoängen 

för att läsa ämnet, men siffror visar att endast 58.9% av eleverna på gymnasieskolan 

läste ett modernt språk på steg 3 eller 4 (ej nybörjare) under läsåret 2011/12 (Lärarnas 

Riksförbund, 2013:37).  

 

Eftersom ämnet Moderna språk varken på högstadiet eller på gymnasieskolan är 

obligatoriskt och intresset bland eleverna inte är särskilt stort tar man på många mindre 

skolor till åtgärden stegintegrering så att små undervisningsgrupper undervisas 

tillsammans för att undvika att kurserna inte ska kunna ges alls på grund av för få 

intresserade elever, eller som Lärarnas Riksförbund uttryckte det: ” Eftersom antalet 

elever som läser vissa språk är få slår man ihop nivåer av ekonomiska skäl” (Lärarnas 

Riksförbund, 2011:14).  

 

I en undersökning som Lärarnas Riksförbund (2013:24) gjorde sade 51% av de 

deltagande språklärarna att de antingen ofta (32%) eller ibland (19%) har elever som 

läser olika steg i samma undervisningsgrupp. För 5% av de deltagande språklärarna 

förekom även undervisning av olika språk i samma undervisningsgrupp (Lärarnas 

Riksförbund, 2013:24). I en annan enkätundersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde 

2011 rapporterade 43% av de deltagande språklärarna som arbetade i en kommunal 

skola att det förekom att de undervisade flera steg/nivåer i samma grupp och i samma 

situation var 48% av de deltagande språklärarana som hade en fristående skolhuvudman  

(Lärarnas Riksförbund, 2011:14)  Det verkar alltså inte som om stegintegrering är en 

undantagslösning och det är en utveckling som vissa lärare ogillade starkt vilket de 

uttryckte i sina kommentarer till den öppna frågan som ingick i enkätundersökningen 

till rapporten ”Språkundervisning på sparlåga” (Lärarnas Riksförbund, 2011:35).  

 

Som utomstående kan man tycka att stegintegrering är en kostnadseffektiv lösning som 

också medför flera fördelar för läraren som har färre lektioner per vecka med relativt 

små grupper men utmaningarna är stora. Visst finns möjligheten att använda sig av 

material till t.ex. steg 1 som repetition för steg 2, 3 eller 4 och även att bedriva 

undervisning i helklass för vissa moment eller för två av tre grupper, men hur gör man 

som lärare för att ha en genomgång i ett moment som endast är relevant för en av 

grupperna? Ska de andra eleverna sitta med och lyssna? Ska vissa grupper flyttas till 

andra rum? Finns det andra rum att tillgå eller måste vissa elever kanske jobba i 

korridoren? Ska eleverna sitta kvar i klassrummet och använda hörlurar medan de 

försöker fokusera på sin uppgift? Vad ska eleverna jobba med i så fall och hur kan man 

beräkna att deras uppgifter tar minst lika mycket tid som genomgången för den andra 

gruppen? Vad borde eleverna som jobbar enskilt med uppgifterna göra ifall de fastnar? 
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Ska de avbryta läraren eller bara sitta och vänta tills det är deras ”tur”? Genom att ställa 

dessa retoriska frågor vill jag förtydliga de olika problemen och utmaningarna som en 

lärare som bedriver stegintegrerad undervisning kan möta i sin vardag som då är präglad 

av att hitta såväl logistiska som pedagogiska lösningar. 

 

Trots den till synes omfattande praktiken av stegintegrering och olika former av 

åldersblandad undervisning har det för närvarande forskats i väldigt liten utsträckning 

om konsekvenserna av olika former av samläsning (Sundell, 1993:50). Den enda 

forskningen som skulle kunna vara av nytta här är studier om undervisning av 

åldersblandade grupper eller om differentiering samt samläsning. Enligt Lindström & 

Lindahl (2011: 121) finns det dock få svenska studier om undervisning i åldersblandade 

klasser och oftast består de av enkätundersökningar skickade till de berörda lärarna. 

Utländska studier som gjordes inom området kom fram till motsägelsefulla resultat och 

de positiva effekterna av samläsning, genom t.ex. att den kunnigare elev lär sig genom 

att förklara till den mindre kunnige elev, anses vara små om det finns några 

överhuvudtaget  (Lindström & Lindahl, 2011:121).   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med hänsyn till avsaknaden av gedigen forskning om stegintegrering inom ämnet 

Moderna språk på gymnasienivå, det faktum att det förekommer i stor utsträckning samt 

den snabba utvecklingen sedan 1980-talet att införa fler och fler åldersblandade klasser 

(Lindström, 2011:121) ska denna uppsats ägna sig åt frågan om hur stegintegrering 

upplevs av ett urval av de inblandade aktörerna: lärare, elever och skolledningar. Det 

har gjorts endast en studentundersökning om stegintegrering i Moderna språk som 

fokuserade på lärarperspektivet och som Sundell (1993:50) påpekar borde ämnet 

diskuteras mer då få vetenskapliga studier hittills kunnat visa på eventuella positiva 

eller negativa effekter. Luckan som denna uppsats försöker att fylla är att dokumentera 

de subjektiva upplevelserna och erfarenheter hos elever och språklärare i två olika 

gymnasieskolor i avseende till hur stegintegreringen upplevs påverka undervisningen 

och lärandet.  

 

I och med att stegintegrering medför en kostnadseffektivisering och eventuellt har vissa 

pedagogiska fördelar som med rätt undervisning kan leda till positiva effekter, både 

beträffande prestation och socialt samspel, är denna undervisningsmetod 

undersökningsvärd. På grund av dess stor spridning i Sveriges gymnasieskolor och på 

grund av en förmodad brist på vidareutbildning för de inblandade lärarna krävs dock 

fler ingående studier om ämnet och särskilt i den svenska gymnasieskolan och då 

specifikt i ämnet Moderna språk för att verkligen kunna dra vetenskapligt framtagna 

slutsatser.  Åsikterna är många men så länge det inte finns empiriska studier och därmed 

relevanta slutsatser om stegintegreringens gynnsamma eller negativa inverkan på 

lärarnas undervisning och elevernas lärande är det de subjektiva intryck av de berörda 
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som vi måste förlita oss på för att styrka stegintegreringens införande och spridning på 

annat än ekonomiska skäl. Med undersökningen i denna uppsats vill jag alltså 

undersöka elevernas, skolledningarnas och lärarnas subjektiva erfarenheter så att jag 

kan hitta svar på följande frågor: 

 Vilka för- och nackdelar ser skolledning med stegintegrering? 

 Hur upplever ett urval lärare som arbetar med stegintegrering situationen ur ett 

lärar- och ett elevperspektiv? 

 Hur upplever ett urval elever effekterna av stegintegreringen på sitt eget 

lärande? 

 Finns det några samband mellan åsikterna som tyder på att vissa aspekter har 

positiva eller negativa effekter på undervisningen eller lärandet? 

Då undersökningen begränsar sig till två gymnasieskolor (en kommunal och en friskola) 

i två olika kommuner görs det inga anspråk på att resultaten ska anses vara 

representativa utan att de endast ska ge oss en uppfattning av situationen som den 

upplevs av individerna själva. 
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2 Bakgrund 

Det finns många teorier om hur man lär sig ett främmande språk som vuxen och de 

skiljer sig åt så att det är svårt att hitta entydiga påståenden som skulle kunna rättfärdiga 

stegintegrering som en bra metod för språkinlärning alternativt avfärda det som skadlig 

för inlärningsprocessen. I detta kapitel analyseras vilka för- och nackdelar som 

stegintegrering kan ha på de olika delarna som ingår i lärandet av ett främmande språk 

och vilka metoder som därför kan anses vara användbara respektive onyttiga i en 

stegintegrerad undervisningsgrupp. Den största utmaningen som språklärare som 

undervisar en stegintegrerat grupp har är att ta hänsyn till alla gruppers kunskapsnivå 

samt tillgodose alla elevers behov samtidigt. Först redovisas dock vad stegintegrering 

innebär och varför stegintegrering finns i den svenska gymnasieskolan. 

2.1 Vad innebär stegintegrering? 

Stegintegrering innebär att elever som läser olika kurser undervisas samtidigt, av 

samma lärare och även i samma rum så till vida att möjligheten inte finns att avskilja 

grupperna och placera dem i flera nära liggande salar. Sammansättningen av 

elevgrupperna kan variera. Som exempel på gruppsammansättningar kan jag återge dem 

som förekom nder läsåret 2013/2014 på de gymnasieskolor som ingår i denna uppsats: 

steg 1, 2 och 3; steg 1, 3 och 4; steg 2, 3 och 4; steg 2 och 3; steg 3 och 4; steg 4 och 6; 

steg 1 och 3. I den friskola som behandlas i denna uppsats förekom det även att 

gruppsammansättningen inte är den samma för båda veckolektioner på grund av 

schematekniska skäl.  

 

Alla dessa kurser är 100-poängskurser och läses därför under två terminer. Att 

undervisa steg 1, 2 och 3 samtidigt innebär att läraren undervisar nybörjare (steg 1), 

elever som redan har läst steg 1 (steg 2) och elever som har läst språket på högstadiet 

och har slutbetyg ifrån årskurs 9 (steg 3). Se bilaga 1 för en översikt över kursplanerna 

till steg 1 till 6 (samma läroplan gäller oavsett språk). Vid en analys av kursplanerna 

kan man konstatera att kurserna Moderna Språk 1, 2, 3 och de mer avancerade kurserna 

Moderna Språk 4, 5 och 6 skiljer sig åt i både innehåll och vad eleverna ska öva för 

muntlig och skriftlig produktion. Många formuleringar återfinns dock ordagrant i flera 

kursplaner och det är möjligt att använda sig av samma eller liknande uppgifter men 

svårighetsgraden borde i t.ex. berättande texter borde vara anpassad till elevgruppens 

språknivå. Detta betyder att läraren måste förhålla sig till kursplanen och till elevernas 

språkliga utveckling så att det normalt inte är möjligt att använda sig av t.ex. samma 

berättande text i undervisningen av flera steg trots att alla steg borde, enligt 

kursplanerna, arbeta med bl.a. berättande texter. 

 

Konkret betyder stegintegrerad undervisning att läraren arbetar med två eller tre olika 

textböcker, måste tillhandahålla material för flera olika undervisningsgrupper, måste 

konstruera prov och bedöma elevernas prestation enligt olika kursmål och ha 
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genomgångar för olika grupper under en och samma lektion. Författana till rapporten 

Språkundervisning på sparlåga anser även att stegintegrering ”är något som framför allt 

förekommer i ämnet moderna språk och försvårar givetvis undervisning och 

språkutveckling över huvud taget” (Lärarnas Riksförbund, 2013:24). Stegintegrering är 

ingen undantagslösning och Lärarnas Riksförbund anser t.o.m. att det gör 

undervisningen svårare för läraren. Till den slutsats ansluter sig Fjelkner & Blomkvist 

som även framhäver elevperspektivet: ”Det sparar pengar, men är en nästan omöjlig 

uppgift och framför allt inte rätt mot eleverna” (2011). 

2.2 Stegintegreringens organisatoriska fördelar 

Den huvudsakliga anledningen för stegintegrering i ämnet Moderna Språk verkar vara 

budgetfrågor på grund av små grupper och kanske även schematekniska problem. Den 

sist nämnda förklaringen kan enkelt illustreras på det följande sättet: ifall en 

gymnasieskola erbjuder 3 olika moderna språk pratar vi teoretiskt om 18 olika kurser (6 

steg per språk) medan de flesta andra kurserna (t.ex. engelska) endast har 3. En av de 

intervjuade lärarna i denna uppsats påstod att det fanns en viss känsla av att ämnet 

”språk” tar alldeles för många positioner på schemat, så att en stegintegrerad lösning där 

steg 1, 2 och 3 samt steg 4, 5 och 6 ges under samma lektion reducerar kurserna till 6 

(två stegintegrerade kurser i tre språk). Angående positionerna på schemat så skulle det 

innebära, förutsatt att det finns en lärare per språk och att språklektionerna ges 

samtidigt, att man reducerar positionerna från 12 lektioner (sex kurser à två lektioner) 

till fyra (två stegintegrerade kurser à två lektioner) per vecka. Onekligen är det en fördel 

av schematekniska skäl ifall man kan reducera antalet lektioner från 12 till fyra genom 

att använda sig av stegintegrering. 

 

Tack vare stegintegrerad undervisning är det i vissa skolor överhuvudtaget möjligt att få 

ihop en undervisningsgrupp som är stor nog ur ett ekonomiskt perspektiv. Risken skulle 

finnas att skolan inte erbjuder ett visst steg i ett modernt språk alls om inte flera små 

grupper slås ihop till en större. På grund av denna ekonomiska anledning och de 

organisatoriska aspekterna som redovisades ovan har stegintegreringen självklart sina 

fördelar men för den enskilde läraren betyder det att han eller hon måste hitta de 

pedagogiska lösningar i denna situation som uppkommit av organisatoriska skäl. 

2.3 Andra former av samläsning i jämförelse med stegintegrering 

Från politiskt håll har flera önskemål om att minska klasstorleken förekommit vilket 

uppenbarligen medför stora kostnader men om det finns forskning som visar att 

heterogena grupper (som t.ex. åldersblandade eller stegintegrerade) lär sig bättre skulle 

införandet och utbredningen av dessa grupper i de svenska skolorna kunna försvaras på 

annat än logistiska eller ekonomiska skäl. Enligt vissa forskare medför vissa heterogena 

gruppmodeller som t.ex. åldersblandade grupper inte någon försämring utan t.o.m. en 

positiv utveckling av elevernas prestation (Lindström & Lindahl, 2011:122) så att 
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heterogena klasser skulle båda vara kostnadseffektiva och nyttiga i ett pedagogiskt 

perspektiv. Den sistnämnda aspekten ska analyseras i följande kapitel. 

 

Situationen att elever som har olika kunskapsnivåer undervisas av samma lärare under 

samma lektion är inte nytt; det har funnits länge i Sverige och det finns även idag flera 

varianter av samläsning i många olika ämnen. Det som gäller oavsett skolform med 

homo- eller heterogena elevgrupper är att det alltid finns en naturlig variation bland 

eleverna i avseende till deras kunskapsnivå på grund av intresse, insats och tidigare 

erfarenhet således kan det finnas särskilt begåvade elever och elever med språkliga 

svårigheter som t.ex. dyslexi i samma klassrum. Den i skolsammanhang kände 

författaren Johan Amos Comenius (1776-1841) utgav på sin tid en bok med titeln En 

fullständig framställning av konsten att lära allt till alla, men i våra moderna tider där 

Sveriges regering har satt upp målet att alla ska ta studentexamen och även att hälften 

av studenterna ska studera på högskolenivå, medan endast åtta procent av alla elever 

lyckades med det förstnämnda 1950 (Kroksmark, 2006:42), är en sådan universiell 

pedagogik otänkbar. I sådana klassrumssituationer där elever har födelseåret som den 

enda gemensamheten, ska läraren använda sig av differentiering eller individualisering 

för att tillgodose alla elevers behov. Vi lär oss alla på olika sätt och i olika takt, ändå 

förväntas eleverna bli klar inom samma tid med samma resurser. Detta motsägelsefulla 

faktum angrips av förespråkarna för en individualiserad undervisning. 

