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Abstract 

 

 
The topic of this study is how methods for literacy development are used in upper secondary school 

education for poor comprehenders. The work was based upon the questions: 1) How do secondary 

school teachers employ methods for literacy development in their classroom instruction, with special 

focus on poor comprehenders? 2) How do secondary school teachers perceive that they employ 

methods for literacy development, with special focus on poor comprehenders? 3) What differences 

and similarities are there between the teachers? Two methods were used; classroom observations and 

interviews of three Swedish as a foreign language teachers and three first language content area 

teachers.  The results showed that all teachers employ different methods that enhance educational 

quality as well as literacy development strategies that have been proven beneficial for poor 

comprehenders. Variations in methods used are generally due to individual discrepancies in 

preferences rather than differences between first and second language teachers. The conclusion is 

that teachers who apply methods for literacy development should be able to adapt their whole class 

instruction according to the needs of poor comprehenders without lowering instructional quality.  
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1 Inledning 

Under mina drygt 20 år som gymnasielärare har jag vid ett flertal tillfällen kommit i 

kontakt med elever från olika skolor som efter genomförd läs- och skrivutredning fått 

veta att de inte har dyslexi. Med hänvisning till detta har de heller inte erbjudits stöd för 

sina svårigheter förutom läxhjälp eller omläsning av kurs. Flera av dessa elever var både 

arga och frustrerade över att ha lämnats utan verktyg att hantera sina språkliga 

svårigheter, som kan resultera i exempelvis låga resultat på läsförståelsetester och 

nationella prov samt underkända kursbetyg.  I efterhand kan jag inte annat än spekulera 

kring orsaken till elevernas svårigheter, men jag har funderat mycket på hur skolan 

skulle kunna fånga upp och hjälpa de här eleverna på ett bättre sätt och på vad jag som 

lärare kan göra i den ordinarie klassrumsundervisningen för att hjälpa eleverna att 

hantera sina språksvårigheter och utveckla sin läs- och skrivfärdighet, sin litteracitet. 

 

Innebörden av det engelska ordet literacy, “the ability to read and write” (Merriam-

Webster), har successivt vidgats från att beskriva en enskild individs kognitiva 

färdigheter inom läsning och skrivning till att omfatta även demokratiska, sociala och 

kulturella aspekter. UNICEF (UNESCO, 2006), definierar funktionell litteracitet som 

“the ability to use reading, writing and numeracy skills for effective functioning and 

development of the individual and the community”. Funktionell litteracitet är ett viktigt 

mått på länders samhällsutveckling. Som ett led i 2013 års PIAAC-program (OECD:s 

jämförelse av vuxnas färdigheter) deltog 33 länder i en undersökning om vuxnas 

läsförmåga, räkneförmåga samt problemlösningsförmåga. Avsikten var att se hur 

undervisningssystem inom skola och arbetsliv skulle kunna stimulera utvecklandet av 

dessa färdigheter för samhällets och individens bästa. Trots att andelen vuxna med god 

läsförmåga i Sverige låg 8 % över medelvärdet jämfört med de undersökta OECD-

länderna enligt SCB:s sammanfattning (2013) uppnådde inte 42 % av Sveriges vuxna 

befolkning kriterierna för god läsförmåga. Av dessa är de flesta utlandsfödda eller 

inrikes födda med kort utbildning.  

 

Förutom att generella läs- och skrivsvårigheter kan ha sin grund i annat förstaspråk 

finns en mängd orsaksfaktorer av både social, medicinsk och kognitiv karaktär samt 

miljöfaktorer som bristande läsvana och bristfällig undervisning (SPSM, 2015). Att 

skillnader i litteracitet mellan människor till stor del även har att göra med 

socioekonomiska faktorer är väl dokumenterat. Att segregeringen i de svenska skolorna 

ökat sedan 1990-talet och fortfarande ökar med minskad likvärdighet som följd 

framkommer i Skolverkets lägesrapport (2015c). Betydelsen av socioekonomisk 

bakgrund när det gäller svenska elevers resultat tycks vara stabil över tid, förutom för 

resultaten för elevernas läsförståelse i PISA-tester, där den socioekonomiska 

bakgrunden fått ökad betydelse. I Skolverkets rapport framgår även att andelen elever 

som gick ut gymnasiet 2014 utan grundläggande högskolebehörighet uppgick till 30 %, 

vilket är en ökning jämfört med tidigare år. I en TALIS-rapport (OECD:s Teaching and 

Learning International Survey) som redovisas i lägesrapporten framkommer dessutom 

att svenska lärare i åk 7-9 i högre grad än lärare i andra TALIS-länder anser att eleverna 

inte får det stöd de behöver.  
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Att ha svårigheter att förstå det som står i läroböckerna kan bli förödande för en elev i 

de senare skolåren, eftersom varje ämne har ett specifikt ämnesspråk som eleven måste 

utveckla, förstå och kunna använda för att få godkända betyg. Att eleven trots 

eventuella svårigheter har rätt att få sina behov tillgodosedda i den ordinarie 

undervisningen har fastslagits i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), 

paragraf 7. Detta befästs även i Skolverkets stödmaterial Allmänna råd för arbete med 

extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, som innehåller handfasta 

riktlinjer och principer för inkludering av barn/elever i behov av särskilt stöd; det är 

först när de extra anpassningar som gjorts i barnets/elevens ordinarie klass eller 

undervisningsgrupp inte räcker till som man gör en pedagogisk utredning, vilket i sin 

tur kan leda fram till åtgärder där eleven i viss mån avskiljs från sin klass eller grupp. 

Detta har naturligtvis implikationer vad gäller fördelningen av specialpedagogiska 

resurser, eftersom förebyggande inkluderande insatser enligt direktiven måste 

prioriteras då det individuella särskilda stödet inte ska ses som en möjlig första åtgärd.  

 

För ämneslärare i svenska och språk är utvecklandet av kommunikativa färdigheter 

centrala, men i Gy 11, kap 2 står att ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så 

att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”. Det är alltså alla 

lärares gemensamma ansvar, inte bara språklärarnas, att i varje enskilt ämne hjälpa 

alla elever att utveckla ett fungerande skolspråk och ämnesspecifikt språk och 

därigenom höja deras kunskaper, måluppfyllelse och, inte minst, stärka deras 

självkänsla.  Salamancadeklarationen och Gy 11 föreskriver att vi använder oss av 

metoder som fungerar i klassrummet och genom vilka samtliga elever kan nås. 

 

Termen för profilen hos individer som har låga resultat på läsförståelsetester och 

normala resultat på ordavkodningstester är specifika läsförståelseproblem. Kategorin 

kan identifieras genom testning redan i de tidiga skolåren (Elwér, 2015) men det finns 

inte mycket forskning som visar hur man kan komma tillrätta med problemen. En av 

anledningarna till detta kan vara att det krävs omfattande insatser i skolorna under lång 

tid för att nå resultat (Cain & Oakhill, 2007). Många elever med specifika 

läsförståelseproblem förblir också oupptäckta (Elwér, 2009).  

 

Det finns mycket forskning som stöder användandet av språkutvecklande arbetssätt för 

flerspråkiga elever som läser svenska som andraspråk, både på grundskolan och på 

gymnasiet. Mot bakgrund av att forskningsresultat visar att även elever med specifika 

läsförståelseproblem gynnas av språkutvecklande arbetssätt finns behov av att studera 

yrkesverksamma lärares tillämpning av dessa arbetssätt samt att tillvarata deras 

erfarenheter. Den kunskap som i nuläget finns om användningen av språkutvecklande 

arbetssätt fokuserar främst förskolan och de första åren av grundskolan och berör främst 

elever med svenska som andraspråk. Det krävs mer forskning om lärares erfarenheter av 

språkutvecklande arbete med gymnasieelever med bristande läsförståelse i en 

inkluderande kontext. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Jag ville studera både lärare som undervisar elever som har svenska som förstaspråk och 

lärare som undervisar elever som har svenska som sitt andraspråk. Enligt Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk (2015) är ”kommunikativ, flerstämmig under-

visning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen gynnsam för alla elever och 

högst nödvändig för flerspråkiga elever”. Detta innebär dock inte att alla första- eller 

ens andraspråkslärare tillämpar språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning. Enligt 

Skolinspektionen (2010) saknar många lärare kunskap om språk- och kunskaps-

utvecklande arbetssätt. Jag ville därför undersöka hur de studerade lärarna anser att de 

arbetar språkutvecklande för att stötta elever med bristande språkförståelse, hur detta 

avspeglas i deras undervisning samt om det finns några likheter och skillnader mellan 

första- och andraspråkslärarna.   

 

Syftet med studien är att undersöka hur tre första- och tre andraspråkslärare på en 

gymnasieskola använder sig av språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning.  

1. Hur iscensätter de studerade ämneslärarna språkutvecklande arbetssätt i undervisning 

av elever med bristande språkförståelse? 

2. Hur uppfattar de studerade ämneslärarna att de arbetar språkutvecklande med fokus 

på elever med bristande språkförståelse?  