 

Makarna Dunn har under tre decennier gjort en sammanställning av alla möjliga 

lärostilar som finns vars kännedom utgör en ”ett kraftfullt verktyg” för läraren enligt 

Kroksmark (2006: 42). Vidare menar Kroksmark (2006: 43): 

Om läraren känner till hur eleven lär sig på det enklaste och lättaste sättet 

innebär det att åtminstone tre viktiga komponenter i en lärarkompetens etableras. 

För det första, insikten om att alla lär på olika sätt. För det andra, att dessa 

olikheter går att beskriva i innehållsliga termer. För det tredje, om läraren äger 

kompetensen att anpassa undervisningen till elevens lärstilar, att det är en 

pedagogik på den lärandes villkor. 

Att eleverna är olika och lär sig på olika sätt är självklart men sedan är frågan hur olika 

eleverna är och framförallt hur man som lärare ska kunna tillgodose allas behov 

samtidigt. Samma fråga ställer också Kroksmark (2006:43): 

 ”Därefter måste vi förhålla oss till problemet som rör hur många 

lärstilar det går att hålla reda på och operera med i ett klassrum med 25-

30 elever […] det kan framkalla ett organisatoriskt problem” 

Om man lägger till variabeln att eleverna läser olika kurser eftersom det är en 

stegintegrerad klass kan slutsatsen dras att det är mycket svårt att använda sig av denna 

lärstilsteori i praktiken trots att önskemålet att bedriva en individualiserad undervisning 

finns hos läraren. 
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Växelundervisning eller Bell-Lancastermetoden är en annan form av ett heterogent 

klassrum som förekom i en åldersblandad icke-obligatorisk skola i Sverige för mer än 

200 år sedan (Nordin, 1973: 13). Denna metod ”innebar bl. a. att äldre elever fungerade 

som hjälplärare, vilket kunde möjliggöra för en ensam lärare att hantera de förhållanden 

som rådde i de stundtals överfulla skolorna” (Vinterek, 2001: 21). Lancastermetoden 

utvecklades strax före 1800 av den engelska läraren Joseph Lancaster och kom till 

Sverige 1817 då den av staten utsända Per Reinhold Svensson hade lärt sig metoden och 

förmedlade sina nya kunskaper på hemmaplan (Holmgren, 1976:18). Medan det i 

Lancastermetoden var tanken att äldre och kunnigare elever tar hand om var sin grupp 

som så kallade ”monitörer” (Holmgren, 1976:18) är det med samläsning dock snarare 

en bieffekt.  

 

Denna beskrivning av utbildningssituationen som den var vanlig vid folkskolans 

införande (Vinterek, 2001:21) där äldre, kunnigare elever agerar lärare för yngre är i 

princip det som man förväntar sig av samläsning som pedagogisk idé, då den duktigare 

elev förväntas att lära sig genom att förklara för den svagare som lär sig på det sättet 

från den första. I en stegintegrerad grupp råder samma förväntningar då ett samarbete 

mellan stegen är önskvärd och utgör den pedagogiska grundidén av stegintegrering. 

2.4 Enkätundersökningar 

Det har gjorts några enkätundersökningar däribland de som redovisas in inledningen till 

denna uppsats. Lärarnas riksförbund har gjort två större rapporter, Låt inte språken gå 

på sparlåga och Språken är framtiden – en rapport om engelska och moderna språk, 

vilka baserades på lärarnas svar i enkätundersökningar. Dessa två rapporter ligger till 

grund för denna uppsats då de beskriver en situation där 51% av landets språklärare 

undervisar i stegintegrerade klasser och även 5% undervisar samtidigt i olika språk 

(2013:24). Båda siffror verkar förvånansvärt högt, vilket kan förklaras genom att inte 

hela den svenska språklärarekåren deltog i undersökningen. Det kan eventuellt vara så 

att de lärare som är mest missnöjda med sin arbetssituation är mest benägna att delta i 

sådana undersökningar för att kunna ventilera sina åsikter. Båda rapporter framtonar en 

negativ inställning till stegintegrering vilket underbyggs med lärarnas kommentarer i 

öppna frågor i enkätundersökningen. 

 

Trots att dessa undersökningar har ett informativt värde, har de mycket stora 

begränsningar också. För det första är de just enkätundersökningar som resulterar i 

procentenheter. Några utvecklande kommentarer från lärarna rymdes inte. 

Enkätundersökningar som skickas med posten till lärare på sin arbetsplats är också ett 

väldigt opersonligt kontaktsätt vilket kan bidra till att fler inte väljer att delta i 

undersökningen.  
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En annan större brist är att de fokuserade endast på lärarnas åsikter medan eleverna, 

vårdnadshavarna och rektorerna inte får komma till tals. Slutligen kan sådana 

undersökningar ge en förvrängt bild av situationen eftersom de endast fokuserar lärarnas 

åsikter men inte agerande i klassrummet.  

2.5 Utvärdering av en försöksverksamhet från 1980 

I ett flertal kommuner i Västerbotten och Norrbotten gjordes en försöksverksamhet på 

slutet av 1970-talet och början av 1980-talet där eleverna samläste i alla ämnen. 

Rapporten om denna skolform lämpar sig som utgångspunkt i forskningen om 

stegintegrerad undervisning i moderna språk eftersom både engelska och B-språk 

(ämnet Moderna språk i dagens skola) samlästes i olika konstellationer. Ibland skedde 

samläsning mellan allmän och särskild kurs och ibland läste elever som gick en 

yrkesförberedande 2-årig utbildning tillsammans med elever som hade valt en teoretisk 

inriktning med tre års gymnasieutbildning (Skolöverstyrelsen, 1981, 22). Dessa olika 

förutsättningar och nivå skillnader bland eleverna kan på sätt och vis jämställas med 

dagens stegintegrerad språkundervisning. 

 

I rapporten redovisas vilken inställning lärarna och eleverna har till samläsning och det 

konstateras att den är till stor del negativ och de tillfrågade vittnade om problem särskilt 

i språkundervisningen.  Hela 63 % av lärarna (totalt 111 personer) redovisade ”mindre 

goda erfarenheter” av samläsning, mot 27 % som hade en positiv inställning 

(Skolöverstyrelsen, 1981, 23). Eleverna har ”vid alla sju skolorna noterat problem med 

samläsning i engelska (…) [och] tyska B” medan inga elever hade några klagomål om 

samläsning i matematik (Skolöverstyrelsen, 1981, 23). Samläsning verkar framförallt 

skapa problem enligt eleverna i språkämnen (i fyra av sju skolor uppfattades också 

samläsning i Svenska som problematisk) medan andra ämnen ter sig bättre lämpad för 

samläsning, som t.ex. matematik. Intressant att notera är att eleverna rapporterade en 

positiv inställning till samläsning i ämnena Spanska och Finska (Skolöverstyrelsen, 

1981, 23) som förekom på en skola vardera, vilket verkar motsäga min tidigare analys, 

men dessa elevgrupper var mycket mindre än Engelska- och Tyskagruppen (där elever 

uttryckligen ansåg att klasserna var för stora på grund av samläsning 

(Skolöverstyrelsen, 1981, 31)) så att det är möjligt att ett lågt elevantal kan kompensera 

för vissa negativa aspekter som samläsning medför. Denna slutsats kan dras då Tyska B 

på den tiden var ett mycket populärt ämne då ungefär en tredje del av eleverna i 

rapporten hade valt det ämne som tillvalsämne (Skolöverstyrelsen, 1981, 24). Särskilt 

tänkvärd är att både lärare och elever på alla skolorter som ingick i rapporten var eniga 

om att” samläsning fungerar mindre bra i tyska B” (Skolöverstyrelsen, 1981, 24). 

Lärarna rapporterade också om en stor arbetsinsats för att lektionerna ska ”vara 

varierade och välplanerade för att alla eleverna ska få undervisning på rätt nivå. Detta 

gäller särskilt i modern språk” (Skolöverstyrelsen, 1981, 24). 
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Rapportens slutsats lyder så här: ”Det framhålls genomgående att ingen samläsning bör 

ske i B-språk mellan två och tre-åriga linjer”.  

 

Medan denna rapport kunde upplysa om problem som fanns med samläsning i 

språkämnen är det tyvärr så att den inte förklarar varför dessa problem fanns. Särskilt 

när det gäller B-språk där eleverna och lärarna var överens om borde informationen om 

deras inställning till samläsning kompletterats med det som enligt dem är anledningen 

till varför det inte fungerade. På så sätt har även denna mycket informativa rapport sina 

begränsingar. 

2.6 Didaktiska kunskaper 

Enligt Aðalsteinsdóttir finns det många fördelar som små och heterogenar klasser 

erbjuder men att lärarna sällan utnyttjar eller vet hur man uttnyttjar dessa möjligheter. 

Hennes studie, som fokuserade på små skolor på den isländska landsbygden där man 

också använder sig av multi-grade undervisning, fann en stor skillnad mellan de 

förväntade positiva effekter av undervisning i små-grupper och lärarnas brist på 

användandet (eller kunskaper om användandet) av metoder som skulle kunna dra nytta 

av omständigheterna  (Aðalsteinsdóttir, 2008:225). Så ljöd Aðalsteinsdottirs (2008:226) 

hypotes:  

”(t)he small number of pupils in class and the existence of multi-grade 

classes in small schools can create opportunities for pupils to be engaged 

in various tasks, to develop effective study skills, to learn from each other 

and generally to help their personal development and learning progress”. 

Dock kom andra forskare som Aðalsteinsdottirs (2008:226) citerar till följande 

slutsatsen:  

“teachers tended to be unaware of the advantages of small schools and 

did not capitalise upon the possibilities that were presented to them. The 

authors claim that it is important to increase teachers’ knowledge of the 

advantages of mixed-grade teaching and the possibilities inherent in small 

classes (Harðardóttir and Magnússon (1990)”. 

Det verkar alltså finnas en diskrepans mellan möjligheterna som undervisningen i små 

grupper erbjuder och lärarnas färdigheter och/eller vilja att använda dem.  

 

Detta för oss till den svenska skolan och stegintegreringen i Moderna språk då det kan 

betvivlas att språklärarna som hanterar stegintegrerade grupper i svenska skolor har fått 

den utbildning som krävs och därmed inte heller kan ta tillvara alla möjligheter som 

situationen erbjuder. Detta kan man påstå då hela 80% av de språklärare som deltog i en 

enkätundersökningen som Lärarnas Riksförbund (2013:21) fastslog att de hade ”ett 

behov av ökad fortbildning i det moderna språket, för att d[e] ska kunna känna [s]ig till 

freds med [s]in undervisning”. Vidare verkar språklärarna sällan ha möjlighet till 

ämnesdidaktisk fortbildning då 56% av de språklärare som svarade i 
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enkätundersökningen som ligger till grunden till rapporten Språk på sparlåga sade att 

de inte hade deltagit i denna typ av vidareutbildning de senaste fem åren  (Lärarnas 

Riksförbund, 2011:15). Vidare har hela 80% av samma lärarna inte gjort en fortbildning 

i målsspråkslandet under dem senaste 5 åren (Lärarnas Riksförbund, 2011:16) och till 

sist anger 88% (lärare vid en kommunal skola) respektive 95% (lärare vid en friskola) 

att de aldrig deltog i en forbildning genom Lärarlyftet (ibid, 18). I betraktande av dessa 

siffror kan vi utgå ifrån att de språklärare som undervisar stegintegrerade grupper med 

största sannolikhet inte har fått en specifik fortbildning för att kunna nyttja 

stegintegreringens  möjliga fördelar. 

2.7 Andraspråksinlärning 

Det som kan anses vara en gemensam nämnare för de flesta teorierna om språkinlärning 

av ett främmande språk är att den lärande gör det via sitt modersmål med hjälp av ett 

interimspråk. Med interimspråk menas en blandning av modersmålet och målspråket 

som reflekterar elevens aktuella kunskapsnivå och som successivt fylls på med 

målspråkets ordförråd, grammatik och syntax tills eleven kan målspråket flytande. Det 

är alltså en process där eleven stegvist lär sig målspråkets alla delar. 

Språkundervisningen i skolan reflekterar denna process genom att erbjuda olika kurser 

som bygger på varandra vilket illustreras tydligt med beteckningen ”steg” följd av en 

siffra i den vardagliga beteckningen av kurserna i ämnet Moderna språk. En blandning 

av elever på olika steg och genomförandet av en enhetlig undervisning skulle således 

inte leda till ett bra resultat. I en stegintegrerad grupp med elever på steg 1, 2 och 3 där 

undervisningen utformas efter elevernas behov på steg 2 skulle eleverna på steg 3 vara 

understimulerade samtidigt som de på steg 1 skulle vara överfordrade.  

 

Enligt Manfred Pienemanns processabilitetsteori är det omöjligt att undervisa om en ny 

kunskap i målspråket ifall inte den lärande har gått igenom all kunskap som ligger på en 

lägre nivå och som är relevant för den nya kunskapen (Lightbown & Spada, 2013:177). 

Som exempel för denna teori använder Lightbown & Spada (2013:177) avancerat 

ordföjld som skulle förklaras till en nybörjarelev. Trots nivå skillnaden är 

nybörjareleven kapabel att lära sig den nya kunskapen men han eller hon kommer att 

sluta använda den eftersom den inte blev helt integrerat i elevens interimspråk 

(Lightbown & Spada, 2013:177). Det är således viktigt att inte undervisa gruppen som 

är på en lägre nivå samtidigt som målgruppen eftersom det inte har en effekt på den 

mindre kunnige elevens språkutveckling så att man måste hitta en meningsfull 

sysselsättning åt de grupper som inte ska undervisas direkt av läraren under en del av 

lektionen. Eleverna ska alltså lära sig under vissa delar av lektionen utan lärarstöd vilket 

leder oss till nästa forskare: Steven Krashen. 

 

Steven Krashen har en teori som fortfarande anses vara kontroversiell då den skulle 

innebära att man inte behöver träna output (skriva, prata) för att lära sig ett språk 
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(Lightbown & Spada, 2013:160). Denna teori går ut på att eleven blir översköljd med 

språk antingen genom text eller talat språk och på det sätt bygger eleven upp ett 

ordförråd och förståelse. Med en så kallad input-flood som har testats i flera studier t.ex. 

Trahey & Whites Positive Evidence and Preemption in the Second Language 

Classroom visade eleverna att de kunde lära sig att känna igen strukturer som var 

korrekta i målspråket efter att ha utsatts för en stor mängd av texter och inspelningar i 

målspråket som innehöll just denna struktur (Lightbown & Spada, 2013:163). Eie 

Ericsson (1989: 192) föreslår också metoden att överösa eleverna med språk när det 

gäller initialstadiet i undervisningen av nybörjare. Som exempel tar han engelska i 

årskurs 4 i svenska grundskolor men skriver även att liknande tekniker kan användas för 

andra nybörjarkurser i språk på högstadiet eller gymnasieskolan (Ericsson, 1989:192). I 

sin demonstration av input-flood beskriver Ericsson (1989:192-193) hur läraren pratar, 

demonstrerar och agerar helt på engelska genom att använda mycket kroppsspråk och 

använder sig av föremål eller illustrationer för att hjälpa eleverna att förstå. Ericsson 

(1989:193) föreslår även att läraren medvetet säger fel, genom att peka på fel föremål 

för att få eleverna att ”protestera”. På så sätt ser läraren att eleverna är engagerade utan 

att eleverna själv behöver använda det nya språket aktivt, ifall de själv inte tar initiativet 

för att göra det. Lightbown & Spada (2013:165) slår fast att denna metod har vissa 

positiva effekter då ”learners can make considerable progress if they have sustained 

exposure to language they understand”. 

 

Effekten av denna teori testades i en studie som Bill Van Patten gjorde 2004 där två 

grupper och deras förståelse av en bestämd grammatisk struktur jämfördes. Båda 

grupper fick förklaringar om en bestämd del av grammatiken (här: att ett objekt kunde 

stå framför verbet) och sedan tränade den ena gruppen igenkännandet av en sådan 

struktur samt förståelsen av meningen endast genom att höra eller läsa meningar 

innehållande denna. Den andra gruppen gjorde praktiska övningar och producerade den 

nya formen aktivt. I ett prov visade sig att de elever som endast utsattes för auditiv och 

visuell input utan att producera den nya grammatiska formen aktivt inte bara hade ett 

bättre resultat på förståelsetestet utan även samma resultat som den andra gruppen när 

det gällde att aktivt producera den nya kunskapen (Lightbown & Spada , 2013:164-

165).  

 

Omfamnar vi denna teori skulle dilemmat i en stegintegrerad undervisningsgrupp där 

läraren har svårt för att bedriva helklass undervisning vara löst. Genom att sysselsätta de 

grupper som inte behöver följa genomgången med en text eller inspelning kan läraren 

garantera meningsfull språkinlärning. Lightbown & Spada (2013:165) framhäver dock 

att denna metod har sina begränsningar. Först och främst anses denna metod som en bra 

början för nybörjare eller som ett bra komplement till annan undervisning för mer 

avancerade elever (Lightbown & Spada, 2013:165). Sedan anses också input flood ha en 

större brist eftersom metoden enligt Trahey & Whites slutsaster ”could help them to add 
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something new to their interlanguage, but did not lead them to get rid of an error based 

on their first language (Lightbown & Spada, 2013: 163).  

 

Medan input (lyssna, läsa) kan ske helt utan lärare, är output (skriva, prata) svårare att 

övervaka utan lärare. För det första är det svårt för lärare att ingripa ifall eleven har lärt 

sig något fel och fortsätta att öva in ny men felaktig kunskap. Så kallad fossilisation av 

fel kan inträffa vilket betyder att eleven fortsätter att använda den felaktiga 

konstruktionen även efter att ha blivit rättat då han eller hon helt enkelt tränat in det 

felaktiga. Vissa forskare poängterar därför vikten av ett ständigt övervakande och 

granskande av inlärningsprocessen eftersom ”allowing too much ’freedom’ without 

correction and explicit instruction will lead to early fossilization of errors” (Lightbown 

& Spada, 2013:157). I en stegintegrerad undervisningsgrupp kan ju äldre/kunnigare 

elever ta över rollen som granskare och rätta eleven samt förklara för henne/honom att 

det blev fel precis som en lärare skulle. Det finns flera studier som förklarar även 

fördelen med interaktion elever emellan.  Yule & Macdonald undersökte två-

vägskommunikationen mellan olika konstellationer av elever med olika kunskapsnivåer 

och kom till följande slutsats:  

When lower-level learners were the senders however, much more negotiation for 

meaning and a greater variety of interactions between the two speakers took 

place. Based on the findings, Yule and Macdonald suggest that teachers should 

sometimes place more advanced students in less dominant roles in paired 

activities with lower-level learners.  (Lightbown & Spada, 2013: 168) 

 

Stegöverskridande samarbete förespråkas alltså av vissa forskare dock ska 

förutsättningarna vara rätta och hänsyn till gruppmedlemmarnas kunskapsnivå måste 

tas. I den konstellation med en elev på en lägre nivå som kommunicerar med en elev på 

en högre nivå kan möjligheten finnas att den kunnigare elev rättar fel som den mindre 

kunniga elev gör så att fossilisation av fel undviks. Annan forskning visar också att det 

inte nödvändigtvis kräver en elev som är på en högre nivå då Porter 1985 fastställde att 

”intermediate-level learners did not make any more errors with another intermediate-

level speaker than they did with advanced or native speakers” (Lightbown & Spada, 

2013:167). Detta innebär att det inte verkar vara nödvändigt att eleven alltid 

kommunicerar med läraren (som är en ”more advanced or native speaker”) för att 

garantera att färre fel görs. Storch bekräftar denna tekniks fördelar även i längden då 

hon kom till slutsatsen efter att ha analyserat olika typer av interaktion beroende på 

partnernas kunskapsnivå att de bästa konstellationer för en långvarig lagring av 

kunskaper (i det här fallet engelska som andra språk) var de kollaborativa paren samt 

expert-nybörjare (Lightbown & Spada, 2013:169). 
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2.8 Slutsats 

Som man kan konstatera finns det flera teorier om språkinlärning som dessutom 

kommer till olika slutsatser. När det gäller stegintegrerad undervisning kan vi dock 

använda oss av några av dessa slutsatser: 

 Att undervisa en grupp på steg 1 i något som är på steg 3 är möjligt dock 

kommer eleven inte att kunna använda sig av den nya kunskapen eftersom det 

inte går att integrera den i sitt interimspråk än.  

 Elever som inte kan undervisas direkt av läraren kan sysselsättas på ett 

meningsfullt sätt genom att lyssna eller läsa (få input) vilket även utan output 

träning kan leda till att elever tillägnar sig den nya kunskapen.  

 Eleven måste inte nödvändigtvis träna output (t.ex. prata) med läraren utan 

klasskamrater lär sig under rätt förutsättningar (nivåskillnaden mellan eleven) 

lika bra av varandra.  

 De flesta lärarna som undervisar stegintegrerade grupper har förmodligen inte 

fått den särskilda didaktiska fortbildningen som krävs för att kunna dra nytta av 

de fördelar som en liten och heterogen klass erbjuder. 

 

Med det sagt kan man nu analysera dessa slutsatsers innebörd för lärarens undervisning. 

En ideal lektion i en stegintegrerad grupp skulle enligt den ovanredovisade forskningen 

innehålla olika moment där läraren undervisar varje grupp direkt men även låter varje 

grupp arbeta själv med olika källor för input samt ge tillfälle för några stegöverstridande 

övningar för att kunna dra nytta av det kollaborativa arbetssättet mellan den mindre och 

den kunnigare eleven. 
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3 Metod och material 

För att kunna sammanställa en bild av hur stegintegrerad undervisningen fungerar i 

praktiken i den svenska skolan ville jag undersöka hur detta fenomen upplevs av de tre 

parterna i utbildningsverksamheten som berörs av det: elever, lärare och skolledningar. I 

detta kapitel beskrivs metoden som användes för att inhämta kunskaper om åsikter och 

erfarenheter av stegintegrerad undervisning. Denna undersökning fick begränsa sig till 

två svenska gymnasieskolor. Den ena gymnasieskola har en kommunal skolhuvudman 

och kallas i fortsättningen Kosmosskolan medan den andra gymnasieskolan är en 

friskola som ingår i en större utbildningskoncern, hädanefter kallas denna skola för 

Frejaskolan. 

3.1 Tillvägagångssätt 

För att samla information till undersökningen har två metoder använts: intervjuer och 

enkätundersökningar. När det gäller elevernas subjektiva uppfattning av situationen i 

klassrummet svarade ett urval (39 elever) på en online-enkät med både flervals- och 

öppna frågor. Eleverna instruerades om hur enkäten fungerade och i vilket syfte det 

gjordes. Intervjuerna med lärarna omfattar ett mindre urval av fyra behöriga lärare varav 

två som arbetar på Frejaskolan och två som arbetar på Kosmosskolan. Lärarna svarade 

först på frågor om sina yrkeslivserfarenhet och studier. Dessa uppgifter kompletterades 

sedan med en intervju där varje lärare fritt fick beskriva sina intryck och sin erfarenhet 

av stegintegrerad undervisning i ämnet Moderna Språk. Innan intervjuerna med lärarna 

respektive enkätundersökningarna med eleverna genomfördes, gjordes en intervju med 

skolledningen på båda skolor för att dels samla in bakgrundsfakta om det totala 

elevantalet, antalet elever som läser språk och antalet elever och lärare som arbetar 

stegintegrerat och dels för att låta den respektive skolledningen förklara varför 

stegintegrering finns på deras skola. På grund av det stora geografiska avståndet mellan 

mig och Kosmosskolan gjordes intervjuerna med rektorn och läraren via telefon medan 

jag antecknade stenografiskt. Intervjuarna med rektorn och lärarna på Frejaskolan 

gjorde öga mot öga och spelades in.  

 

Det fanns en del risker som kunde medföra ett förvrängt resultat som jag var medveten 

om innan de första intervjuerna gjordes. För det första är det uppenbart att min studie 

inte är representativ eftersom den bara omfattar två gymnasieskolor. Sedan var det 

också möjligt att lärarna var motvilliga att prata negativt om stegintegrering då de 

arbetar med det och förväntas trots allt undervisa eleverna utan att undervisningen 

påverkas negativt på grund av yttre omständigheterna. Dessutom kunde lärarna känna 

sig hämmade då de inte ville säga något negativt om skolledningens beslut. 

Skolledningen kunde reagera på ett liknande sätt och instruera lärarna om att svara 

enligt ett visst mönster för att inte misskreditera kvalitén av språkundervisningen på 

deras skola. På grund av den sistnämnda anledningen försäkrade jag alla deltagande 
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lärare och rektorer om att de, deras skola och deras kommun ska vara anonyma i min 

uppsats. För att undvika att skolledningen och lärarna fick intrycket att min avsikt var 

att bevisa att stegintegrering medför negativa effekter på elevernas lärande poängterade 

jag som intervjuledare att det för närvarande inte fanns någon forskning, varken svensk 

eller internationell, som tyder på att stegintegrering är positiv eller negativ och att det är 

de subjektiva erfarenheter som jag ville dokumentera i min studie. Efter alla intervjuer 

med lärarna kan jag utgå ifrån att det inte förekom några instruktioner från 

skolledningarna av att uttala sig på ett visst sätt eftersom mitt övergripande intryck av 

dessa samtal är att lärarna var ärliga och redovisade endast för sina egna åsikter som 

dels var negativa till stegintegreringen så att min rädsla av att lärarna inte ville prata 

negativt om sin undervisning inte bekräftades. 

 

För att konstruera intervjufrågorna tog jag Steinar Kvales bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun, i synnerlighet kapitel 7, till hjälp. 

3.2 Kvantitativa uppgifter om skolorna för läsåret 13/14 

Tabell 1: kvantitativa uppgifter om Kosmosskolan och Frejaskolan 

 Frejaskolan Kosmosskolan 

Totalt elevantal 98 150 (varav 30 på annan ort) 

Antal elever som läser ett 

modernt språk 

66 35 

Moderna språk som 

erbjuds på skolan 

2013/2014 

Franska, spanska, tyska, 

japanska 

Franska, spanska, tyska, 

samiska  

 

Vi noterar att dessa skolor nästan är likvärdiga i elevantalet men programutbudet på 

Kosmosskolan är bredare då Frejaskolan endast har tre teoretiska program. Det erbjuds 

också lika många moderna språk med ett mindre vanligt språk som väldigt få elever 

läser på vardera skolan. 

3.3 Skolledningen  

Uppgifterna om de två representanterna för skolledningar som intervjuades för min 

studie kan sammanfattas på följande sätt: 

 båda är relativt nytillträdda (mindre än tre år) 

 båda är manliga 

 båda har en yrkesbakgrund som lärare, men ingen som språklärare 

 båda har också arbetat i en icke-skolmiljö 

Båda rektorer som intervjuades för denna undersökning hade möjligheten att förbereda 

sig inför intervjun genom att de fick tillgång till frågorna några dagar före. Det ställdes 
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även några följdfrågor som redovisas under punkt 4. Frågorna som ställdes till 

rektorerna finns i Bilaga 2. 

3.4 Språklärarna 

För denna studie intervjuades fyra behöriga språklärare vars identitet skyddas med 

följande pseudonym:  

Tyra, lärare i tyska (och engelska) som arbetar på Kosmosskolan med 28 års 

yrkeserfarenhet. 

Frida, lärare i franska (och engelska) som arbetar på Frejaskolan med 16 års 

yrkeserfarenhet. 

Sophie, lärare i spanska (och svenska) som arbetar på Frejaskolan med 15 års 

yrkeserfarenhet och som också undervisar på en högstadieskola. 

Frans, lärare i franska och spanska som arbetar på Kosmosskolan med 25 års 

yrkeserfarenhet. 

Som vi kan konstatera är alla lärare som intervjuades mycket erfarna och alla undervisar 

endast i språkämnen. 

 

Som rektorerna fick också språklärarna möjlighet att förbereda sig genom att läsa alla 

intervjufrågor på förhand. Två intervjuer gjordes på plats där jag och den intervjuade 

läraren satt i samma rum, medan de två andra intervjuerna gjordes via telefon på grund 

av avståndet mellan min och deras bostadsort. Intervjuerna med Kosmosskolans lärare 

genomfördes på kvällstid medan de intervjuade lärarna var hemma hos sig. Intervjuerna 

varade mellan 20 och 30 minuter var. Frågorna finns i Bilaga 3. 

3.5 Eleverna 

I denna studie ingick 39 elever som antingen är elever på Frejaskolan eller 

Kosmosskolan. I de följande tabellerna redovisas grundläggande information om 

elevernas programval, språkval, steg i Moderna språk samt hur ofta stegintegrerad 

undervisning förekom. 

 

Tabell 2: Elevernas fördelning på de olika programmen 

Program Antal elever 

Naturvetenskapsprogrammet 16 

Samhällsprogrammet 15 

Ekonomiprogrammet 7 

Teknikprogrammet 1 
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Tabell 3: Elevernas fördelning på de olika språken 

Språk Antal elever 

tyska 18 

franska 11 

spanska 10 

 

 

Tabell 4: Elevernas fördelning på de olika stegen 

Steg i Moderna språk Antal elever 

1 2 

2 2 

3 31 

4 3 

6 1 

 

Tabell 5: Frekvens av stegintegrerad undervisning 

Hur ofta förekommer stegintegrerad 

undervisning? 