 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan första- och andraspråkslärares sätt att 

arbeta språkutvecklande? 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras teoretiska utgångspunkter med relevans för studien. Vidare 

behandlas teoretiska perspektiv på läs- och skrivsvårigheter avseende språkförståelse 

respektive språkutvecklande arbetssätt där även specialpedagogiska och metodologiska 

aspekter berörs. Teoriavsnittet är ämnat att utgöra referensram för studiens empiri.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Den proximala utvecklingszonen 

Ivar Bråten (1998) lyfter fram den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotsky 

(1896-1934), som en av förgrundsgestalterna inom sociokulturell teori. Vi lär och 

utvecklas i ett socialt och språkligt samspel med andra och präglas av tidigare 

generationers kunskaper och erfarenheter som överförs via semiotiska system och blir 

till psykologiska tankeredskap. Vygotsky var intresserad av hur lärare kan använda 

undervisning för att vägleda barns kognitiva processer i syfte att främja deras 

utveckling. Den utvecklingspotential barnet har då det får stöd av en vuxen kallade 

Vygotsky den proximala utvecklingszonen. Bråten (1998) menar att denna zon kan ha 

en vidare betydelse, då den betonar vikten av tillrättalagd dialog mellan två eller flera 

individer för att en högre kulturell nivå av psykologiskt processande ska kunna 

utvecklas. Pedagogen stöttar eleven i dess proximala utvecklingszon så att den ska nå 

längre än vad den hade klarat av på egen hand för att till slut klara av uppgiften själv. 

2.1.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Nilholm (2007) menar att man kan urskilja två tydliga perspektiv på special-

pedagogikens uppdrag; ett kompensatoriskt respektive ett kritiskt. Historiskt sett har det 

kompensatoriska perspektivet, som identifierar problematiska egenskaper hos individen, 

haft störst genomslagskraft. Diagnoser som dyslexi och ADHD kan sägas vara uttryck 

för ett kompensatoriskt förhållningssätt gentemot elever i behov av särskilt stöd. Det 

kritiska perspektivet har växt fram som en reaktion mot det normalitetsbegrepp och de 

nedvärderande kategoriseringar som kan känneteckna ett kompensatoriskt synsätt. 

Istället ses själva skolsituationen som problematisk för eleven och insatser som ska 

motverka stigmatisering förordas. Inkluderingstanken i Salamancadeklarationen och 

Unescos riktlinjer för inkludering kan alltså sägas vara uttryck för ett kritiskt perspektiv 

gentemot elever i behov av särskilt stöd. 

  

Nilholm förespråkar dock ett tredje synsätt: ett dilemmaperspektiv, som tar sin 

utgångspunkt i de problem som alla utbildningssystem ställs inför när det gäller 

pedagogiska och specialpedagogiska frågor, exempelvis att man måste tillämpa positiv 

diskriminering och kanske skilja en elev från gruppen för att kunna ge denne adekvat 

stöd. Fördelen med ett dilemmaperspektiv är att det utgår från att man ständigt 

fokuserar och omförhandlar aktuella och komplexa pedagogiska problemen istället för 

att föreslå lösningar som inte avspeglar problemets komplexitet. Studien utgår i 

huvudsak från ett kritiskt perspektiv eftersom den fokuserar språkutvecklande arbetssätt 

i ordinarie klassrumsundervisning. 
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2.2 Teoretiska perspektiv på läs- och skrivsvårigheter 

2.2.1 Språkförståelse 

Arbetsminne 

Korttidsminnet används för att komma ihåg exempelvis sifferserier. När uppgiften även 

kräver vår uppmärksamhet samt bearbetning och lagring tas istället arbetsminnet i bruk 

(Dahlin, 2009). Hur arbetsminnet fungerar kan förklaras genom Baddeleys fyr-

komponentsmodell från 2000 (Baddeley, 2010), i vilken arbetsminnet ses som ett 

system med ett överordnat exekutivt system som sorterar och skickar information till 

två undersystem; den fonologiska loopen, där verbalt och akustiskt material bearbetas 

och lagras, och det visuo-spatiala skissblocket som behandlar visuella och spatiala 

material. Dessutom finns en episodisk buffert: en temporär lagringsstation mellan 

arbetsminne och långtidsminne.  Det exekutiva systemet sammanställer informationen 

och avgör vad som ska skickas vidare till långtidsminnet.  

 

Enligt Alloway (2006; 2009) har arbetsminnet avgörande betydelse för en elevs skol-

framgång. När information ska bearbetas och lagras samtidigt, som vid huvudräkning, 

läsning eller skrivning, är det speciellt påfrestande för arbetsminnet. Det är inte säkert 

att elever som har brister i arbetsminnet klarar av att hålla informationen i huvudet 

tillräckligt länge för att lösa uppgiften, vilket leder till att de glömmer instruktioner och 

information, tappar tråden eller uppmärksamheten eller minns inte hur långt de har 

hunnit i en uppgift. I en studie (Alloway, 2009) framgår att arbetsminneskapacitet kan 

användas för att förutsäga både läsfärdighet och matematisk förmåga, vilket tyder på att 

brister i arbetsminne utöver att vara kopplat till läsfärdighet och matematik även har att 

göra med övergripande brister i inlärningsförmåga. Om belastningen på arbetsminnet 

minskar med hjälp av olika strategier skapas bättre förutsättningar för inlärning.  

The Simple View of Reading 

The Simple View of Reading visar hur god läsförmåga är beskaffad (Gough & Tumner, 

1986). Den visar att de två komponenter som krävs för läsning är avkodning och 

förståelse (Hoover & Gough, 1990), alltså: Läsning = produkt av avkodning (A) och 

förståelse (F): L= A x F. Man kan ha problem med antingen läsning eller avkodning 

eller både och. I en uppföljande studie av Simple View of Reading konstaterar Tumner 

och Chapman (2012) att den grundläggande tvåkomponentsmodellen består, men att det 

även finns ett samband mellan avkodning och förståelse, vilket förstås påverkar 

läsningen, samt att förebyggande program för barn från speciella riskgrupper både 

behöver vara inriktade på att förbättra barnens språkliga förmåga och kopplingen 

fonem-grafem. The Simple View of Reading har dock utmanats av Foorman et al. 2015, 

som menar att det finns fog för att muntlig språkförståelse och språkfärdighet borde 

ersätta (läs)förståelse i modellen. 

Läsförståelseproblem 

I Hulme och Snowlings forskningsöversikt (2011/1) framkommer att vissa läsförståelse-

problem orsakas av genetiska faktorer och andra av miljöfaktorer såsom bristande 

läsvana eller kort tid i målspråkslandet. Prediktorer för läsförståelseproblem är ordigen-
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känningsförmåga, ordförråd och grammatiska färdigheter (Muter m fl, 2004). 

Seigneuric m fl (2000) har visat att arbetsminneskapacitet, som kan beskrivas som ett 

system som är specialiserat på processandet av symbolisk information, är en bättre 

prediktor för läsförståelse än avkodningsförmåga och vokabulär. 

 

Wolff (2010) har jämfört resultaten av två litteracitetsstudier som genomförts av IEA 

(1991, 2001), som genomför storskaliga internationella utvärderingar av utbildning, på 

svenska nioåringar. Barnen delades in i subgrupper utifrån deras läsprofiler, varav fem 

av grupperna visade olika brister beträffande läsningen, vilket visar att svaga läsare inte 

är en homogen grupp. Wolff menar att det är viktigt att klargöra vilken av subgrupperna 

ett barn tillhör så att man kan sätta in rätt åtgärder. Gruppen poor comprehenders gick 

tydligt och stabilt att avgränsa från andra grupper. Wolff understryker dock att 20 % av 

de undersökta barnen i gruppen poor comprehenders aldrig talade svenska hemma. 

Specifika läsförståelseproblem  

Med specifika läsförståelseproblem avses åldersadekvat avkodning men icke ålders-

adekvat läsförståelse hos individer där ingen speciell orsaksfaktor (till exempel 

utvecklingsstörning) föreligger (Elwér, 2009). Till skillnad från dyslexi existerar inte 

specifika läsförståelseproblem som medicinsk diagnos enligt DSM-5, vilket gör att olika 

engelska benämningar på samma kategori förekommer, exempelvis poor 

comprehenders (Cain & Oakhill, 2007), specific poor reading comprehenders (Elwér et 

al, 2015), children with specific reading-comprehension difficulties (Clarke, 2010), 

specific reading comprehension deficits  (Locascio m fl, 2010). Variationen är även stor 

mellan vad olika forskare menar ingår i definitionen av specifika läsförståelseproblem, 

vilket Rönberg och Petersen visar i en studie (2016). De menar att problemen med 

läsförståelse hos de undersökta danska nioåringarna ofta korrelerade med brister i 

ortografisk avkodning och bristande läsvana och att antalet individer med specifika 

läsförståelseproblem därför kan vara mindre än vad tidigare studier indikerat.  

 

Definitionen specific reading disability kritiseras av Spencer m fl (2014), som fann att 

mindre än 1 % av de undersökta barnen som hade bristande läsförståelse endast hade 

åldersadekvat avkodning och ordförståelse. Definitionen ses som missvisande då det 

egentligen handlar om bristande språkförståelse i allmänhet och inte bristande 

läsförståelse i synnerhet. Även Nation m fl (2010) menar att övergripande språksvårig-

heter orsakar lässvårigheter och inte tvärtom, vilket redovisats i en longitudinell studie 

på en grupp 8-åringar som visade samma brister i sin språkprofil redan vid 5,5 års ålder 

trots vanligtvis normal förmåga i fonologiskt processande.  