Antal elever 

Varje lektion 21 

Minst en lektion per vecka 17 

Aldrig 1 

 

Online-enkäten som eleverna svarade på gjordes i Google drive (tillgänglig på 

korta.se/steg) och bestod av tio frågor, varav åtta var flervalsfrågor och två var öppna. 

Eleverna behövde inte svara på de öppna frågorna och endast frågan om vilket steg de 

gick och vad de tyckte om stegintegrering som undervisningssätt var obligatoriska 

frågor. Frågorna samt svarsalternativen som fanns i enkätundersökningen för eleverna 

finns i Bilaga 4.  

3.6 Etiska aspekter 

De etiska betänkandena för min studie kretsade mest kring att den intervjuade läraren 

eller rektorn kände sig trygg så att man kunde förvänta sig subjektiva och ärliga svar. 

För att, om inte garantera, åtminstone försöka att uppnå detta mål var jag väldigt tydligt 

med att inleda varje intervju med att lova att garantera min intervjupartners samt 

hans/hennes skolas och kommunens anonymitet i min studie och att det inte fanns några 

”fel” åsikter eftersom det inte fanns några vetenskapligt säkerställda slutsatser kring 

stegintegrering. Jag framhävde att det var deras subjektiva åsikter som var intressanta 

för min studie. Efter intervjuerna med skolledningen och lärarna erbjöd jag att 

presentera mina resultat vid ett senare tillfälle. 

 

Kommenterad [AM1]: Försök få tabellen att ligga på samma 
sida. Den blir svårläst när den ligger över två sidor. 
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När det gäller enkätundersökningen med elever fanns det flera betänkanden då de flesta 

eleverna är minderåriga. Därför genomfördes undersökningen med språklärarnas 

tillstånd under en av deras lektioner i moderna språk medan läraren var närvarande. 

Eleverna fick en kort instruktion om hur enkäten fungerade av mig (på Frejaskolan) 

eller av sina lärare (Kosmosskolan). Att svara på enkäten skulle inte behöva ta mer än 

fem minuter och alla förutom två frågor var flervalsfrågor så att eleverna inte skulle 

känna att det var en ansträngande uppgift. 
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4 Skolledningarnas synpunkter 

I detta kapitel ska Kosmosskolan och Frejaskolans rektorer kommer till tals. 

Intervjuerna gjordes på olika dagar men båda rektorer hade tillgång till frågorna i 

förväg. I kapitel 2 redovisade jag hur jag inledde samtalen och vilka etiska aspekter jag 

tog hänsyn till. Jag ska nu redovisa rektorernas svar i samma ordning som frågornas 

ställdes under intervjun. Anledningen till varför Frejaskolans rektor citeras oftare än 

Kosmosskolans är att jag hade möjlighet att spela in honom medan Kosmosskolans 

rektors svar baseras på mina anteckningar av telefonsamtalet. 

4.1 Motivering för stegintegrering 

Alla intervjuade rektorer svarade på frågan ”Varför väljer din skola stegintegrering?”. 

Frejaskolans rektor förklarade det på följande sätt: ”Det är väl främst av 

schematekniska, praktiska anledningar. Det är det ena och sen är det ju klart så att det är 

en ekonomisk aspekt på också. Absolut”. På grund av skolans storlek och antal elever 

skulle språkgrupperna vara relativt små och enligt rektorn, kanske för små för att kunna 

bedriva undervisning i enskilda undervisningsgrupper enligt varje steg. Rektorn på 

Frejaskolan menade också att det är en lösning han trodde på, men att det samtidigt är 

viktigt att fundera vilka steg och hur många man ska ha i samma undervisningsgrupp. 

Vidare så anger rektorn att det inte finns ett minimiantal elever som krävs för att en kurs 

ska ges så att det faktiskt finns en (1) elev på hans skola som är ensam om att läsa tyska 

steg 2, vilket inte skulle vara möjligt utan stegintegrering. Sammanfattningsvis förklarar 

rektorn ”vi tittar vilka önskemål som finns och vilka möjligheter och vi känner att vi är 

mycket flexibla och duktiga och det är mycket tack vare de lärarna som finns ute i 

klassrummen att de hittar möjliga lösningar också”. 

 

Kosmosskolans rektor nämnde också praktiska skäl som anledning till uppkomsten av 

den nuvarande situationen. Då det är en liten skola där en ännu mindre andel av 

eleverna behöver läsa ett modernt språk måste man arbeta stegintegrerat så att det 

överhuvudtaget skulle finnas tillräckligt med elever för att kommunicera med varandra. 

Det finns vissa steg som består av väldigt få, ibland bara en (1) elev och därför ansåg 

Kosmosskolans rektor att det inte skulle vara till stor nytta om denna elev endast hade 

läraren att kommunicera med. På Kosmosskolan förekom det under tidigare läsår att en 

lärare undervisade i två språk samtidigt, men detta försöker den nuvarande rektorn att 

undvika. 

4.2 Uppfattning om en särskilt didaktisk anpassning  

Redan i samband med en annan fråga hävde rektorn på Frejaskolan följande: ”i viss 

mån, även om det inte finns någon forskning på det, finns det pedagogiska vinster med 

det också”. Detta uttalande tog jag upp i samband med frågan ”Tycker du att 

stegintegrering kräver särskilt didaktisk kompetens?”. Rektorn var väldigt osäker och 
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svarade: ”Kanske att det krävs, det törs jag inte riktigt svara på … möjligt men jag kan 

inte svära på att det behövs någon extra didaktisk kompetens för att kunna undervisa i 

steg 2, steg 3 i franska samtidigt, jag vet inte”. På frågan om de anställda språklärarna 

hade gått en kurs/fortbildning i stegintegrering var svaret nej. Rektorn visste inte heller 

om det fanns en sådan kurs överhuvudtaget men framhävde att skolan ger möjligheten 

till de anställda att kunna delta i fortbildningskurser som skolan betalar för. Rektorn på 

Frejaskolan har dock själv inte sökt upp en sådan kurs och ingen av lärarna hade gjort 

det heller. 

 

På Kosmosskolan var svaret till frågan om de anställda språklärarna hade gått en 

fortbildningskurs att de inte hade gjort det. Kosmosskolans rektor visste inte heller ifall 

det fanns en sådan kurs. Däremot hävde han att det krävs en särskilt didaktiskt 

kompetens för att hantera en stegintegrerad grupp, dock att det handlade främst om 

individualisering. 

4.3 Stegintegreringens fördelar enligt skolledningarna 

Rektorn på Frejaskolan: ”Jag inbillar mig att, om man får det att funka och att man har 

kanske en grupp elever med visst driv så kan man dra nytta av att det finns elever i 

klassrummet som dels har en större kunskap än vad jag har och att det finns de som har 

en mindre kunskap än vad jag har. Att jag som elev också kan vara med att sporras och 

inspireras att ta del av andras kanske högre kunskaper men också att bidra med min 

egen till de som har en lägre kunskap. Att man kan få ett utbyte där emellan”. Detta 

samspel är dock inte nödvändigtvis kopplat till förekomsten av en stegintegrerad 

undervisningsgrupp, utan kan redan finnas inom ett steg, där skillnader orsakas på 

grund av tidigare erfarenhet och intresse. Detta noterade också rektorn på Frejaskolan 

som hade observerat stora kunskapsskillnader hos eleverna som läser ett modernt språk 

på steg 3 på grund av den utbildning de fick på grundskolan. I det faktum ser rektorn en 

till fördel med stegintegrering då eleverna kan hitta sin nivå i en större grupp. 

 

Rektorn på Kosmosskolan tyckte att stegintegrering onekligen hade sina fördelar 

särskilt för skolor på glesbygden som inte har så stora klasser så att de skulle kunna 

undervisa varje steg enskilt. Att undervisa varje steg enskilt trots att det endast finns ett 

fåtal elever skulle inte ha en positiv effekt så att stegintegreringen erbjuder eleverna 

möjligheten att kommunicera med fler elever, än bara med läraren. 

4.4 Stegintegreringens nackdelar enligt skolledningarna 

Rektorn på Frejaskolan såg den största nackdelen hos lärarens arbetssituation: 

”framförallt att pedagogerna känner sig splittrade och att de känner att de inte räcker till 

i situationen”. En annan nackdel som rektorn lyfte var ur elevperspektivet då det kan 

vara förvirrande att förstå vilken planering man ska hålla sig till då det finns flera. 
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Rektorn på Kosmoskolan betonade också elevperspektivet men av sociala anledningar. 

Stegintegreringens största nackdel bestod enligt Kosmosskolans rektor i att det kanske 

finns vissa elever som inte vågar uttrycka sig på grund av att de vet att det finns elever 

som är kunnigare. Detta beror dock på atmosfären som råder i klassen och som kan 

påverkas av läraren så att man kan skapa en tillåtande miljö där alla vågar yttra sig.  

4.5 Sammanfattning av rektorernas åsikter 

Efter jag hade gjort båda intervjuer tyckte jag att de intervjuade rektorerna hade väldigt 

snarlika åsikter om stegintegrering. Anledningen till införandet av stegintegrering var de 

samma men Kosmosskolans rektor framhävde mest fördelen för eleverna som utan 

stegintegrering kanske bara skulle kommunicera med läraren eller en klasskamrat till. 

Den största skillnaden som fanns i rektorernas åsikter ligger i deras uppfattning om en 

särskilt didaktisk kompetens. Medan Kosmosskolans rektor anser att det inte behövs 

eller att det i så fall vore kunskaper om individualisering var Frejaskolans rektor mycket 

mera försiktig och påstod sig inte veta riktigt om det behövs eller inte. Frejaskolans 

rektor verkade också vara mycket medveten om lärarnas svåra situation som 

Kosmosskolans rektor inte påtalade. Kosmosskolans rektor framhävde dock mer 

elevperspektivet och såg en nackdel i att eleverna kanske är för blyga för att prata 

målspråket då de vet att kunnigare elever finns i klassrummet.  
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5 Lärarnas uppfattning om och erfarenhet av 

stegintegrering 

I detta kapitel redovisas lärarnas åsikter och erfarenheter av att undervisa 

stegintegrerade grupper. Kapitlet inleds dock med några kvantitativa uppgifter rörande 

lärarnas yrkeserfarenhet och undervisningssituation. Som det föregående kapitlet 

struktureras lärarnas svar i samma följd som de svarade på frågorna under intervjun. Jag 

redovisar alltid Tyras, Fridas, Sophies och Frans svar i samma ordning. I slutet av detta 

kapitel sammanfattar och jämför jag de olika lärarnas åsikter. Intervjuerna med Sophie 

och Frida gjordes öga mot öga och spelades in; intervjuernas med Tyra och Frans 

gjordes på telefon medan jag antecknades deras svar, vilket förklarar faktumet att de två 

sistnämnda lärarna citeras mindre ofta. 

5.1 Jämförelse om bakgrund och elevantal 

Tabell 6: Kvantitativa uppgifter om lärarnas erfarenhet och undervisningssituation 

 Tyra Frida Sophie Frans 

Erfarenhet 28 16 15 25 

Steg som 

undervisas 

2013/2014 

1, 3, 4, 5 2, 3, 4 1,2,3,4,6 1,2, 3, 4 

Största 

undervisningsgrupp 

9 12 22 13 

Minsta 

undervisningsgrupp 

5 6 2 5 

 

Som vi ser har alla de intervjuade lärarna en mycket lång yrkeserfarenhet och alla 

intervjuade lärarna försäkrade att de har arbetat med stegintegrerade klasser i flera år. 

Detta tyder alltså på att alla lärarna borde ha funnit sig i rollen som lärare i en 

stegintegrerad undervisningsgrupp och att de borde ha haft möjligheten att prova och 

utvärdera olika metoder. Det som vi också kan konstatera är att de minsta 

undervisningsgrupperna är väldigt små, möjligen även för små för att ens kunna 

försvara gruppens storlek ur ett ekonomiskt perspektiv om det inte vore för 

stegintegrering.  

 

Sophies minsta grupp om två elever är dock inte stegintegrerad utan består av två elever 

som läser på steg 6. Att dessa elever nästan får enskilt undervisning är en konsekvens av 

att steg 4 gruppen som skulle ha lektion tillsammans med steg 6 av schematekniska skäl 

(eftersom dessa två elever läser steg 3 och 4 under samma läsår) inte kan närvara vid 

dessa lektionstillfällen och därför istället kommer till lektionen till steg 1, 2, 3 vilket 

förklarar det relativt höga antalet elever i Sophies största grupp, vilken alltså består av 

22 elever som läser fyra olika steg.  
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Frida har en situation som gör att hon har en gruppsammansättning som består av olika 

steg beroende på lektionstillfälle vilket också orsakats av schematekniska skäl på grund 

av att en elev läser både spanska och franska. Tyra och Frans har en liknande situation 

som gör att gruppsammansättningen inte är den samma för alla lektioner, utan att de har 

ett pass enskilt med varje steg medan de andra lektionerna är integrerade. 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla lärare har mycket heterogena grupper, att det 

finns olika gruppsammansättningar beroende på veckolektion, men däremot är de flesta 

grupperna väldigt små. 

5.2 Stegintegreringen påverkan på lärarnas arbetsbelastning 

Tyras svar på frågan om stegintegrering påverkade hennes arbetsbelastning var 

”absolut”. Hon tyckte att det tog mycket mer tid att förbereda en lektion än för en 

homogen grupp, trots att det egentligen är färre lektioner med ett stegintegrerat system 

måste man ändå planera olika lektioner för varje steg trots att eleverna arbetar under 

samma lektion. Enkelt uttryckt motsvarar det tre steg också tre planeringar, trots att det 

inte är tre lektioner. På frågan om stegintegreringen ökade hennes planeringstid gav 

Tyra samma snabba svar och sa att det rentav fördubblade planeringstiden när man har 

två steg i samma lektion. 

 

Frida tyckte också att det ”blev extra mycket tid” eftersom man som lärare måste 

samordna de olika gruppernas uppgifter så att de passar i lektionen. Det är alltid en ”tajt 

planering” eftersom man måste hitta uppgifter åt de grupperna som läraren inte kan 

handleda och sedan byta till nästa grupp som ska få lärarens hjälp medan de andra 

eleverna måste arbeta självgående. Frida hade samma uppfattning som Tyra i och med 

att planeringstiden fördubblades eller tredubblades om man har två eller tre grupper 

under samma lektion. Den enda gången som Frida tyckte det var mindre arbete med 

stegintegrerade grupper var när man rättade varje stegs uppgifter/prov eftersom 

gruppernas var relativt små.  