 

Träning i muntlig språkfärdighet (vokabulär, hörförståelse, bildliga uttryckssätt och 

berättande) har visat sig vara den intervention som har den mest långvariga effekten på 

läsförståelseproblem i en studie på engelska 8-9-åringar (Clarke, Snowling, Truelove & 

Hulme, 2010), även om textförståelse och språkfärdighetsträning i kombination med 

textförståelse också gav signifikant relevanta förbättringar. Resultatet tyder på att det 

inte primärt är läsningen utan den muntliga språkfärdigheten som elever med specifika 

läsförståelseproblem främst behöver stöd med.  
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Orsaker och korrelerande faktorer  

Cutting m fl (2013) är det första forskarteam som gjort en neurobiologisk studie av barn 

med specifika läsförståelseproblem för att se om dessa barn processar ord på samma sätt 

som barn med normal läsutveckling respektive dyslexi. Genom att undersöka syrenivån 

i blodet i olika ställen i hjärnan vid läsning av ord med olika frekvens kunde man se att 

de undersökta dyslektikerna visade avvikelser i den del av hjärnan som kopplas till 

igenkänning av nedskrivna ord, medan de barn som hade specifika läsförståelse-

svårigheter uppvisade en viss underaktivitet i de delar i hjärnan som reglerar åtkomsten 

av lexikala-semantiska representationer i samband med ordigenkänning, vilket tyder på 

att barnen i den gruppen kan ha en speciell svaghet beträffande vissa minnesfunktioner.  

Cutting m fl menar att den neurobiologiska signaturen hos dessa barn helt enkelt inte 

stöttar deras läsförståelse i tillräckligt hög grad. Oavsett vilken typ av problem en 

individ har med läsningen är det dock viktigt att stötta de kognitiva system som är 

kopplade till denna. 

 

Specifika läsförståelseproblem framträder ofta inte förrän eleven är i 9-10-årsåldern då 

eleven möter texter med ökad komplexitet (Elwér, 2009). Elwér m fl (2015) visade dock 

att de problem som elever i åk 4 med specifika läsförståelseproblem uppvisade med 

muntlig språkfärdighet (vokabulär, verbalt minne och grammatik) var stabila över tid 

och kunde upptäckas redan i femårsåldern, innan eleverna börjat med läs- och skriv-

undervisning. Enligt Catts (2001) är risken för att drabbas av lässvårigheter 4-5 gånger 

högre hos barn som tidigare haft muntliga språksvårigheter än hos de som inte haft det. 

 

I en studie av nio- och tioåringar visade Catts (2015) att elever med specifika läs-

förståelseproblem även har grammatiska svagheter beträffande morfologi och syntax 

som saknar semantisk förklaring. Att hörförståelseproblem är vanligt förekommande 

hos denna grupp elever visades av Nation et al (2010). Detta förhållande betonas även 

av Levlin (2014), i vars avhandling signifikanta samband påvisas mellan elevers 

hörförståelse i åk 3 och utfallet i läsförståelse i ämnesprovet i svenska och med fem av 

sex delprov i matematik.  

 

I två studier på nio- och tioåringar visade Cain, Oakhill & Lemmon (2010) att elever 

med bristande läsförståelse har problem med att förstå bildspråk, speciellt när 

betydelsen är oklar, som ”han är inte torr bakom öronen”. De har även svårt att förstå 

narrativ struktur samt att kunna övervaka sin egen förståelse. Att göra inferenser, att 

”läsa mellan raderna”, är speciellt bekymmersamt. I Cains m fl studier framgick att 

dessa elever inte bara har svårt för att göra de inferenser som krävs för att konstruera ett 

meningsfullt sammanhang i en läst text utan även har svårt att processa inferenser för att 

förstå meningen med enskilda nya ord, speciellt när de kognitiva kraven på processande 

är höga. I motsats till tidigare forskning som fokuserat sambandet mellan läsförståelse 

och kognitiv nivå hos elever med specifika läsförståelsesvårigheter, lyfter Elwér m fl 

(2015) fram en studie av Keenan m fl (under tryckning), vars resultat tyder på att 

kognitiva skillnader kan ha att göra mer med beskaffenheten hos de tester som använts, 

elevernas ålder samt elevurvalet än med elevkategorins allmänna intelligensprofil. 
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2.2.2 Språkutvecklande arbetssätt 

Hajer och Meestringa (2010) definierar språkinriktad undervisning som ”en kontextrik 

undervisning med språklig stöttning och mycket interaktion” (s 27). Pedagogiken växte 

fram i Nederländerna i slutet av 90-talet då de flerspråkiga eleverna blev så många att 

traditionell undervisning inte längre kunde tillgodose deras behov. Några av 

inspirationskällorna var bland annat australiensisk och nordamerikansk forskning om 

Content-based Approached samt Content and Language Integrated Learning. (Hajer & 

Meestringa, 2010). Idag har språkinriktad undervisning även anammats av svenska 

lärare, forskare och läroplansutvecklare under beteckningen ”språkutvecklande 

arbetssätt”. Termen kopplas främst till andraspråksundervisning (Skolverket, 2015a; 

Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, 2015) även om Skolverket påpekar att 

språkutvecklande arbetssätt gynnar alla elever. Skolverket skriver att alla lärare, oavsett 

vilket ämne, stadium eller skolform de verkar inom har ett ansvar för att stötta elevernas 

utveckling av ämnesspecifikt språk i varje skolämne genom att erbjuda stöttning, 

interaktion och många tillfällen till språkanvändning. För att lyckas behöver eleverna 

lära sig ämnesspråket och ämnesinnehållet parallellt. Eleverna ska i varje ämne få 

tillfälle att utveckla samtliga språkliga färdigheter: lyssna, tala, läsa och skriva.  

  

Skillnaden mellan språklärarnas arbete med att utveckla elevernas färdigheter i olika 

språk och det språkutvecklande arbete som samtliga lärare åläggs att utföra är att det 

senare fokuserar arbetets innehåll och inte dess form (Gibbons, 2013). Lärarnas centrala 

betydelse i elevernas lärprocess betonas förutom i sociokulturell teori av exempelvis 

Tjernberg (2013), som menar att en förutsättning för framgångsrik läs- och skriv-

pedagogik är att läraren ser språkets muntliga och skriftliga sidor i ett språkutvecklande 

sammanhang, vilket bland annat innebär att lärarna använder sig av flera skilda 

metoder, visar eleverna hur lärandeprocessen kommer att se ut, försöker få eleverna att 

bli delaktiga under lektionerna samt låter eleverna samverka under arbetets gång. 

 

Ett aktuellt (2015-2018) svenskt exempel på en nationell litteracitetssatsning är 

Läslyftet, som leds av Skolverket i samband med Nationellt centrum för språk-, läs- och 

skrivutveckling. Genom kollegial lärarfortbildning i läs- och skrivdidaktik, i vilken 

språkutvecklande arbetssätt är en fundamental del, vill man åstadkomma en 

kvalitetsförbättring i undervisningen som kan leda till en förbättring av samtliga elevers 

läsförståelse och skrivförmåga. Oavsett om man är första- eller andraspråkselev kan 

skillnaderna mellan vardagsspråk och det mer formella och abstrakta ämnesspråket 

orsaka svårigheter, i synnerhet eftersom ämnesspråket ofta är skriftspråkligt och varierar 

mellan olika ämnen. Detta aktualiseras även av Skolverket i presentationen av Läslyftets 

moduler (2015b), som poängterar att eftersom undervisningen bör utgå från elevernas 

förkunskaper i det ämne som avses kan det språkutvecklande arbetet utföras på olika 

sätt, men det finns vissa övergripande kännetecken, nämligen läsning, skrivning, 

muntlig framställning, lyssnande, visualiseringar, kognitivt krävande uppgifter, 

utveckling av ett ämnesspecifikt ordförråd, genrepedagogik och strategier för lärande 

samt formativ bedömning av utvecklingen av elevernas ämnesspecifika språk. Den 

sammanställning av språkutvecklande arbetssätt som följer kombinerar ovanstående 
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kännetecken med aktuell ämnesspecifik forskning samt metodik (Gibbons, 2009; 2010, 

Hajer & Meestringa, 2010).  

Four Resources Model 

I Lukes och Freebodys (1990) läsresursmodell, Four Resources Model, ses läsandet som 

en social praktik med politiska och ekonomiska möjligheter och begränsningar. För att 

uppnå litteracitet räcker det inte med att kunna avkoda texten och tolka den utifrån egna 

referensramar, utan vi måste även kunna relatera till den på ett socialt och kulturellt plan 

samt kritiskt kunna granska den för att se vilken bild av världen författaren vill ge oss 

och vilken ideologi texten avspeglar. Vi måste alltså använda oss av fyra läsresurser 

parallellt, vilka Freebody och Luke benämner avkodare, textdeltagare, textanvändare 

samt textanalytiker. Vid avkodning använder vi våra afabetiska kunskaper för att koppla 

bokstäver till ljud i läsriktning från vänster till höger. Som textdeltagare kopplar vi 

texten till våra egna kulturella och sociala kunskaper och erfarenheter. Användandet av 

en text sker enligt sociala och kulturella mönster. När vi analyserar en text granskar vi 

den kritiskt med avseende på underliggande och explicita budskap, värderingar och syn 

på omvärlden. Forskarna ger i likhet med Skolverket inga pedagogiska anvisningar för 

läsundervisning men betonar att de fyra läsresurserna ska finnas med explicit från 

läsinlärningens början ända in i vuxenundervisning. 

 

Metakognitiva läs- och skrivstrategier 

För att hjälpa eleverna att inte enbart förstå innehållet i en text utan även kunna 

generalisera gäller det att kunna tillämpa strategier som gäller för läsningen av liknande 

texter. På 1980-talet utarbetade Palinscar och Brown (1984) metoden Reciprocal 

Teaching, en forskningsbaserad undervisningsmetod där man använder sig av 

metakognitiva strategier för att förbättra elevers läsförståelse. I strukturerade textsamtal 

i smågrupper får eleverna med handledning av lärare förutspå handlingen, ställa frågor, 

förtydliga samt sammanfatta en text. Tanken är att eleverna ska bli medvetna om vad de 

förstått och inte förstått samt lära sig monitorera sin egen förståelse. Användandet av 

metakognitiva strategier för att förbättra färdigheter i uppsatsskrivande undersöktes 

ungefär samtidigt av Scardamalia och Bereiter (1982), som menade att lärarens roll är 

att hjälpa eleverna sätta upp personliga mål för sitt skrivande samtidigt som de strävar 

efter att uppfylla uppgiftens krav. 2014 undersökte samma forskare fortfarande 

metakognitiva, självreglerande strategier (Scaradamalia & Bereiter, 2014) i kombination 

med användningen av digital teknologi med betoning på produktiv interaktion och 

feedback mellan användare och teknologi med syfte att nå högre nivåer av förståelse.  

 

Gibbons (2010) visar hur man genom aktiviteter före, under och efter läsningen både 

kan underlätta elevernas förståelse av texten och ge dem lämpliga strategier. Genom att 

på olika sätt aktivera elevernas förförståelse anknyter man till deras tidigare kunskaper 

och erfarenheter vilket gör att de lättare kan ta sig igenom svåra ord och komplexa 

grammatiska strukturer i texten samtidigt som intresse skapas för textens innehåll. Om 

eleverna har fått förutsäga textens innehåll blir de också mer uppmärksamma på det som 

motsäger deras föreställningar. Aktiviteter under läsningen kan ha att göra med olika 

studietekniker som skumläsning respektive sökläsning eller att pausa och försöka 
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förutsäga vad som ska hända. Närläsning kan användas för stöttning av läsning av texter 

med hög svårighetsgrad. Efter läsningen kan texten exempelvis sammanfattas, 

återberättas ur ett annat perspektiv eller stöpas om i en annan genre.   

Scaffolding 

I en översiktsartikel skriver Benko (2012) att scaffolding, stöttning, bör ses som en 

process med många inslag av formativ bedömning.  Vanligen kopplas begreppet till 

Vygotskys proximala utvecklingszon. Stöttning är en användbar metafor för 

undervisningsformer som hjälper elever att ta sig genom sin proximala utvecklingszon. 

Med hjälp av stöttning kan elever klara av kognitivt utmanande uppgifter som de inte 

skulle klara av på egen hand. Om uppgiften är för lätt behövs ingen stöttning.   

 

Benko skriver vidare att stöttning som begrepp lanserades av Wood, Bruner och Ross 

1967 och senare har använts av Langer och Appelbee (1986) för att beskriva ett sätt att 

bedriva läs- och skrivundervisning som står i kontrast till traditionell förmedlings- och 

utvärderingspedagogik. Att eleven inom uppgiften hittar utrymme för egna tankar och 

idéer och därmed tar över ansvaret för uppgiften kallas av Langer and Appelbee 

ownership. Structure är att läraren försöker ge lämpliga strategier genom att koppla 

uppgiften till elevens förkunskaper och framtida uppgifter. Det handlar också om att 

minska elevens grad av frihet genom att förenkla uppgiftens krav för att avlasta 

arbetsminnet och därmed frigöra mental energi till uppgiften. Läraren markerar även 

kritiska drag i uppgiften, det vill säga hjälper eleven med det som denne upplever som 

svårt så att han/hon ska klara av att utföra uppgiften. Den tredje interaktionen handlar 

om att få eleven att behålla fokus på uppgiften och den fjärde är demonstration, det vill 

säga läraren visar olika modeller för uppgiftslösning. Individuell anpassning till eleven, 

uppgiften och elevens framsteg betonas. Lärarens förhållningssätt bör vara kollaborativt 

istället för värderande samt innehålla ett visst mått av frustration control, stress-

reducering, genom skapandet av en atmosfär där eleven kan känna sig både uppskattad 

och stöttad. Instruktioner som hjälper eleven att avsluta uppgiften ingår också. 

Stöttningen syftar även till internalisering genom att stödstrukturerna gradvis tas bort.  

 

Gibbons (2010) och Hajer och Meestringa (2010) visar att språklig stöttning av text kan 

ske på flera plan. Utöver läs- och skrivstrategier kan visuell stöttning åt textens centrala 

innehåll ges genom komplettering med exempelvis kartor, diagram, grafik, rollspel, 

animeringar eller scheman. Olika typer av mallar med nyckelord, exempelmeningar 

eller strukturellt stöd avlastar arbetsminnet och ger hjälp där ordförrådet eller 

grammatiken brister. Tankeblad ger stöd åt eleverna att göra sina resonemang explicita 

och tankekedjor kan visualiseras med hjälp av exempelvis Venndiagram.       

 

Autentic instruction 

Newmann m fl (1996) har i en studie visat att authentic instruction, autentiska uppgifter 

eller uppgifter utan tak som är kognitivt krävande förbättrar elevers prestationer. I 

motsats till traditionell utantillärning konstruerar eleverna själva kunskap utifrån 

tidigare kunskaper från flera källor, de söker djup förståelse på ett sätt som 

överensstämmer med praxis inom ämnesdisciplinen och de får kunskaper som anknyter 
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till och har ett värde i världen utanför skolan. En autentisk uppgift kan vara elever som 

får i uppdrag att genomföra ett FN-rollspel där de representerar olika länder i en 

konferens om ett aktuellt ämne och försöker komma fram till en resolution.  

 

Newmanns m fl syn på begåvning som dynamisk och utvecklingsbar istället för 

medfödd och statisk delas även av Skolverket (2012) med anledning av nya 

forskningsrön. Om en elev inte vågar anstränga sig av rädsla för att misslyckas kan det 

lätt bli en självuppfyllande profetia. Därför framhåller Skolverket även främjandet av 

icke-kognitiva kompetenser som elevernas tro på sin egen förmåga, motivation och 

uthållighet. Lärarna behöver också vara medvetna om hur faktorer som socioekonomisk 

bakgrund och etnicitet kan påverka förväntningarna på vad en elev kan tänkas prestera.  

Genrepedagogik 

Skolverket (2015a) nämner stöttning från lärare i kombination med interaktion och 

språkanvändning som en väg för elever att tillägna sig ämnesspecifikt språk. Detta 

återfinns i genrepedagogiken, en undervisningsmodell baserad på sociokulturella teorier 

och lärande i den proximala utvecklingszonen, Hallidays systemisk-funktionella 

grammatik (SFG, även funktionell grammatik), samt Martin och Rotherys skolgenrer 

och cykel för undervisning och lärande. 1980-talets Sydneyskola (Martin, 2009) 

fokuserade genrebaserat skrivande i skolans tidigare år. Ett årtionde senare ville man i 

högre grad hjälpa eleverna att klara mer avancerat läsande och skrivande i 

ämnesspecifika genrer. Sydneyskolan var starkt influerad av SFG, som istället för att 

baseras på språkliga mönster, som traditionell grammatik, utgick från språkets 

funktioner i kommunikation. Martin menar att alla lärare, utöver att undervisa explicit i 

vilken betydelse grammatiska funktioner och vokabulär har i deras ämnen, bör fokusera 

på muntlig interaktion i en multimodal kontext.  Här bildar genrepedagogikens tre delar 

en enhet. Skolverket benämner Martin och Rotherys cykel för undervisning och lärande  

cirkelmodellen: Fyra steg för att tillägna sig kunskap, läsa modelltexter för att få 

förebilder, skapa en gemensam text för att i det sista steget skriva en individuell text. 

 

En genrepedagogisk analys av en biologilärares undervisning, lärobokstext i biologi 

samt flerspråkiga elevers skrivande i ämnet görs av Nygård Larsson (2011). Särskilt 

betonas de visuella och verbala stödstrukturer som används för att skapa sammanhang i 

ämnet, vilket gagnar elever med bristande språkförståelse. Dessa elever använder sig 

ofta av läroboksnära reproducerande strategier i skriv- och provuppgifter, vilket är 

ineffektivt och ger liten möjlighet att uppnå de högre betygen. Effektivt stöd kan 

däremot fås genom explicita instruktioner och en vidgad språkanvändning genom 

tillämpande av metatextuella perspektiv i klassrummet. Nygård Larsson betonar även 

lärarens viktiga roll i att hjälpa eleverna att strukturera och tolka lärobokstext, att 

aktivera förförståelse samt att fungera som brobyggare mellan konkretion och 

abstraktion och mellan generalisering och specialisering.  