 

Sophie inledde sitt svar genom att säga att det både finns positiva och negativa aspekter 

gällande arbetsbelastningen när man undervisar stegintegrerat. För det första tyckte hon 

att hon var ”mindre låst i klassrummet, jag har mindre klassrumstid än vad jag skulle ha 

om det inte var stegintegrerat”. På grund av denna begränsade tid i klassrummet tyckte 

hon också att det var svårt att hålla eleverna engagerade och att undervisa då ”eleverna 

har hemskt svårt att lära in när den som ska lära dem någonting har så lite tid för dem”. 

Dessutom tyckte Sophie att det blir så många instruktioner som hon måste ge och att det 

blev mycket förberedelsetid på grund av en väldigt detaljerat lektionsplanering. Utöver 

det händer det ofta att lektionen trots planering inte blir som man tänkt och då är det så 

mycket krångligare för att uppdatera eleverna om att planeringen har förändrats. Sophie 

tyckte att man gjorde ”mycket jobb som ger lite effekt, det är inget produktivt sätt att 

arbeta med”. Utdelningen på arbetstiden som hon skulle ha haft för en icke-
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stegintegrerad grupp hade varit större och hon kände sig begränsad i att ändra i 

lektionsplaneringen i efterhand. 

 

Frans uppfattning om sin arbetsbelastning kretsar också mycket kring 

lektionsplaneringen. I båda språkgrupperna (spanska och franska) hade han tre olika 

steg vilket innebär fyra olika lektionsplaneringar: en till varje steg och en för att 

lektionen ska fungera rent pedagogiskt och logistiskt. Detta tar förstås mer tid än om 

man skulle förbereda en lektion med en grupp på t.ex. 25 elever som läser samma steg. 

Det tar också mer tid för honom att förbereda prov och uppgifter eftersom det behövs åt 

tre olika steg. Dock är fördelen att man lägger mindre tid på att rätta än andra kollegor 

som har klasser på 25 eller 30 elever. Vidare rapporterar Frans att det är stressigt för att 

kunna hinna med att hjälpa alla elever på alla steg. De elever som läser steg 1 är oftast 

mindre självgående så att de behöver mycket lärarstöd samtidigt som vissa elever på 

steg 3 inte har tillräckligt många kunskaper från högstadiet så att de också måste stöttas 

individuellt.  

5.3 Lärarnas tankar kring stegintegrering som undervisningssätt och 

deras möjligheter att påverka sin arbetssituation 

Tyra föredrog inte stegintegrering framför andra undervisningssätt och sa t.o.m. ”hellre 

en grupp på 20 än dubbel- eller trippelgrupper”. Detta är alltså det som en mycket 

erfaren språklärare som har nio elever i sin största grupp tycker. Hon berättade om ett 

experiment som hon hade deltagit i som handlade om distansundervisningen, där hon 

undervisade en grupp på en annan ort via internet medan hon undervisade en annan 

grupp på samma steg som också satt framför datorn men i en annan sal på samma skola 

där hon befann sig. Detta tyckte Tyra inte var något alternativ så att stegintegreringen är 

att föredra ifall man måste välja mellan det och distansundervisning. Tyra sade även att 

hon brukade kunna påverka gruppens sammansättning och hon gjorde så att eleverna 

hade tre lektioner per vecka varav ett enskilt pass med bara nybörjare, men trots allt är 

det för lite tid tyckte hon. 

 

Frida visade på en viss frustration angående de tillämpade principerna för 

tjänstefördelningen som inte verkar ta hänsyn till hur stegintegrerad undervisning ökar 

arbetsbelastningen trots relativt få elever. Man måste göra ett upplägg för varje enskilt 

kurs, men trots att varje kurs motsvarar 100 poäng så betyder det för läraren att han eller 

hon inte får räkna 100 poäng i sin tjänstefördelning på grund av få elever så att lärarna 

följaktligen får ha fler lektioner. Det betyder att lärare som har stegintegrerade grupper 

måste undervisa fler lektioner trots att de själva rapporterar att stegintegreringen tar 

mycket mer tid av dem än den traditionella undervisningen av bara ett steg. Efter att 

Frida berättade det frågade jag ifall hon kände att hennes arbete är uppskattad, hon 

svarade: ”jag har nog ofta denna känsla att andra inte riktigt har samma uppfattning om 

hur språkundervisning bör gå till” och att de två alternativ som oftast nämns är just 
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stegintegrering som det är nu eller att vissa kurser inte skulle ges överhuvudtaget på 

grund av så få intresserade elever. Men ställd inför dessa alternativ är det enkelt för 

Frida att välja stegintegrering: ”som språklärare brinner man ju för sitt språk och vill att 

alla som vill lära sig språk också får det”. Frida visste inte ifall hon kunde påverka sin 

arbetssituation inför nästa läsår men hon sade att hon skulle prata med rektorn för att 

berätta hur hon ville att det skulle se ut, ”men i slutändan brukar det vara schemat som 

styr”. 

 

Sophie som även undervisar på högstadiet i icke-stegintegrerade grupper berättade att 

hon inte föredrog stegintegrering som undervisningssätt. Trots allt så påstod hon att ”det 

i tanken känns möjligt” på grund av de sociala faktorerna som finns när kunnigare 

elever inspirerar och hjälper andra elever ”men i praktiken så fungerar det jätte dåligt”. 

Sophie tyckte att stegintegrering skulle fungera med väldigt motiverade elever som kan 

sporra sig själva och är vana vid att ha ansvaret. Dessutom skulle det krävas en bra 

klassrumsmiljö så att eleverna vågade vilja ta hjälp av varandra, men på 

gymnasieskolan är det ju så att eleverna kommer från olika skolor och för 

språkundervisningen även från olika klasser (olika program och årskurser) så att de inte 

har hunnit bli en grupp. Sophie tyckte inte heller att hon kunde påverka sin 

arbetssituation inför nästa år trots att hon ”med jämna mellanrum brukar berätta för 

rektorn att jag inte är en bra lärare så här, jag presterar under min kapacitet”. Trots det 

tror hon att rektorn förstår problemet med stegintegrering men att det mycket beror på 

elevunderlaget och tjänstefördelningen när det kommer till möjligheten till en 

förändring. 

 

Frans hade en väldigt nyanserad bild av situationen och sade ”i vissa lägen kan det 

fungera utmärkt att ha tre grupper i klassrummet”, dock berodde det mycket på eleverna 

och att man som lärare kände sina elever och deras behov väl. Det finns enligt honom 

rena win-win-situationer där elever från olika steg kan dra mycket nytta av varandra, 

genom att lära och att lära av varandra. Frans berättade att vissa elever tyckte det var 

roligt att hjälpa och att de gärna axlar denna roll som hjälplärare och att detta 

användande som eleverna som resurs var för honom en av grundidéerna med 

stegintegrering. Angående hans möjligheter att påverka gruppens sammansättning och 

andra aspekter tyckte Frans att hans önskemål och föreslag tillgodosågs till viss del av 

skolledningen och att han känner sig i nuläget mer tillfredsställt med situationen där han 

har ett veckopass enskilt med varje grupp. Som Frida gjorde även Frans vissa 

kommentarer om tjänstefördelningen för lärare som har stegintegrerade grupper 

eftersom den stora arbetsbelastningen vid planering och andra tidskrävande aktiviteter 

inte riktigt tas hänsyn till. 
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5.4 Fortbildning 

Tyra har inte gått en fortbildning för att undervisa i stegintegrerade grupper och säger 

att hon inte heller är intresserad i att gå en sådan fortbildning om den fanns. Hon har 15 

års erfarenhet av att undervisa stegintegrerat och trots allt tyckte hon att eleverna inte 

fick den hjälp och tid de borde få. 

 

Frida har inte heller gått en särskilt kurs för att undervisa i stegintegrerade grupper och 

visste inte heller ifall sådana kurser fanns. Hon skulle däremot vara intresserad i att gå 

en sådan kurs. 

 

Sophie har inte heller gått en särskilt utbildning för att hantera stegintegreringen men 

säger att hon skulle vara intresserad i att göra det fast hon ”inte skulle tro så mycket på 

den”. Min uppföljningsfråga var förstås vilka anledningar hon hade för att inte tro på en 

sådan kurs, vilket hon besvarade genom att säga att hon inte trodde att det handlade så 

mycket om arbetssätt utan på att eleverna skulle behöva ha ett eget driv.  

 

Frans rapporterade att han inte heller gick en kurs som endast handlade om 

stegintegreringen men att han däremot hade möjligheten att diskutera vissa praktiska 

lösningar med lärarkollegor på andra fortbildningar. 

5.5 Hantering och placering av grupperna samt samarbete mellan 

grupperna 

Tyra hade tidigare två salar där grupperna kunde sitta för sig men numera är alla elever i 

samma klassrum. Tyra försöker alltid, om möjligt, att låta eleverna göra uppgifter där 

alla steg kan vara med. Hon ”tar alla chanser” för att hitta uppgifter som tillåter ett 

sådant samarbete. Det kan t.ex. vara att eleverna på steg 4 redovisar medan eleverna på 

steg 3 kan ställa frågor och på det sätt känna sig delaktiga. Sådana tillfällen ger eleverna 

som är på det lägre steg en möjlighet att se vad de kan åstadkomma om bara ett år. Detta 

är ett tillfälle för att inspireras. Men det beror dock på elevernas inställning ifall sådana 

samarbeten lyckas eller inte. Har de en positiv inställning och är entusiastiska tyckte 

Tyra att ett stegövergripande samarbete var mycket givande. 

 

Fridas elever sitter mest avskilt i olika delar av klassrummet och det är oftast eleverna 

som bestämmer var de vill sitta, oftast av sociala skäl. Eleverna på steg 2 och 3 tillhör 

olika årskurser och väljer att inte sitta tillsammans. Det händer också att de två eleverna 

som läser steg 2 vill sitta i korridoren för att göra uppgifterna för att få lugn och ro 

eftersom den andra gruppen, steg 3, är mycket större (10 elever), vilket Frida hade 

förståelse för. Frida berättade att hon inte gör så många uppgifter där flera grupper 

samarbetade dock förekom det vid vissa tillfällen t.ex. att alla elever lyssnade på 

nyhetsinslagen eller genomgångar. Som Tyras elever får också Fridas elever lyssna på 
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andra gruppers redovisningar för att inspireras av det högre steget och för att ta del av 

vad de andra arbetade med. 

 

Sophie rapporterade om motsatta förhållanden än Frida så att Sophie i början fick hålla 

isär grupperna eftersom eleverna ville sitta med sina kompisar trots att de gick en annan 

kurs. Detta gör hon dock inte längre eftersom hon insåg att eleverna inte riktigt ville 

arbeta med de andra eleverna på sitt steg. Sophie berättade också att hon oftast inte 

konstruerade uppgifter för ett samarbete mellan stegen förutom när det var uppgifter där 

alla steg (här: 1,2,3) kan vara med och som hon kunde handleda. Detta kan fungera, 

tyckte Sophie, men samtidigt tyckte hon att det inte var ett effektivt arbetssätt eftersom 

eleverna på steg 3 måste lägga sig på en för låg nivå och att det är lite för svårt för steg 

1.  

 

För Frans är det ett ”medvetet pedagogiskt val” att låta eleverna sitta tillsammans med 

sitt eget steg, då grupperna ibland ska flyttas till en annan sal för t.ex. en hörövning eller 

uttalsövningar. Dock berättade Frans att han konstruerade många uppgifter som flera 

steg skulle samarbetar. Det kan t.ex. vara rollspel där elever från olika steg samarbetar 

men läraren förklarar att de bedöms efter olika kriterierna. Frans poängterade att det är 

viktigt att eleverna alltid är medvetna om vad som förväntas av dem så att de inte jämför 

sig med elever på en högre nivå och tror att de inte skulle kunna nå dit.  

5.6 Genomgångar för endast ett steg 

Angående frågan om hur man kan hantera en stegintegrerad undervisningsgrupp i 

avseende till genomgångar som riktas till det högsta steget svarade Tyra att hon hade 

möjligheten att ha en enskild lektion med de enskilda stegen så hon kunde använda 

dessa lektioner för sådana genomgångar. Annars fanns även möjligheten att lägga ut en 

extra timme i schemat, vilket enligt Tyra funkade bra. 

 

Frida vill i princip inte heller att det lägre steg ska sitta med och lyssna på en 

genomgång som riktas till det högre steget och väljer därför att sysselsätta dem med 

andra uppgifter. 

 

Sophie brukar informera sina elever om att hon ska göra en genomgång och eleverna får 

då själva välja om de vill sitta med och lyssna (som repetition) annars finns det andra 

uppgifter att göra, som de antingen gör i klassrummet eller i korridoren. 

 

Frans hade möjligheten att ha genomgångar i den icke-stegintegrerade lektionen, samt 

att han hade tillgång till flera salar. Han brukar informera de andra eleverna om att det 

blir en genomgång och att de själv får bestämma ifall de vill stanna kvar i klassrummet 

och lyssna som repetition eller inte. 
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5.7 Stegintegreringens inverkan på undervisningen 

Tyras första reaktion på frågan ”Enligt din erfarenhet har stegintegrering en positiv eller 

negativ inverkan på din undervisning?” var ”nästan bara negativ”. Hon tyckte eleverna 

inte fick den feedback de behövde och att hon inte kunde arbeta som hon borde. Det 

förstnämnda beror på att man ibland måste ta sig mer tid med den ena gruppen och 

därför ger den andra gruppen flera uppgifter som de kan göra själv men sedan saknas 

tiden för att följa upp det som dessa elever gjorde. Dock poängterar Tyra att det finns 

dagar när hon tycker att det är spännande med stegintegrering, att det är en ”utmaning”. 

Dessa tankar är dock kopplade till att hon måste ha tid för att verkligen kunna förbereda 

en lektion. Men som många lärare har hon inte möjligheten att ta sig an denna utmaning 

så att det oftast är ”att gilla läget”. 

 

Frida rapporterade också om en negativ inverkan på hennes undervisning: ”man känner 

sig stressad, man får mindre tid med varje grupp, man känner sig otillräcklig”. Hon 

kände ofta att hon skulle behöva vara kvar hos den ena gruppen för att säkerställa att de 

förstod uppgiften och att de kommer igång men samtidigt känner hon att hon behövde 

gå till den andra gruppen för att se hur det gick för dem. Frida berättade att hon inte 

hann med allting och att stegintegrering därmed hade en stor negativ inverkan på hennes 

undervisning. 

 

Även Sophie sade tydligt att hon tyckte att stegintegrering hade en negativ inverkan på 

hennes undervisning: ”jag är jätte tråkig”. Sophie tyckte att hennes möjligheter att 

motivera hennes elever kom genom hennes personlighet, men att denna möjlighet är 

begränsad när hon måste lägga så mycket tid och energi på att ge instruktioner till alla 

steg. Stegintegrerad undervisning är enligt henne mer självstudie-inriktad där lärarens 

roll reduceras till en ”tråkig coach”.  