 

Formativ bedömning 

Leahy m fl (2005) har formulerat fem nyckelstrategier för formativ bedömning, det vill 

säga bedömning som syftar till att stärka elevens lärande. Samtliga strategier avser att 
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klargöra vart i kunskapsutvecklingen eleven är på väg, var eleven befinner sig just nu 

samt hur den bäst ska ta sig dit. Lärarens ansvar är att 1) klargöra och förmedla 

intentionerna med undervisningen samt framgångskriterierna 2) iscensätta produktiva 

diskussioner, uppgifter och aktiviteter och 3) förse eleverna med feedback som får dem 

att gå framåt. Klasskamraternas ansvar är att 4) fungera som varandras lärresurser. 

Slutligen är det varje elevs enskilda ansvar att 5) fungera som ägare till sitt lärande. 

Skolverket skriver (2011) att även prov, som vanligtvis uppfattas som summativa, 

lägesrapporter i sammanfattande termer, kan användas i formativt syfte om avsikten är 

att hjälpa elevens lärande framåt. Prov som vanligtvis ges till hela gruppen är exempel 

på formell bedömning. Den informella bedömningen, som kan vara summativ eller 

formativ, sker vanligtvis indivuduellt i undervisningssituationen. Även där är det viktigt 

att läraren har avsikten med bedömningen klar för sig.  Skolverket framhåller också att 

den formativa bedömningen även syftar till att läraren ska få klart för sig vad eleverna 

inte kan med avsikt att se vad som behövs göras för att justera deras egen undervisning.  

 

Framåtsyftande återkoppling kan ges utifrån ovan beskrivna strategier som anger vart 

eleven är på väg, var de befinner sig och vad de kan och ske på fyra nivåer, efter en 

modell som utvecklats av Hattie och Timperley (2007).  Forskarna menar att den nivå 

feedbacken ges på har direkt inverkan på dess effektivitet och att feedback på de tre 

första nivåerna (uppgiftsnivå, processnivå och självregleringsnivå) påverkar och 

förstärker varandra positivt. Eftersom feedbacken som ges på processnivå är 

generaliserbar och kan användas för att lösa en mängd olika uppgifter är den effektivare 

än feedback som bara är inriktad på lösningen av en enstaka uppgift. Feedback på 

självregleringsnivå, ska även den vara direkt kopplad till elevens arbete och ha att göra 

med metakognitiva färdigheter som förmågan att monitorera; att styra, reglera och 

övervaka sitt eget arbete samt att ha självförtroende och disciplin att arbeta mot målet. 

På nivå fyra, däremot, ges feedbacken på personlig nivå och relaterar till elevens 

egenskaper istället för till en viss uppgift. Ospecifikt beröm hör också hit. Den här typen 

av feedback är ineffektiv eftersom den, utöver att den inte anger var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt, ofta får eleven att rikta sin uppmärksamhet mot annat än arbetet.  

 

I den metakognitiva delen av feedbacken ingår att eleverna själva eller tillsammans med 

kamrater bedömer sina arbeten och, beroende på utfallet, bearbetar produkterna för att 

nå ett bättre resultat. Enligt Skolverket (2011) förstärker elevernas självbedömning det 

egna lärandet och gör dem kvalitetsmedvetna och ansvarstagande. Dessutom blir de 

mindre beroende av läraren, vilket kan underlätta lärarens arbetssituation, samt 

förbättrar sin kommunikativa förmåga när de ger feedback till varandra. Utvecklandet 

av en tillåtande klassrumskultur där konstruktiv kamrat- och självbedömning är möjlig 

är både tidskrävande och ansträngande, men resultaten är påvisbara. 
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3 Metod och material 

I avsnittet redogörs för studiens metod, design och ansats. Vidare beskrivs hur 

datainsamlingen genomförts samt hur materialet har bearbetats. Studiens tillförlitlighet 

behandlas kortfattat. Avslutningsvis förs ett resonemang om de etiska överväganden 

som gjorts vid studiens genomförande. 

3.1. Metod 

För att se hur lärarna tillämpar språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning valdes 

observation som metod. Syftet med observationerna är att erfara hur deltagarna arbetar 

språkutvecklande i praktiken, inte hur de säger sig arbeta. För att ge lärarna möjlighet 

att beskriva och reflektera kring sina val av arbetssätt och därigenom åstadkomma en 

djupare analys av observationerna valdes dessutom intervju som metod. Iakttagelserna 

under observationerna ligger till grund för intervjufrågorna. Syftet med intervjuerna är 

att klargöra vilken innebörd deltagarna lägger i begreppet språkutvecklande arbetssätt 

samt hur de tolkar de metoder som de anser ingår. Intervjutypen kan därmed 

kategoriseras som deskriptiv.  Metodtriangulering, en kombination av metoder av detta 

slag (Stukát, 2005 och 2011), kan innebära en ökning av studiens tillförlitlighet. 

Metodtrianguleringen torde också minska risken att deltagarna försöker ge en för-

skönande bild av sin undervisning. Observations- och intervjustudien har en kvalitativ 

ansats då avsikten är att uttyda och förstå lärarnas handlingar, uppfattningar, upplevelser 

och avsikter. En kombination av deduktiv och induktiv metod används i studien då 

deltagarna fick kommentera min tolkning av observationerna under den semi-

strukturerade intervjuundersökningen. Analysen har sedan växt fram i en växelverkan 

mellan insamlad data och bakgrundsforskning.  Med denna processinriktade abduktiva 

ansats, där forskaren är öppen för nya infallsvinklar under arbetets gång, tillåts en 

samtidig utveckling och justering av teori och empiri (Alvesson och Sköldberg, 2008).  

3.1.1 Observation 

Studiens resultat bygger på data från observationer och intervjuer. På grund av att den 

teoretiska referensramen omfattar teorier och metoder som tenderar att överlappa 

varandra valde jag bort ett strukturerat observationsschema och tillämpade istället 

ostrukturerad etnografisk metod med fältanteckningar (Hammar Chiriac & Einarsson, 

2013). Ett alternativ för att säkerställa att väsentlig information nedtecknas hade varit att 

videofilma observationerna, men eftersom jag haft möjlighet att ställa frågor till läraren 

i efterhand har detta inte varit nödvändigt. Undervisningssituationen har därmed blivit 

naturligare för både lärare och elever. Observatörsrollen är det Kullberg (2011) 

benämner deltagande observatör. Jag deltog inte i lektionsarbetet utom vid något 

enstaka tillfälle då läraren tillfrågade mig om något och eleverna tog sällan kontakt. Då 

läraren gick runt och hjälpte eleverna flyttade jag närmare för att kunna uppfatta vad 

som sades. Observatörens roll som deltagare, temaväljare och uttolkare av det som ses 

innehåller alltid ett visst mått av subjektivitet, vilket är ofrånkomligt i användandet av 

en kvalitativ metod då forskaren även har en meningsskapande roll (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Observatören måste även vara medveten om att han själv kan utgöra 
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en potentiell felkälla (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013) då otydligheter gärna tolkas 

i enlighet med det som är känt sedan tidigare, något man gärna vill observera förstoras 

och sådant som motsäger förväntade resultat förminskas.  

3.1.2 Intervju 

En semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor sammanställdes (bilaga 2), vilket  

ger möjlighet att följa upp med andrafrågor för att fördjupa, klarlägga och tillrättalägga 

vilket kan förbättra svarens reliabilitet (Kvale och Brinkmann, 2014). Jag ville också 

erhålla så täckande information som möjligt om hur lärarna anser att de arbetar 

språkutvecklande samt vid behov kunna göra mina frågor mer ämnesspecifika. I 

etnografiska intervju används vanligtvis ingen intervjuguide men eftersom jag 

diskuterat observationerna och visat intresse och engagemang för informanternas tankar 

och därmed lagt grunden för att informanterna ska vilja öppna sig är min uppfattning att 

intervjutypen huvudsakligen är etnografisk. Informanterna har också erbjudits möjlighet 

att utveckla teman de själva finner intressanta samt introducera teorier de arbetar utifrån 

som jag inte känner till, vilket kan öka validiteteten. Då anteckningar kan inverka 

menligt på intervjuprocessen (Nyberg & Tidström, 2012) gjordes istället inspelningar 

gjordes på en inspelningsapparat av god kvalitet, vilket ökar reliabiliteten i utskrifterna. 

Back-up gjordes på mobiltelefon. Intervjuerna tog cirka en timme att genomföra. 

3.2 Material   

3.2.1 Observation 

Sex lärare, tre första- och tre andraspråkslärare, valdes ut genom bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011).  De utvalda andraspråkslärarna hade sagt sig vara intresserade av 

språkutvecklande arbetssätt. Då detta än så länge inte är ett lika känt begrepp bland 

förstaspråkslärare valdes istället subjektivt tre förstaspråkslärare som jag uppfattar som 

kompetenta. Två förstaspråks- och en andraspråkslärare är förstelärare. Samtliga uppger 

har elever med bristande språk- eller läsförståelse i sina klasser. Lärarna undervisar i 

samma ämnen vilket innebär korresponderande par av lärare. Samtliga lärare arbetar i 

en kommunal gymnasieskola i en medelstor kommun. De är behöriga för de årskurser 

de undervisar i och har mer än tio års lärarerfarenhet. Två av deltagarna i min 

undersökning är män och fyra är kvinnor, vilket inte riktigt stämmer med 

könsfördelningen bland gymnasielärare, som är relativt jämn (Skolvärlden, 2014). 

Förstaspråkslärarna undervisar på teoretiska program. Andraspråkslärarna undervisar 

elever i gymnasieåldern med kunskaper i svenska motsvarande årskurs 6, 9 samt 

gymnasiets åk 1. Eleverna är inte indelade efter ålder utan efter svenskkunskaper, vilket 

innebär att deras kunskaper i andra ämnen är mycket varierande. Två ämneslärare i 

naturvetenskapliga ämnen (kemi) och två i matematik valdes ut för att jag skulle kunna 

iaktta i vilken utsträckning de arbetar ämnesspecifikt med språkutvecklande arbetssätt i 

ämnen där språket traditionellt inte anses utgöra en lika central del som i språkämnen. 

För att kunna jämföra med ett ämne där språkets form och innehåll står i fokus har jag 

även valt att studera två svensklärare. De observerade andraspråksklasserna eller 

grupperna har 22 elever eller färre medan förstaspråksklasserna har runt 30 elever. 
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Deltagarna har tilldelats fingerade namn utifrån ämnestillhörighet: kemilärarna har 

namn som börjar på k (Kicki och Karin), matematiklärarnas namn börjar på m (Martin 

och Melker) och svensklärarnas på s (Siri och Svea). Sammanlagt tio observationer 

genomfördes, två observationer hos var och en av lärarna, utom hos kemilärarna, där det 

bara genomfördes en observation vardera på grund av olika omständigheter. Dock 

samlades mycket material in under de enskilda observationerna hos respektive lärare, 

vilket gjorde att bortfallet inte bör innebära någon större kvalitetsförsämring. Det hade 

varit fördelaktigt att observera lärarnas arbete under en längre tidsperiod; dock var inte 

detta möjligt på grund av studiens begränsade omfång.  

 

Observationsmaterialet består av 52 sidor handskrivna lektionsanteckningar i A5-storlek 

samt kompletterande fotografier av lärarnas whiteboardanteckningar. Allt lärarna skrev 

på tavlan och sa till klasserna noterades ordagrant eller i sammanfattad form, när detta 

var motiverat, för att kunna analyseras och följas upp. Vid instruktion till enskilda 

elever eller grupper av elever antecknades det som var möjligt att uppfatta. Visuellt stöd 

som gavs via exempelvis bilder, kroppspråk, gester, mimik eller små rollspel noterades. 

Frågor om lektionsupplägg eller innehåll antecknades fortlöpande. Lektionsinnehållet 

analyserades och kommenterades i viss utsträckning under observationerna genom 

anteckningarna, som bearbetades efter varje observation med kompletteringar av frågor 

att ställa under intervjuerna samt med kategoriseringar baserade på de språkutvecklande 

arbetssätt som beskrivs i forskningsbakgrunden.  Kategoriseringarna ligger även till 

grund för resultatredovisningen av observationerna. 

3.2.2 Intervju 

Intervjuerna inleddes med en genomgång av observationsanteckningarna från berörda 

deltagares lektioner. Frågorna som skrivits ner under observationstillfällena besvarades 

av deltagarna, vilket även gav mig en mer sammanhängande bild av hela lektionsserien. 

Analysen av observationerna kommenterades av deltagarna tillsammans med kategori-

seringarna från observationsanteckningarna som direkt kunde bekräfta eller förkasta 

iakttagelsernas korrekthet. Därefter användes intervjuguiden med rikliga kopplingar till 

observationerna som grund för intervjuerna. Aktuell forskning togs upp i intervjuerna 

för att kunna koppla empirin till den teoretiska bakgrunden samt till mina forsknings-

frågor och därmed stärka deras validitet. Frågor om språkutvecklande arbetssätt 

kopplades till praktiska exempel från utförda observationer och lärarna kunde 

kommentera, utveckla och tillrättalägga mina analyser, vilket kan förbättra analysernas 

reliabilitet. Lärarna kunde exempelvis själva utveckla beskrivningen av sina arbetssätt 

och inte automatiskt koppla dessa till en viss metod. Det visade sig nämligen vid flera 

tillfällen att vi hade olika uppfattning om vilket arbetssätt som egentligen iakttagits, 

vilket är ännu ett exempel på metodernas överlappning. Eftersom jag ville vara öppen 

för oväntade resultat fick detta mig att fortsättningsvis vara än mer lyhörd för 

deltagarnas eventuella signaler, tveksamheter och tystnader. Då det var svårt att hitta 

lediga tider för intervju med några av informanterna kan stress och tidsbrist ha gjort att 

de inte utvecklat sitt resonemang om sina arbetsmetoder till den grad att en mer 

fullständig och djupgående bild av dessa hade kunnat framträda. Vad studiens 
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replikerbarhet beträffar har jag försökt beskriva tillvägagångssättet noga vilket gör att 

den borde vara möjlig att replikera. Dock är generaliserbarheten låg, vilket är förväntat 

eftersom två kvalitativa metoder ligger till grund för studien, på grund av forskarens och 

deltagarnas roll som medskapare i kunskapsprocessen. 

 

Varje timme inspelat material tog fem till sex timmar att transkribera och omfattar totalt 

ca 60 dataskrivna sidor. Pauser, hummanden och tvekanden har inte noterats eftersom 

analysen inte avser att vara språk- utan meningsfokuserande. Skratt har dock noterats 

eftersom detta kan innebära en omtolkning av utsagan. Vissa regionala karaktäristika 

hos deltagarna har ändrats till svenskt standardspråk. Eftersom informell skriftspråklig 

stil rekommenderas i citatåtergivningen för att underlätta meningstolkningen (Bryman, 

2013; Kvale & Brinkmann, 2014) har jag använt mig av detta. 

 

Kodning är en vanligt förekommande analysmetod för kvalitativ data. Kritiker av 

metoden menar dock att forskaren genom kodning riskerar att ”reducera polyfona 

innebörder” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 243) till specifika kategorier, vilket inte är 

förenligt med en postmodern verklighetsuppfattning utan absoluta sanningar. Jag valde 

därför att bearbeta materialet genom grov kategorisering knuten till lärarnas görande 

och utsagor och inte till specifika metoder. Genom denna grova kategorisering har jag 

möjlighet att uttrycka närvaron eller frånvaron av ett fenomen utan att förminska det 

vilket ger överblick samt underlättar jämförelser och hypotesprövning samtidigt som jag 

kan rekonstruera och presentera deltagarnas berättelser i en tolkande och analyserande 

narrativ. Detta tillvägagångssätt utesluter heller inte framväxandet av teman under 

arbetets gång samt ger möjlighet att använda intervjupersonernas egna idiom i 

beskrivningen av undervisningsmetoderna. 

3.3 Etiska överväganden 

Skolenhetschefen och två av rektorerna på den gymnasieskola där undersökningarna 

utfördes har informerats om och samtyckt till studiens genomförande. Nyberg och 

Tidström (2011) menar att tillförlitligheten i intervjusvaren kan öka om informanternas 

anonymitet kan bibehållas. Att deltagarna tilldelats fingerade namn är eventuellt inte 

tillräckligt för att garantera deras anonymitet i denna studie, där informanterna är få och 

undervisar på samma skola. Därför är beskrivningen av deltagarna reducerad till ett 

minimum. Informanterna har muntligen och via missiv (bilaga 1) informerats om 

undersökningens syfte samt att de uppgifter de lämnar i studien kommer att behandlas 

konfidentiellt; att deltagandet är frivilligt, vilket ger dem rätt att när som helst avbryta 

medverkandet i studien, att de kommer att vara anonyma samt att de uppgifter de 

lämnar enbart kommer att användas i forskningssyfte. Observationerna har utförts med 

elevernas och lärarnas tillåtelse. Ingen ersättning har utgått till deltagarna i studien. 
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4. Resultatredovisning och analys 

Första- respektive andraspråkslärarnas resultat presenteras separat under rubriker som 

utgörs av deltagarnas ämnen. Därefter sammanfattas resultaten i varje ämne. Data från 

observationerna avser att besvara den inledande forskningsfrågan: hur de studerade 

ämneslärarna iscensätter språkutvecklande arbetssätt i undervisning av elever med 

bristande språkförståelse. Hur de studerade ämneslärarna uppfattar att de arbetar 

språkutvecklande med fokus på elever med bristande språkförståelse besvaras av data 

från intervjuerna. Forskningsfråga tre, likheter och skillnader mellan första- och 

andraspråkslärares sätt att arbeta språkutvecklande, belyses i sammanfattningarna. 