 

Frans hade återigen en nyanserade bild av situationen och upprepade att det i mångt och 

mycket berodde på elevsammansättningen. Han delade känslan av att inte räcka till och 

att det var stressig, särskilt när man hade elever som läser steg 3 och som inte hade 

tillräckligt bra kunskaper ifrån grundskolan så att det även ledde till en känsla av 

frustration när man inser att man inte får de resultat som man gärna velat ha. I år tyckte 

Frans dock att han kunde påverka sin arbetssituation mer och han kände sig nöjd med 

den nuvarande lösning medan han tidigare år kände att eleverna inte fick den 

undervisning de hade rätt till. 

5.8 Den stegintegrerade undervisningens för- och nackdelar när det 

gäller elevernas inlärning 

Tyra såg nästan inga fördelar med stegintegreringen. Det enda hon nämnde var att 

eleverna ibland lärde sig av varandra och att det blir naturliga repetitionsmoment för 
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eleverna. Hennes övergripande bedömning av stegintegrering är dock: ”jag tycker att 

det är ett otyg”. Denna bedömning beror på flera nackdelar som hon sedan räknade upp: 

 man har så lite tid med varje steg 

 kursen blir avskalad så att bara kärnan är kvar 

 man delar ut uppgifter för att sysselsätta grupperna men man hinner inte med en 

uppföljning  

 eleverna får inte tillräckligt med feedback 

 även eleverna på steg 3 kan vara nybörjare beroende på deras utbildning i 

grundskolan 

 är inte eleverna motiverade kan man inte göra parövningar då de ändå bara 

pratar svenska 

Tyra nyanserade dock och sade att det berodde mycket på eleverna själva och deras vilja 

att lära sig. 

 

Frida fokuserade mest på de fördelar som stegintegreringen erbjuder när det gäller 

samspelet mellan grupperna där de kunnigare eleverna hjälper eleverna på det lägre 

steget och att dessa elever inspireras av de kunnigare. Men det är dock bara ibland att 

detta händer, tyckte Frida, då eleverna oftast sätter sig med sina kompisar och endast 

vill ha hjälp av läraren eller av dem som går samma kurs. De största nackdelarna med 

stegintegrering är enligt Frida att eleverna inte får så mycket tid med läraren som de 

egentligen har rätt till och att det automatiskt blir mindre undervisningstid eftersom 

eleverna arbetar med olika moment. 

 

Sophie tyckte att fördelen med att eleverna lärde sig av varandra inte sågs i hennes 

undervisningsgrupper på gymnasieskolan men däremot sågs det i hennes grupper på 

högstadiet där det också finns ett stort span mellan den svagaste och duktigaste eleven. 

Det som borde fungera i teorin verkar alltså inte fungera i praktiken i hennes 

stegintegrerade undervisningsgrupp på gymnasieskolan. Sophie tyckte också att det 

vore bättre med tre lektioner per vecka istället för två för att det skulle finnas en större 

kontinuitet i undervisningen och att man hade bättre möjligheter att bygga upp en bra 

klassrumsmiljö som är tillåtande och där eleverna vågar ta hjälp av varandra. Sophie såg 

stegintegreringens största nackdel i att hon saknade både tid och möjlighet att motivera 

och entusiasmera eleverna på grund av att hon kände sig ”splittrad” och det kändes svårt 

”när eleverna väl jobbade så ville man inte störa dem”. Sedan finns det också ett 

problem med hög frånvaro för vissa elever och återigen på grund av att det saknas 

kontinuitet så att det är svårt att återkoppla och följa upp det som eleverna har gjort. 

Avslutningsvis sade Sophie att hon trodde att stegintegrering kan fungera även på denna 

gymnasieskola. Hon kanske borde göra ”ett stramare upplägg från början” eftersom ”vi 

hinner oftast inte det som jag hade tänkt” och att på så sätt ”tappar [hon] elever på 

vägen”. 
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Frans tyckte att stegintegreringen var generellt positivt för elevernas inlärning tack vare 

att eleverna kan hjälpa varandra. Dock händer det att eleverna på steg 1 och 2 ”får 

tunghäfta” när de ska prata inför kunnigare elever. De största nackdelarna såg han i att 

man som lärare inte riktigt hinner med att stötta alla elever. Det kan vara elever som 

behöver extra mycket hjälp på grund av otillräckliga kunskaper från högstadiet, eller 

elever med särskilda behov som gjorde språkinlärningen svårare. Avslutningsvis tyckte 

Frans att den svenska skolan var mycket duktig på att beskriva problem, men mycket 

dålig på att lösa dem.  

5.9 Sammanfattning av lärarnas åsikter 

Det är uppenbart att samtliga lärare som intervjuades för denna undersökning hade en 

negativ inställning som nyanserades dock genom att lärarna i mer eller mindre hög 

utsträckning påtalade olika fördelar de såg. Frans hade den mest positiva inställningen 

men även han såg nackdelar med stegintegrering. 

 

Vi kunde konstatera att alla lärare kände sig stressade i sin situation och att de upplever 

att deras arbetsbelastning ökade på grund av stegintegrering. Trots det framhävde Tyra 

och Frida att de föredrog stegintegrering framför alternativen distansundervisning eller 

ett begränsat kursutbud. Flera lärare kände också en viss frustration över att de inte hade 

någon möjlighet att påverka situationen då det av schematekniska skäl inte fanns andra 

lösningar än den aktuella. Däremot framhävde Tyra och Frans att de var nöjda med 

införandet av en tredje veckolektion som inte var stegintegrerad. 

 

Samtliga intervjuade lärare betonade faktumet att klassrumsmiljön och elevernas egen 

inställning spelar stor roll i hur väl stegintegrering fungerade. Flera lärare framhävde att 

stegintegrering kunde fungera om eleverna var drivande, motiverade och självgående. 

De framhävde också att det fanns många sociala aspekter som påverkade hur väl 

stegintegrering fungerade då eleverna ibland inte ville sitta med elever från andra steg 

eller att de inte vill sitta med elever från sitt eget steg. Detta påverkade hur lärarna 

fördelade grupperna i klassrummet så att t.ex. Sophie gav upp om att försöka placera 

eleverna i sina grupper utan lät dem sitta var de ville. I detta sammanhang var Tyra och 

Frans striktare som bestämde själv att grupperna ska sitta stegvis.  

 

Flera lärare hade elever som satte i korridoren för att kunna arbeta ostörd. Framgången 

med samarbeten mellan olika steg berodde också mycket på elevernas inställning. 

Sophie gjorde sällan uppgifter för flera steg eftersom hon ansåg att det är ett ineffektivt 

arbetssätt som gör att steg 3 elever får för lätt och steg 1 elever för svårt med uppgiften. 

Frida hade inte heller några aktiva samarbeten mellan gruppen utan lät sina elever, 

precis som Tyra, vara med när ett högre steg redovisar som inspiration till ett lägre. 

Frans däremot berättade om många uppgifter som han konstruerade åt flera steg och 
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poängterade att det var viktigt att informera eleverna att de skulle bli bedömd efter olika 

betygskriterier. 

 

Det centrala problemet med att sysselsätta ett steg medan ett annat får en genomgång 

löstes på olika sätt av de intervjuade lärarna. Frans och Tyra hade en veckolektion som 

inte var stegintegrerad så att detta problem inte var aktuell för dem. Frans och Sophie 

erbjöd dock de andra stegen att lyssna om de behövde en repetition. Frida valde att 

sysselsätta den andra gruppen. Vi ser att det krävs en viss logistik, antingen via schemat, 

tillgång till extra salar eller lektionsplanering för att få en sådan situation att fungera. 

 

Samtliga lärare angav att de inte hade gått någon fortbildning. Medan Frida och Sophie 

skulle vilja göra det, var Tyra emot en sådan utbildning. Frans berättade att han hade 

tillfälle att diskutera stegintegrering med sina kollegor vid andra fortbildningar. 
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6 Elevernas åsikter om stegintegrering 

I detta kapitel redovisas elevernas svar till enkätundersökningen som beskrevs i kapitel 

3. Det var totalt 39 elever som deltog i undersökningen varav 11 elever som inte 

undervisas av Tyra, Frida, Sophie eller Frans. Inga av Frans elever kunde delta i 

undersökningen. 

6.1 Stegintegreringen i klassrummet från elevernas perspektiv 

Både lärare och rektorer framhävde att ett samarbete mellan eleverna på olika steg är 

den centrala aspekten och målet med stegintegrering. I enkäten skulle eleverna därför 

svara på frågan ”Samarbetar du med elever som läser på en annan nivå?”. 

Svarsalternativen var ”ja, oftast”, ”ja, ibland”, ”nej, möjligheten finns inte”, ”nej, jag 

vill inte” och ”vet ej”. Resultatet redovisas i följande tabell. 

 

Tabell 7: Samarbete mellan stegen enligt eleverna 

Samarbete över stegsgränserna Antal elever 

Ja, oftast 0 

Ja, ibland 15 

Nej, möjligheten finns inte 12 

Nej, jag vill inte 8 

Vet ej 4 

 

Som vi ser var det ingen elev som valde svarsalternativet ”ja, oftast”, men en stor del av 

eleverna (15) påstod att ett samarbete mellan stegen förekom ibland. Intressantare är 

dock antalet elever som inte upplever att de samarbetar över stegsgränserna eftersom de 

är den absolut största gruppen med 20 elever av 39. Dock måste man skilja mellan de 

elever som valde svarsalternativet ”nej, möjligheten finns inte” (12 elever) och de som 

valde ”nej, jag vill inte” (8 elever). Eftersom alternativet ”nej, möjligheten finns inte” 

inte visar på ifall eleverna skulle ha velat delta bara om möjligheten fanns, ger oss 

svaret ”nej, jag vill inte” en tydligare bild av klassrumssituationen. Åtta elever vilket 

motsvarar runt en femte del av eleverna i denna undersökning påstår att de inte vill 

samarbeta med andra steg.  

 

Nästa fråga handlade om den fysiska indelningen av grupperna och eleverna kunde välja 

bland svarsalternativen ”eleverna sitter inte i sina grupper utan var som helst i 

klassrummet”, ”varje steg sitter för sig i en del av klassrummet”, ”mitt steg sitter 

utanför klassrummet” och ”vet ej”. Majoriteten av eleverna (29 av 39) rapporterade att 

de inte satt i sina grupper, medan åtta elever rapporterade motsatsen och en (1) valde 

svaret ”vet ej” samt att en (1) elev inte svarade på frågan alls. Anledningen till varför 

eleverna inte sitter i sina grupper var flera som vi såg i det föregående kapitel där 
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lärarna bl.a. berättade att eleverna valde att sitta med sina jämnåriga trots att dessa inte 

läste samma steg. 

6.2 Elevernas inställning till stegintegrering 

En annan obligatorisk fråga i enkätundersökningen ljöd ”vad tycker du om denna 

situation med flera steg i samma klassrum?”. De möjliga svarsalternativ reflekterar 

stegintegreringens för- och nackdelar som lärarna eller rektorerna beskrev dem.  

Elevernas svar redovisas i följande tabell.  

 

Tabell 8: Elevernas inställning till stegintegrering 

Inställning till i stegintegrering Antal elever 

det är bra, man lär sig av varandra 4 

det är bra, jag får repetera när läraren 

förklarar något för ett lägre steg 

7 

det är dåligt, läraren har inte så mycket 

tid för min grupp 

8 

det är dåligt, jag lär mig mindre bra 5 

jag tycker inte att det påverkar mig så 

mycket 

14 

ingen åsikt 1 

 

 

Vi ser att eleverna verkar uppleva situationen på olika sätt. För att få en bättre bild av 

elevernas åsikter sammanfattas resultaten i tabellen ovan med elevernas svar till den 

öppna frågan ”Utveckla dina åsikter om denna situation” som 27 av 39 elever valde att 

svara på. En stor del av eleverna (14) verkade alltså inte tycka att stegintegreringen 

påverkade deras inlärning. Här kommer några av deras svar till den öppna frågan: 

”Jag tycker inte att det påverkar mig speciellt mycket eftersom vår lärare 

spenderar lika mycket tid hos alla, och hjälper alla när de behöver hjälp. 

Det blir inget problem när det gäller undervisningen”;  

”Det spelar ingen roll”;  

”Det tar en mindre del av vår tid men det är försumbart”;  

”Det spelar ingen större roll. När den ena gruppen jobbar självständigt 

ger läraren den andra gruppen instruktioner, så man störs inte”; 

”Jag märker inte av det så mycket då jag är i den större gruppen, den 

gruppen som är på lägre nivå tycks inte få mycket uppmärksamhet”. 

 

Det är dock intressant att tre av de elever som hade en neutral åsikt om stegintegrering i 

den föregående flervalsfrågan uttryckte sig negativt i den öppna frågan:  

”Jag tycker det är ganska dåligt”; 
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”Det blir väldigt svårt för läraren, de som läser svårare spanska behöver 

kanske mycket hjälp. Men de andra stegen behöver också hjälp så man lär 

sig inte lika mycket som man skulle kunna lära sig”;  

”Det blir jobbigt ibland om man behöver hjälp men läraren har inte tid 

för att hon/han måste undervisa dem också. Hon/han måste ha tid för alla, 

hjälper alla”. 

 

En nästan lika stor grupp (13) ansåg att stegintegrering var en dålig lösning. Detta 

berodde enligt åtta elever på att läraren hade mindre tid för deras steg: 
”Det blir lite grötigt eftersom våran lärare måste gå runt lite överallt och 

man får inte samma undervisning som på högstadiet där alla gick i samma 

steg. Men samtidigt så är det bra med att man repeterar det man gör 

också, när läraren går iväg. Men jag ogillar det ändå”; 

”Jag tycker att det är bra för man kan ta hjälp av de andra stegen och 

man får repetera de dom håller på med. Men det är dåligt för läraren har 

inte så mycket tid för alla stegen och det blir lätt att vissa pratar bort 

lektionen”;  

”Det suger och jag får inte den hjälp som jag är lovad att få”;  

”det blir mindre tid för oss på steg 3. 

 

Fem elever tyckte at de lärde sig mindre bra (5) på grund av stegintegrering: 
”Sämst, fast bra lärare”;  

”Jag vill inte arbeta på det här sättet och jag vet att många håller med om 

det. Det enda positiva är att man får möjlighet att repetera saker man 

kanske glömt när läraren går igenom det med lägre steg, men annars ser 

jag bara nackdelar. Man får mindre tid, som enskild elev, det är svårare 

för läraren att fokusera och komma ihåg vilken elev som är på vilken 

uppgift, och vi är fler i klassen vilket betyder mer prat och mindre 

möjlighet till koncentration”;  

”I många situationer kan stegintegrering fungera relativt bra, men det 

finns en stor risk att läraren inte hinner hjälpa alla och att alla inte får 

arbeta i sin egen takt. Stegintegrering blir ett problem när elever hålls 

kvar av de lägre stegen”. 