4.1 Kemi 

4.1.1 Förstaspråksläraren  

Observation 

Karins lektion inleds med att klassen muntligt, ur minnet eller med hjälp av sina 

anteckningar repeterar lektionsinnehållet från föregående lektion. När Karin går igenom 

nytt stoff poängterar hon det viktiga i sin genomgång, sammanfattar vad hon sagt innan 

hon går vidare samt skriver färdiga meningar på tavlan som eleverna kan skriva av, 

även om de gärna kan lägga till mer information. Vid förklaring av ämnesspecifika ord 

härleder Karin dem även till främmande ord som eleverna redan kan: oktettregeln - 

octopus - åtta; tetraeder - tetrapack - fyra. Därefter arbetar eleverna med frågor på tavlan 

och från läroboken i par eller små grupper. Lektionen avslutas med en gemensam 

genomgång av svaren. Taktila redskap används då klassen arbetar med molekylmodeller 

för att förstå skillnaden mellan elektronformlernas platta, tvådimensionella projektion 

och molekyl-modellernas tredimensionella. Karin kopplar till elevernas vardag då hon 

liknar en vattenmolekyl vid Musse Pigg och en ammoniakmolekyl vid en låg pall.  Hon 

använder kroppsspråk för att åskådliggöra olika former och har med sig en tetrapack för 

att visa tetraederform. Omvärldskunskap aktualiseras då det är möjligt. Karin frågar 

eleverna om de känner igen det som gås igenom, om de har förstått och om de tycker att 

det är lätt eller svårt och betonar att kunskaperna kommer med övning och repetition. 

Intervju 

Karin säger att hon har börjat arbeta mer visuellt de senaste åren och att eleverna har 

mer hjälp av datorn nu än tidigare. Eleverna får arbeta laborativt med experiment där de 

förutom att skriva även ritar vad de iakttagit. Varierande arbetssätt används: experiment, 

paruppgifter, tvärgruppsredovisningar och laborationer där eleverna ska dra slutsatser 

som kan bedömas på olika nivåer. Karin arbetar mycket med gemensam läsning och 

förståelse av lärobokstexterna. ”Jag går alltid igenom att ”så här står det i boken” och 

så bläddrar vi och tittar vi, rubriker, det som står i marginalen… Bilder, jättemycket 

bilder. Hur man tittar på tabeller och sådant där, är det varenda siffra i tabellen som är 

viktig, vad vill tabellen säga, eller är det som en trend den vill visa liksom, ska du förstå 

att kokpunkten ökar när du kommer i den här gruppen i periodiska systemet och det 

beror på att… för att det finns ju alltid nån som sitter och tror att de ska kunna allt sånt 

där.” 
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När det gäller elevernas skrivande i säger Karin säger att kvaliteten på elevernas labb-

rapporter ökar när de får ge varandra feedback, men att detta är känsligt för elever med 

språksvårigheter. Hon strävar efter att anpassa proven så att de även ska passa elever 

med språkförståelseproblem. Hon brukar även välja ut nödvändiga ämnesspecifika ord 

och visa eleverna hur man kan lista ut deras betydelse genom att härleda dem till andra 

ord. ”De blir ju glada när de upptäcker att ”å, exit och exoterm, det lärde jag mig på 

kemin, och nu kan jag använda det i, ja, någon sådan process på biologin”.  

4.1.2  Andraspråksläraren 

Observation  

Kickis lektion i kemi, åk 6, inleds med muntlig repetition i helklass, där eleverna får 

visa att de kan använda relevanta ämnesspecifika ord. Därefter sammanfattar Kicki det 

hon går igenom i fullständiga meningar på tavlan samt hänvisar till ett papper med 

samlad information som eleverna ska få senare. Ämnesspecifika ords vardagsbetydelser 

förklaras, exempelvis ämne inom kemin och ämne i skolan. Visuella strategier används 

då Kicki gestikulerar för att gestalta det hon säger, ritar på tavlan, till exempel för att 

förklara avdunstning, samt uppmanar eleverna att anteckna samt rita bilder som stöd för 

språket. Under genomgången för hon en dialog med eleverna, som använder vardagsord 

i sina förklaringar. När Kicki ser att eleverna har förstått förtydligar hon genom att 

repetera med ämnesspecifika ord. Hon kopplar till elevernas liv och vardag och till 

omvärldskunskap. Efter genomgången arbetar eleverna enskilt eller gemensamt med 

frågor i läroboken, som är en lättare variant med mindre textmängd. Trots det har 

eleverna ofta svårt att förstå språket i frågorna och behöver mycket stöttning  

Intervju 

Kicki säger att svårigheterna för andraspråkseleverna i kemi motsvarande åk 6 är mer 

språkliga än innehållsmässiga. Eleverna har inte riktigt språket än för att motivera och 

resonera, vilket tillhör 9:ans kurs. När eleverna väl har förstått vad de svenska termerna 

motsvarar på deras språk går det mycket lättare. ”Begreppen kommer sen när jag har 

sett att alla är med på tåget. Då kommer termer, då kommer formler, liksom den biten, 

men först då alla förstått ”vad är det ens vi håller på med”. Genom att utgå från en 

enkel språklig nivå försöker Kicki få kunskapen att inte verka så svår. Utmaningar 

erbjuds genom att svårare material tillhandahålls enligt elevernas önskemål. De får 

också möjlighet att rita bilder för att visa förståelse på prov i de fall språket inte räcker 

till. Det händer också att hon låter eleverna uppföra rollspel för att exempelvis förklara 

himlakropparnas inbördes förhållande. ”Nu är du solen, du är månen och du är jorden. 

Agera.” Och klassen hjälper till då, ”men du ska ju runt den där” och det blir lättare 

för dem och de måste få det mer praktiskt än om de bara läste det där i en bok”.  

 

Kicki låter eleverna skriva om det de tyckte var viktigt sedan de diskuterat ett ämne i 

helklass och sedan i smågrupper. Hon samlar ihop det eleverna ska kunna, från 

formelsamlingar till genomgångar, och lägger ut på lärplattformen som en 

studiehandledning. Det är en stor fördel för eleverna att ha tillgång till en egen dator 

eftersom det går snabbt att slå upp ord samt att de har tillgång till information på olika 

språk vilket kan göra undervisningen mer begriplig. Kicki säger att hon använder 



23 

formativ bedömning med bra resultat. Eleverna använder även varandra som resurser. 

”Jag tycker ofta man hör sig själv säga att ”hinner jag inte runt, så är det något ord ni 

fastnar på så fråga den ni sitter bredvid. Och så försöker jag ofta lyfta fram det här att 

”kan man förklara ett ord för någon annan, då kan man det också själv. Då får de 

också känna att ”det här kan jag”.  

4.1.3 Sammanfattning 

Obseravtion 

Kemilektionerna har likartad struktur. Lektionerna inleds med aktivering av för-

förståelse. Klassen används som resurs i repetitionen. Arbetssättet är formativt då 

lärarna upprepade gånger bildar sig en uppfattning om elevernas förståelse. Tonvikten 

läggs på fakta och förståelse. Lärarna använder mycket kroppsspråk och kopplar till 

bilder i läroboken samt till ämnets symbolspråk. Ingen indelning i svårighetsgrad 

förekommer. Båda lärarna varierar mellan konkretion och abstraktion och generellt och 

specifikt, både när det gäller det språk och kunskapsinnehåll för att stödja elevernas 

inlärning och tillägnande av det ämnesspecifika språket. Datorer används inte i någon 

högre utsträckning under de observationerna. Skillnaderna har mest att göra med den 

mängd handledning som krävs i de olika klasserna och användandet av lärplattformen. 

Andraspråkseleverna efterfrågar studiehandledning i kombination med språkligt stöd 

och förstaspråkseleverna behöver främst innehållsmässigt stöd. Språkligt stöd 

efterfrågas först då klasskompisarnas hjälp inte varit tillräcklig. Lärarna arbetar aktivt 

med att minska elevernas frustration inför uppgiften samt tillhandahåller stöttning. 

Intervju 

Båda lärarna beskriver hur de försöker underlätta för elever med språkliga svårigheter 

utan att förenkla innehållet i kursen eller ge avkall på det ämnesspecifika språket. De 

framhåller hur viktigt det är att eleverna inte ska känna sig begränsade på grund av sina 

svårigheter. Därför anpassas proven språkligt så att alla elever ska ha möjlighet att visa 

vad de kan. Att rita bilder och förklara till är ett sätt. Datorer ses som ett välkommet 

hjälpmedel för eleverna. Lärarna menar också att eleverna med klasskamraternas hjälp 

kan komma längre i sin förståelse. Lärarna låter eleverna formulera och utveckla sina 

ämneskunskaper i olika typer av skrivuppgifter. Andraspråkslärarens elever har de 

språkliga svårigheterna gemensamt medan förstaspråksläraren har en språkligt sårbar 

grupp i klassen. I båda fallen påverkar detta lärarens val av metoder och arbetsformer. 

4.2 Matematik 

4.2.1 Förstaspråksläraren  

Observation 

Under Melkers lektioner i Matematik 1c repeteras inför prov. Eleverna ges muntliga 

instruktioner om provinnehåll, vad de förväntas repetera samt vilket material som ska 

användas. Under den andra lektionen behandlas vilka detaljkunskaper eleverna behöver 

öva på, innehållet i återstående lektioner innan provet samt hur eleverna kan lägga upp 

träningen inför ett prov. För att få igång ett allmänt matematiskt tänkande hos eleverna 
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ges exempel på hur man övergår från specifika till allmänna frågor. Eleverna arbetar 

mestadels i par eller små grupper. När Melker hjälper eleverna förklarar han bland annat 

betydelsen av ämnesspecifika ord, som motstående och närliggande, samt hur dessa 

förhåller sig till varandra. Han ger också visuellt stöd genom att visa, peka, rita och 

gestikulera. Läroboken är färgkodad, så eleverna avgör själva uppgifternas svårighets-

grad. Läraren stöttar genom att berätta hur formelbladet ska användas samt tydliggör 

arbetsgången. Dessutom visar han vilka frågor man kan ställa till en uppgift samt 

berättar hur man använder miniräknaren effektivt, till exempel genom att spara hela 

uträkningarna samt utföra räkneoperationerna i rätt ordning innan man slår in på mini-

räknarna för att höja uträkningarnas reliabilitet. Melker försöker även få elever som inte 

lyckats lösa en uppgift att inse att de ändå kommit en bit på väg genom att försöka.  