 

Som vi kan konstatera är det flera elever som nyanserar och ser några fördelar med 

stegintegreringen också. Det är särskilt möjligheten till repetition som uppskattas men 

samtidigt uttrycks en stor oro över att läraren inte verkar ha tillräckligt med tid för alla 

elever och steg vilket bekräftar lärarnas rapport.  

 

 En annan grupp elever (11) såg till och med fördelar med stegintegrering. Av dessa 

elva elever var det fyra som uppskattade möjligheten till att kunna hjälpa andra elever 

och få hjälp av andra elever: 

 ”Det är bra! Eftersom jag är ensam på hela skolan med att ha tyska 1 så 

får jag lite sällskap en av lektionerna. Det är väldigt bra att få lite fler i 

klassrummet”;  
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”det går bra, man jobbar enskilt men ibland jobbar man även med 

uppgifter tillsammans med de andra språkgrupperna”. 

 

Andra elever uppskattade möjligheten till mer repetition (7) som är en följd av 

stegintegrering: 

”Man får repetera mycket och det är bra”;  

”Jag tycker att det fungerar bra, medan vi jobbar med våra uppgifter 

hjälper läraren ett annat steg. Sedan kommer hon till oss och hjälper oss, 

och då får de andra tid att jobba/repetera. Ibland är det lite synd, ifall 

man behöver hjälp och så kan läraren inte hjälpa precis då. Men det löser 

vi ofta genom att hjälpa varandra, så det fungerar i och för sig bra”.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de flesta eleverna har en negativ (13) eller 

neutral (14) inställning till stegintegrering, dock finns det vissa elever som uppskattar 

möjligheten till repetition. Vissa elever är väldigt nyanserade i sina omdömen och tar 

även hänsyn till lärarens situation.  

 

För att få ett mer kategoriska svar av eleverna om vad de tyckte om stegintegrering 

handlade min sista fråga i enkätundersökningen om alternativ till stegintegreringen. I 

följande tabell redovisas fördelningen av svaren. 

 

Tabell 8: Elevernas inställning till alternativ till stegintegrering 

Alternativ till stegintegrering Antal elever 

Stegintegrering fungerar bra 20 

Varje steg för sig 16 

Intensivläsning 1 

Vet ej 2 

Distansundervisning 0 

Annan skola 0 

 

Vi noterar att hälften av alla elever som deltog (20 av 39) tyckte att stegintegrering var 

att föredra. Sexton elever tyckte dock att man skulle läsa enskilt. Alla andra möjligheter, 

distansundervisning, att gå till en annan skola för språkundervisning och 

intensivläsningen fick inga respektive en (1) röst.  

 

6.3 Sammanfattning av elevernas åsikter 

För det första måste man berömma elevernas förmåga att vara så nyanserade i sina 

omdömen. Flera elever vägde för- och nackdelar mot varandra och vissa beaktade även 

lärarens situation. 
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Det som vi kan konstatera av elevernas svar är att få elever upplever att det sker ett 

samarbete över stegsgränserna, vilket egentligen borde ske då både de intervjuade 

rektorerna och lärarna framhävde att det var grundidén med stegintegrering. Särskilt 

viktigt är i denna kontext att 8 av 39 elever, motsvarande ungefär en femte del inte vill 

samarbeta med andra steg vilket kan vara en anledning till varför så få övningar görs där 

flera steg deltar. 

 

Vidare rapporterade 12 elever en negativ inställning till stegintegrering och 14 en 

neutral, varav dock tre elever gör negativa kommentarer i den öppna frågan. Endast 11 

elever hade av två olika anledningar en positiv inställning. Dessa siffror återspeglas 

dock inte i frågan om alternativen till stegintegrering eftersom lite mer än hälften av 

eleverna föredrog det framför andra undervisningsalternativ. Trots allt önskade sig 16 

elever att varje steg skulle undervisas enskilt. 
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7 Sambandsanalys mellan åsikterna 

I detta kapitel försöker jag hitta olika samband mellan rektorernas, lärarnas och 

elevernas svar samt de yttre omständigheterna. Min undersökning gjordes på endast två 

skolor, med två rektorer, fyra lärare och 39 elever så att de resultat som redovisas här 

inte borde anses vara representativa för den svenska gymnasieskolverksamheten. 

 

Ett väldig tydligt resultat av min undersökning är att alla elever (9) som ingick i Sophies 

(spanska lärare på Frejaskolan) grupp med steg 1, 2 och 3 föredrar enskilt undervisning 

medan alla elever (7) som ingick i Tyras (tyska lärare på Kosmosskolan) grupp med 

steg 1, 3 tyckte att stegintegreringen fungerade bra. Vilka kan då vara anledningarna till 

sådana stora skillnader bland elevernas åsikter? Båda lärare hade snarare en negativ 

inställning till stegintegreringen, dock verkade Tyra ha en lite mer negativ inställning 

(”det är ett otyg”) än Sophie (”det känns möjligt i tanken”). Lärarens inställning till 

stegintegreringen verkar alltså inte påverkar elevernas åsikt så mycket.   

 

Eftersom det är omöjligt att inom ramen av det här arbetet också granska lärarnas 

faktiska beteende i klassrummet och deras allmänna didaktiska skicklighet måste jag 

främst fokusera på de yttre förutsättningarna för att kunna dra några slutsatser i det här 

fallet. Det är dock möjligt att ledarskapet också spelar en roll eftersom vi såg en skillnad 

mellan Tyra och Sophie där Tyra var striktare och inte lät eleverna sitta i vilken grupp 

som helst. Det är tre yttre faktorer som skiljer sig åt i jämförelsen mellan Sophies och 

Tyras undervisningsmiljö. För det första har Tyra endast två steg i samma grupp medan 

Sophie har tre. Gruppstorleken skiljer sig också nämnvärt då Sophies grupp består av 22 

elever och Tyras av 9. Slutligen så har Tyra möjligheten att ha en lektion enskilt med 

varje steg medan Sophies elever alltid är i ett stegintegrerat klassrum. Ett mindre antal 

steg per undervisningsgrupp, ett mindre antal elever och möjligheten till delvis enskild 

undervisning kan således ha påverkat den positiva inställningen till stegintegreringen 

som Tyras elever hade.  

 

Fridas elevers åsikter är i denna kontext intressanta att analysera eftersom Frida och 

Sophie arbetar på samma skola så att andra faktorer som skolmiljön eller skolform (i 

detta fall en friskola) kan uteslutas. Av Fridas 10 elever i den stegintegrerade gruppen 

med steg 2 och 3 uppgav 7 att stegintegreringen fungerade bra, medan endast två ville 

ha enskilt undervisning och en (1) valde svaret ”vet ej”. Det kan alltså anses att en 

övervägande del av Fridas elever också har en snarare positiv inställning till 

stegintegrering samtidigt som vi kan konstatera flera likheter mellan de yttre faktorerna 

som Frida och Tyra arbetar med. Frida har också endast två steg i samma 

undervisningsgrupp, medan Sophie har 3. Fridas elevgrupp med steg 2 och 3 består av 

högst 12 elever, medan Sophie hade 22 elever. Dessutom rapporterade alla elever i 

Fridas klass att stegintegrering förekom i minst en (1) lektion, alltså inte i alla lektioner. 

Slutsatsen lyder alltså att stegintegrering kan uppfattas som positiv av eleverna ifall 
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elevantalet inte är för stor, ifall det endast omfattar två steg och när möjlighet till enskild 

undervisning finns. 

 

I intervjuarna med lärarna märktes att samtliga lärare tyckte att det var en svår situation 

och att de kände att de inte riktigt räckte till. Alla lärare påstod också att det mycket 

berodde på elevernas inställning och eget driv. Tillsammans med elevernas svar i 

enkätundersökningen kan vi konstatera att ett samarbete över stegsgränserna faktiskt är 

en svår uppgift då drygt en femte del av eleverna inte vill samarbeta över steggränserna 

vilket kan utgöra en stor anledning till varför lärarna inte känner att de lyckas i ett 

stegintegrerade klassrum. Medan rektorer och även lärare hävdar att ett samarbete 

mellan stegen är grundtanken med stegintegrering och att de pedagogiska fördelen av 

situationen fanns just i utbytet mellan elever från olika steg, såg vi att 20 av 39 elever 

angav i enkäten att ett samarbete mellan stegen inte förekom på grund av att de inte ville 

eller på grund av att möjligheten inte fanns. Anledningen till detta kan vara att lärarna 

anser att det är ett ineffektivt arbetssätt då minst ett steg måste jobba under sin kapacitet 

som Sophie sade eller att lärarna möjligtvis inte vet hur de borde göra som eftersom de 

aldrig gick en fortbildning som handlade om stegintegrering.  
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8 Slutsatser och diskussion 

Med denna uppsats ville jag undersöka vilka åsikter och erfarenheter skolledare, lärare 

och elever som arbetar med stegintegrering har om ämnet. Eftersom det var en liten 

undersökning som endast omfattade två gymnasieskolor, fyra lärare och 39 elever gör 

jag inga anspråk på att de slutsatser som jag drog ska gälla för andra gymnasieskolor. 

  

Det visade sig såväl i min undersökning som i andra undersökningar som Lärarnas 

Riksförbund gjorde (se kapitel 1) att språklärarna allmänt är missnöjda med 

stegintegrering som undervisningsmetod. Det fanns dock inga samband mellan lärarnas 

inställning till stegintegrering och elevernas åsikter om den. Samtidigt visade min 

undersökning att lärarna och eleverna föredrog stegintegrering om alternativen heter 

distansutbildning eller att vissa kurser inte skulle ges allt. För skolledningarna är 

stegintegrering framförallt en möjlighet att kunna erbjuda alla kurser till eleverna ur ett 

ekonomiskt och schematekniskt perspektiv. 

 

I min enkätundersökning hittade jag ett samband mellan elevantal, antal steg per klass 

samt möjlighet till enskild undervisning av stegen och hur nöjda eleverna var med 

stegintegrering i sig. Den mest positiva gruppen bestod av nio elever och två steg medan 

den mest negativa gruppen av 22 elever och tre steg. Två steg per stegintegrerad grupp 

verkar ge bättre förutsättning samt att det ideala antalet elever per stegintegrerad grupp 

borde ligga närmare nio än 22.  

 

Den i kapitel 2 påtalade situation av en genomgång till bara ett steg kunde lösas genom 

enskilt undervisning under en veckolektion, vilket också uppskattades av lärarna som 

inte hade denna möjlighet under tidigare läsår. Eftersom det allmänt konstaterades bland 

lärarna att de saknade tid med eleverna (vilket vissa elever bekräftade) skulle införandet 

av en tredje veckolektion där stegen undervisas enskilt vara av nytta för att lösa de 

logistiska problemen som stegintegrering medför vid genomgångar till enskilda steg. 

Med detta skulle problemet som beskrivs i Pienemanns processabilitetsteori också lösas 

eftersom inga elever skulle behöva lyssna på en genomgång som inte riktas till sin steg. 

Att lärarna var medveten om denna teoris implikationer visade sig också eftersom de 

medvetet valde att ha genomgångar under den enskilda lektionen eller att de erbjöd 

elever att lyssna som repetition. Här skulle det kanske krävas strikta riktlinjer där endast 

eleverna på ett högre steg får lyssna på en genomgång som inte är anpassad till deras 

steg medan elever på de lägre stegen borde aktivt uteslutas för att undvika att de lägger 

tid på något de inte kan integrera i sitt interimspråk. 

 

Mest intressant i denna undersökning är att ett samarbete mellan stegen förkom i ytterst 

liten omfattning trots att de fördelar som litteraturen samt rektorerna och lärarna såg 

med stegintegrering framförallt är de positiva effekterna av utbytet mellan elever som 

ligger på olika kunskapsnivåer så att de kan inspirera och hjälpa varandra. Det visade 
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sig dock att ett samarbete över stegsgränserna är svår då många elever inte ville eller att 

lärarna hade svårt att hitta övningar där alla elever stimuleras så att sådana samarbeten 

gjordes sällan. Inga lärare hade gått en fortbildning som endast handlade om 

stegintegrering vilket kanske förklarar denna situation. I detta bekräftades 

Aðalsteinsdottir (2008) då de intervjuade lärarna i min undersöning faktiskt inte hade en 

särskilt utbildning för att hantera stegintegrering som visade sig också genom att ett 

samarbete mellan stegen inte förkom särskilt ofta.  

 

De samarbeten som beskrevs av lärarna var mestadels passiva genom att ett lägre steg 

fick agera publik till ett högre stegs redovisning och kanske ställa frågor. Ett medvetet 

samarbete som främjar kommunikation och som avlastar läraren i sin roll som den 

avancerade brukaren av målspråket i interaktion beskrevs inte av lärarna. Därmed kan 

jag tyvärr inte jämföra hur Yule och Macdonalds (i Lightbown & Spada, 2013) 

slutsatser kring den lärandes muntliga produktion i förhållande till samtalspartnerns 

språknivå stämmer med lärarnas eller elevernas erfarenheter i klassrummet. Flera andra 

teorier som redovisades i kapitel 3 kan inte heller analyseras i förhållande till mina 

resultat eftersom det i så lite utsträckning förekom stegöverskridande samarbeten i de 

skolor som ingick i denna undersökning. Anledningen till det kan ligga i 

Aðalsteinsdottirs slutsats att lärarna saknar den didaktiska kompetensen för att utnyttja 

situationen, i att eleverna inte vill arbeta med andra grupper av psyko-sociala skäl vilket 

ses i beskrivningen som vissa lärare gjorde om hur eleverna valde sittplats eller i att 

lärarna måste lägga för mycket tid på att få klassrumssituationen att fungera ur ett 

organisatoriskt perspektiv så att de helt enkelt inte alltid hinner med den ideala 

lektionen för en stegintegrerad grupp trots att de har kunskaper om hur det bör gå till. 
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9 Vidare forskning 

Min undersökning visade på flera utmaningar och problem som stegintegrering skapar. 

Det som inte kunde analyseras i denna uppsats är det som faktiskt händer i klassrummet. 

För det första vore det intressant att göra diagnostiska prov med elever på steg 3 vid 

skolstarten för att se om kunskapsskillnaderna inte motsvarade flera steg, så att ett 

samarbete över stegsgränserna som eftersträvas av stegintegrering inte redan var möjligt 

på ett och samma steg.  

 

En större undersökning vore en analys av elevernas resultat efter ett års stegintegrerad 

undervisning i jämförelse med en större grupp som läste ett enda steg. Där borde man 

jämföra olika sammansättningar av stegintegrerade grupper mot en grupp på 25-30 

elever som läser samma steg. En stegintegrerad grupp på 10-12 elever med två steg 

kanske har bättre, lika bra eller sämre resultat än den stora ett-stegsgruppen. Men vilka 

resultat har en grupp med tre steg och 22 elever i jämförelse till den nästa lika stora ett-

stegsgruppen och den mindre stegintegrerade gruppen med två steg? Frågar man lärarna 

som intervjuades i denna uppsats skulle de flesta säga att den stora gruppen kommer att 

nå bättre resultat, men det kanske är så att dessa lärare trots alla omständigheter gör ett 

fantastiskt jobb så att elevresultaten inte påverkas alls av stegintegreringen. Sådana 

frågor måste andra undersökningar analysera.  
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Bilaga 1: Utdrag ur läroplanerna för Moderna Språk 

De delar som är fetmarkerade är en skillnad till det föregående lägre steget (mina 

framhävningar). 

 Moderna Språk Steg 

1 

Moderna Språk Steg 

2 

Moderna Språk Steg 

3 

Kommuni-

kationens 

innehåll 

Personlig information; 

ämnesområden som är 

välbekanta för eleverna; 

intressen, vardagliga 

situationer, personer och 

platser; åsikter och känslor. 

Vardagsliv och levnadssätt 

i olika sammanhang och 

områden där språket 

används. 

Personlig information; 

ämnesområden som är 

välbekanta för eleverna; 

vardagliga situationer, 

intressen, personer, platser, 

aktiviteter och händelser; 

åsikter, känslor och 

erfarenheter. 

Vardagsliv, levnadssätt och 

sociala relationer i olika 

sammanhang och områden 

där språket används. 

Kända ämnesområden; 

vardagliga situationer, 

intressen, personer, platser, 

aktiviteter och aktuella 

händelser; åsikter, känslor 

och erfarenheter. 

Levnadssätt, sociala 

relationer och kulturella 

företeelser i olika 

sammanhang och områden 

där språket används. 

Reception  Tydligt talat språk och 

enkla texter som är 

instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, även 

via olika medier och i 

kombination med 

illustrationer, till exempel 

film. Dialoger och samtal.  

Berättelser och annan 

fiktion, även i talad eller 

dramatiserad form, samt 

sånger.  

Information och 

meddelanden, till exempel 

skyltar och reklam. 

 

Tydligt talat språk och 

enkla texter som är 

instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, även 

via film och andra medier. 

Dialoger, intervjuer och 

samtal. 

Berättelser och annan 

fiktion, även i talad eller 

dramatiserad form samt 

sånger och dikter. 

Information och 

meddelanden, till exempel 

reklam, tidtabeller och 

notiser. 

Tydligt talat språk, även 

med viss regional 

färgning, och texter, som 

är instruerande, 

beskrivande, berättande, 

diskuterande och 

kontaktskapande, även via 

film och andra medier. 

Samtal och 

sammanhängande talat 

språk, till exempel dialoger 

och intervjuer. 

Berättelser och annan 

fiktion, även i talad eller 

dramatiserad form, samt 

sånger och dikter. 

Enkel sakprosa av olika 

slag och med olika syften, 

till exempel nyheter. 

Reception 

(talat 

språk) 

Språkliga företeelser, till 

exempel uttal, intonation 

och stavning, i det språk 

eleverna möter. 

Hur ord, fasta språkliga 

uttryck och vardagsfraser 

används i talat språk och 

texter i olika situationer. 

Språkliga företeelser, till 

exempel uttal, intonation, 

grammatiska strukturer, 

stavning och 

interpunktion samt fasta 

språkliga uttryck, i det 

språk eleverna möter. 

Hur olika formuleringar 

Språkliga företeelser, till 

exempel uttal, intonation 

och grammatiska strukturer 

samt fasta språkliga 

uttryck, i det språk eleverna 

möter. 

Hur texter och talat språk 

varieras utifrån olika 
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används för att inleda och 

avsluta olika typer av 

framställningar och 

samtal. 

syften och sammanhang. 

Produktion 

och 

Interaktion 

Presentationer, 

instruktioner, meddelanden 

och beskrivningar i 

sammanhängande tal och 

skrift. Samtal och 

skrivande för kontakt och 

kommunikation. 

Språklig säkerhet när det 

gäller till exempel uttal och 

intonation samt ord, 

artighetsfraser och andra 

fasta språkliga uttryck. 

Presentationer, 

instruktioner, meddelanden, 

berättelser och 

beskrivningar i 

sammanhängande tal och 

skrift. Samtal och skrivande 

för kontakt och 

kommunikation. 

Språklig säkerhet när det 

gäller till exempel uttal och 

intonation, artighetsfraser 

och andra fasta språkliga 

uttryck samt grammatiska 

strukturer, mot tydlighet 

och anpassning till syfte 

och sammanhang. 

Instruktioner, berättelser 

och beskrivningar i 

sammanhängande tal och 

skrift. Diskussioner, samtal 

och skrivande för kontakt 

och kommunikation i olika 

situationer. 

Språklig säkerhet när det 

gäller till exempel uttal, 

intonation, fasta språkliga 

uttryck och grammatiska 

strukturer, mot tydlighet, 

variation och anpassning 

till syfte, mottagare och 

situation. 

(Moderna Språk 1)  (Moderna Språk 2 )  (Moderna Språk 3) 
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 Moderna Språk Steg 

4 

Moderna Språk Steg 

5 

Moderna Språk Steg 

6 

Kommuni-

kationens 

innehåll 

Aktuella och kända 

ämnesområden; intressen, 

vardagliga situationer, 

aktiviteter och 

händelseförlopp; 

relationer och etiska 

frågor; åsikter, 

erfarenheter, känslor och 

framtidsplaner. 

Levnadsvillkor, 

traditioner, sociala 

relationer och kulturella 

företeelser i sammanhang 

och områden där språket 

används. 

Ämnesområden med 

anknytning till elevernas 

utbildning samt samhälls- 

och arbetsliv; aktuella 

områden; händelser och 

händelseförlopp; tankar, 

åsikter, idéer, erfarenheter 

och känslor; relationer och 

etiska frågor. 

Innehåll och form i olika 

typer av fiktion. 

Levnadsvillkor, attityder, 

värderingar och 

traditioner samt sociala, 

politiska och kulturella 

förhållanden i olika 

sammanhang och områden 

där språket används. 

Målspråkets utbredning 

och ställning i världen. 

Konkreta och abstrakta 

ämnesområden med 

anknytning till elevernas 

utbildning samt samhälls- 

och arbetsliv; aktuella 

ämnesområden; tankar, 

åsikter, idéer, erfarenheter 

och känslor; etiska och 

existentiella frågor. 

Teman, motiv, form och 

innehåll i film och 

skönlitteratur; 

författarskap och 

litterära epoker. 

Levnadsvillkor, attityder, 

värderingar, traditioner, 

samhällsfrågor samt 

kulturella, historiska, 

politiska och sociala 

förhållanden i olika 

sammanhang och områden 

där språket används. 

Reception  Talat språk, även med viss 

regional och social 

färgning, och texter, som 

är instruerande, 

beskrivande, berättande, 

diskuterande, 

argumenterande och 

kontaktskapande, även via 

film och andra medier. 

Samtal och 

sammanhängande talat 

språk, till exempel dialoger 

och intervjuer. 

Skönlitteratur och annan 

fiktion, även i talad och 

dramatiserad form, samt 

sånger och dikter. 

Sakprosa av olika slag och 

med olika syften, till 

exempel reportage. 

Talat språk, även med viss 

social och dialektal 

färgning, och texter som är 

instruerande, berättande, 

sammanfattande, 

förklarande, 

diskuterande, 

rapporterande och 

argumenterande, även via 

film och andra medier. 

Sammanhängande talat 

språk och samtal av olika 

slag, till exempel intervjuer. 

Skönlitteratur och annan 

fiktion. 

Sakprosa av olika slag och 

med olika syften, till 

exempel manualer, 

populärvetenskapliga 

texter och reportage. 

Talat språk, även med 

social och dialektal 

färgning, och texter, även 

komplexa och formella, 

som är berättande, 

diskuterande, 

argumenterande, 

rapporterande och 

redogörande, även via film 

och andra medier. 

Sammanhängande talat 

språk och samtal av olika 

slag, till exempel debatter, 

föredrag och intervjuer. 

Samtida och äldre 

skönlitteratur, dikter, 

dramatik och sånger. 

Sakprosa av olika slag och 

med olika syften, till 

exempel formella brev, 
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populärvetenskapliga texter 

och recensioner. 

Reception 

(talat språk) 

Språkliga företeelser, till 

exempel uttal, intonation, 

grammatiska strukturer och 

satsbyggnad samt ord 

med olika stilvärde och 

fasta språkliga uttryck, i 

det språk eleverna möter. 

Hur texter och talat språk 

kan varieras för olika 

syften och sammanhang. 

Hur ord och fraser i 

muntliga och skriftliga 

framställningar skapar 

struktur och 

sammanhang genom att 

tydliggöra inledning, 

orsakssammanhang, 

tidsaspekt och slutsats. 

Hur struktur och 

sammanhang byggs upp 

samt hur attityder, 

perspektiv och stilnivå 

kommer till uttryck i talat 

och skrivet språk i olika 

genrer. 

Hur språk, bilder och ljud 

används för att påverka 

till exempel i politiska tal 

och reklam. 

Produktion 

och 

Interaktion 

Instruktioner, berättelser 

och beskrivningar i 

sammanhängande tal och 

skrift. Samtal, diskussion 

och argumentation för 

kommunikation och 

kontakt i olika situationer. 

Språklig säkerhet när det 

gäller till exempel uttal, 

intonation, fasta språkliga 

uttryck och satsbyggnad, 

mot tydlighet, variation 

och flyt. 

Bearbetning av egna och 

andras muntliga och 

skriftliga framställningar 

för att variera, 

tydliggöra, precisera och 

anpassa dem till syfte, 

mottagare och situation. 

Muntlig och skriftlig 

produktion och interaktion 

av olika slag, även i mer 

formella sammanhang, 

där eleverna instruerar, 

berättar, sammanfattar, 

förklarar, kommenterar, 

värderar, motiverar sina 

åsikter, diskuterar och 

argumenterar. 

Bearbetning av egna och 

andras muntliga och 

skriftliga framställningar 

för att variera, tydliggöra 

och precisera dem samt för 

att skapa struktur och 

anpassa dem till syftet och 

situationen. I detta ingår 

användning av ord och 

fraser som tydliggör 

orsakssammanhang och 

tidsaspekter. 

Muntlig och skriftlig 

produktion och interaktion i 

olika situationer och med 

olika syften, där eleverna 

argumenterar, rapporterar, 

ansöker, resonerar, 

sammanfattar, 

kommenterar, värderar och 

motiverar sina åsikter. 

Olika sätt att 

kommentera och föra 

anteckningar när man 

lyssnar till och läser 

framställningar från olika 

källor. 

Bearbetning av språk och 

struktur i egna och andras 

muntliga och skriftliga 

framställningar, även i 

formella sammanhang. 

Anpassning till genre, 

situation och syfte. 

 (Moderna Språk 4)  (Moderna Språk 5)  (Moderna Språk 6) 
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Bilaga 2: Frågor till skolledningen 

o Hur många elever går på denna skola? 

o Hur många elever läser ett modernt språk (inte engelska)? 

o Vilka moderna språk erbjuder skolan? 

o Hur länge har Du jobbat som rektor på den här skolan? 

o Vilken yrkesbakgrund har du själv? Lärare- i så fall vilka ämnen? 

o Förekommer stegintegrering i ämnet Moderna språk på denna skola? 

o Om, ja -> vilka språk? vilka steg? gäller det alla lektioner? 

o Förekommer det att två språk undervisas av samma lärare under samma 

lektion? 

o Om, ja -> vilka språk? vilka steg? gäller det alla lektioner? 

o Varför väljer Din skola stegintegrering respektive undervisning av två 

språk under samma lektion?  

o Har de berörda språklärarna gjort/haft möjlighet till en fortbildning eller 

dylikt för att lära sig om stegintegreringen? 

o Enligt Dig, vad är fördelarna med stegintegrering i Moderna språk? 

o Enligt Dig, vad är nackdelarna med stegintegrering i Moderns språk? 
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Bilaga 3: Frågor till språklärarna 

o Hur länge har Du jobbat som lärare? 

o Vilka ämnen undervisar Du i? Vilka steg undervisar Du i under läsåret 

2013/2014? 

o Förekommer stegintegrering i en av Dina undervisningsgrupper? Om ja, vilka? 

o Hur många elever finns i Din största och i din minsta undervisningsgrupp? 

o Kunde Du påverka sammansättningen av steg inom undervisningsgruppen? 

o Hur påverkar stegintegrering Din arbetsbelastning? 

o Vilka effekter har stegintegrering på Din lektionsplanering? 

o Föredrar Du detta undervisningssätt framför den traditionella med endast ett steg 

i varje undervisningsgrupp? Om inte- har Du möjlighet att påverka / ändra det 

till nästa läsår? 

o Har Du gått någon form av utbildning/fortbildning för att hantera en 

stegintegrerat grupp? 

o Hur hanterar Du stegintegrering under lektionen? (t.ex. placeras grupperna 

enskild?) 

o Gör Du uppgifter där två eller fler olika steg jobbar tillsammans?  

o Hur gör Du genomgångar som egentligen bara riktas till ett steg?  

o Enligt Din erfarenhet, har stegintegrering en positiv eller negativ inverkan på din 

undervisning?  

o Vilka fördelar ser Du med en stegintegrerad undervisning när det gäller 

elevernas inlärning? 

o Vilka nackdelar ser Du med en stegintegrerad undervisning när det gäller 

elevernas inlärning? 
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Bilaga 4: Frågorna till eleverna 

o Vilket program går du? 

samhälls 

natur 

ekonomi 

teknik 

annat 

o Vilket språk läser du under läsåret 2013/2014? 

tyska 

franska 

spanska 

annat 

o Finns de elever som läser andra steg som undervisas samtidigt? 

ja varje lektion 

ja minst 1 lektion 

nej aldrig 

vet ej 

o Samarbetar du med elever som läser på en annan nivå? 

ja oftast 

ja ibland 

nej möjligheten finns inte 

nej jag vill inte 

o Var sitter grupperna? 

eleverna sitter inte i sina grupper utan var som helst i klassrummet 

varje steg sitter för sig i en del av klassrummet 

mitt steg sitter utanför klassrummet 

vet ej 

o Vad tycker du om denna situation med flera steg i ett klassrum? 

jag tycker inte att det påverkar mig så mycket 

det är dåligt, läraren har inte så mycket tid för min grupp 

det är dåligt, jag lär mig mindre bra 

det är bra, jag får repetera när läraren förklarar något för ett lägre steg 

det är bra, man lär sig av varandra 

o Utveckla dina åsikter om denna situation! (öppen) 

o Skulle du föredra att lära dig på ett annat sätt? 

ja, varje steg skulle vara enskilt 

nej, det funkar bra som det är 

ja, intensivläsning (4 lektioner per vecka under en termin med bara 1 steg) 

ja, jag skulle t.o.m. kunna tänka mig kunna gå till en annan skola 

ja, distansundervisning 

o Vill du kanske säga något till om ämnet Moderna språk i sig? (öppen) 