Intervju 

Melker säger att hans grundtanke är att bara ge små knuffar på de svåraste uppgifterna. 

Klarar man inte att lösa dem själv behöver man träna mer på typuppgifterna. Målet är att 

få igång ett matematiskt tänkande hos eleverna. Han vill få dem att upptäcka att det 

alltid finns flera vägar att gå inom matematiken och att det gäller att välja den som ger 

mest utdelning för mödan. När eleverna har lärt sig de matematiska verktygen och ska 

ta itu med tolkningen av frågan kommer läsförståelsen in. I matematiken är skrivandet 

nödvändigt för att eleverna ska kunna formalisera sitt matematiska tänkande men det 

kan vara svårt att formulera tänkandet i skrift. Melker anser att eleverna lär sig bättre av 

att anteckna under genomgångarna istället för att hämta sammanfattningar från 

lärplattformen, eftersom det inte alls är säkert att eleverna tar del av det materialet. ”Jag 

tycker att det har ett värde i sig att anteckna, komma ihåg, ta reda på själv. - - -  Om 

man hör, om man skriver, om man läser, då kommer man ju ihåg någonting”.  

 

Melker tillägger att han brukar använda power point vid genomgångar samt vissa 

datorprogram för att exempelvis rita kurvor, ändra värden och visa hur kurvan ändras 

eller för att helt enkelt få fram rutnät på tavlan. Han brukar blanda vardagsspråk och 

ämnesspecifikt språk från början så att begreppen ska vara liktydiga för eleverna innan 

han går över till att använda enbart termer. När han ser att eleverna förstått det han går 

igenom försöker han även att vidga deras ordförråd både inom matematik och svenska. 

När det gäller elever med språkliga svårigheter säger Martin att han brukar ta hänsyn till 

dessa i provrättningen i den mån det är möjligt. Om eleven trots det inte lyckats visa 

tillräcklig förståelse får eleven göra en muntlig individuell uppgift där eleven 

verbaliserar sina kunskaper.  

4.2.2  Andraspråksläraren 

Observation 

Under Martins första lektion i matematik, åk 9, hålls en genomgång om de förmågor 

som ska övas. Därefter får eleverna en lista med termer som de arbetat med tidigare. 

Eleverna formulerar förklaringar till termerna och berättar för en klasskamrat. Under 

lektion två förbereds ett förestående prov. Martin går igenom frekventa svårigheter på 

tavlan. Sedan får eleverna arbeta själva eller med varandra. De får veta varför de ska 

skriva hela uträkningarna samt vilken ordning som är rätt. Martin förklarar skillnaden 
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mellan vardagsspråk och skolspråk för en elev. En annan får lära sig att hon har nians 

tabell på fingrarna. Illustrativa gester och små rollspel förekommer. Eleverna gör så 

mycket de kan utifrån sin nivå. De får med hjälp av muntliga exempel träna på att 

automatisera de matematiska ord som fokuseras. De räknar också typexempel på tavlan 

tillsammans med läraren samt får ett övningsprov på papper och på lärplattformen. De 

tränas också i hörförståelse då läraren ibland höjer taltempot under genomgången för att 

visa eleverna att de måste ha den matematiska kunskapen automatiserad för att kunna 

följa med. Att språkutvecklingen är integrerad med kunskapsutvecklingen betonas: 

”Kom ihåg att det inte bara är ett mattegym, det är ett språkgym också”.  

Intervju 

Martin använder skrivandet som språkligt stöd för de matematiska begreppen. Förutom 

vanliga prov har eleverna skriftliga förhör där matematiska begrepp ska förklaras. 

Eleverna får allt material både på papper och på lärplattformen. I vissa moment, som i 

geometri, skriver Martin exempelvis längder på papper och sätter upp på väggen. 

Materialet ordnas i trappform efter stegrande svårighetsgrad: eleverna bygger nedifrån 

ett steg i taget samt kopplar till de förmågor de lärt sig. Både hör- och läsförståelse 

övas: ”Jag säger en sak, och sedan, när jag tycker att de ska ha förstått, då skriver jag 

det också, för det är ju både höra och se, och så gör de”.   

 

Ett annat exempel på görande är ämnesövergripande arbeten av autentisk karaktär där 

han arbetat tillsammans med två andra lärare i åk 9 och eleverna filmat och i hög grad 

ansvarat för sitt eget lärande: ”Jag bullar upp och bäddar och förbereder i matematiken 

det som har med ränta och lån och grejer att göra, alltså rent räkna och se 

konsekvenser, och så i So:n gör de från ett annat sätt och i svenskan från ett tredje och 

när de väl redovisar de här grejorna, då sitter vi och lyssnar - - - så att vi får fyra 

ämnen, en massa förmågor som vi kan bedöma på fem minuter i en grupp. Och så får 

man ju jättemycket runt omkring, det där att eleverna drar ju den här uppgiften själva.”  

När eleverna tittat på sina redovisningar har de fått reflektera över vad de gjort bra 

respektive vad som kunnat förbättras.  

 

För att varje elev ska arbeta i sin utvecklingszon använder Martin en trafikljusmetafor 

för formativ feedback till eleverna. När arbetet sker i den gula zonen är det lagom svårt: 

de måste ta i, men de kan lyckas. Martin säger att arbetet delvis består i att hantera 

”matteskadade” elevers oro runt ämnet så att de vågar tro på sin förmåga.  

4.2.3 Sammanfattning 

Observation 

Båda lärarna har repetition innan förestående prov. Under genomgångarna lyssnar och 

skriver eleverna mest, men lärarna är öppna för frågor och ställer även kontrollfrågor till 

eleverna. I matematikens symbolspråk ingår visualiseringar som en självklar del i flera 

moment (algebra, geometri, statistik). Båda lärarna ritar och visar eleverna när de går 

runt och hjälper dem samt använder gester för att visa hur något ser ut i rymden. De ger 

tydlig pedagogisk vägledning, där redskap för att eleverna ska kunna kontrollera sin 

egen förståelse ingår. Undervisningen innehåller även element av studiehandledning och 
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explicitgörande av matematiskt tänkande. Eleverna har tillgång till sina klasskamrater 

som resurser under arbetets gång. De arbetar också medvetet med att lära eleverna det 

ämnesspecifika språket med stöd av svenskt vardagsspråk utan att göra avkall på vare 

sig kunskapsmålen eller de ämnesspecifika kraven och de utgår från vardagsexempel 

där så är möjligt. Båda använder datorn i undervisningen men för olika ändamål. 

Intervju 

En markant skillnad mellan lärarnas arbete är att förstaspråksläraren fokuserar 

kunskapsmålen medan andraspråksläraren även arbetar explicit med språkliga mål. Den 

senare använder ämnesövergripande uppgifter av autentisk karaktär där både språk och 

innehåll bedöms. Eftersom samtliga andraspråkselever har bekymmer med språket 

behandlar läraren uppgifternas vokabulär före matematiken medan förstaspråksläraren 

poängterar att för hans elever är förhållandet det motsatta. Andraspråksläraren har lagt 

upp hela arbetet efter elevernas språkliga förutsättningar medan förstaspråksläraren 

kontinuerligt gör individuella anpassningar. Även om denne inte arbetar explicit i 

elevens utvecklingszon gör han det i ändå i praktiken genom att stötta elever med 

uppgifter i lämplig svårighetsgrad, vilket fungerar både formativt och metakognitivt. 

Båda lärarna ser skrivandet som en viktig del i elevernas lärande.  

4.3 Svenska 

4.3.1 Förstaspråksläraren 

Observation 

Svea inleder den första observerade lektionen i kursen Svenska 1 med en genomgång av 

dagens lektionsupplägg och en översikt av momentets innehåll. Därefter görs en 

muntlig individuell övning inför kommande veckas muntliga presentation. Eleverna får 

bildstöd inför uppgiften. Efter övningen ger Svea en kort, icke värderande kommentar 

om innehållet för att sedan, med stöd av en powerpointpresentation, gå igenom upplägg, 

presentationstekniska hjälpmedel, designtips och källkritik inför den muntliga 

uppgiften. Svea visar vad eleverna ska tänka på beträffande gester, kroppshållning, 

mimik och röstläge. Under följande lektion övar eleverna först på att visa olika känslor 

vid läsning av en text. Sedan går Svea igenom den muntliga presentationen mer 

detaljerat med exempel på kurskriterier, delar in eleverna i halvklassgrupper och lottar 

ut en ämnesspecifik ”kändis”, som föredraget ska handla om, till varje elev, som 

därefter får börja leta fakta på datorn. Svea hjälper eleverna och tar upp mer 

allmängiltiga frågor på projektorn. De ämnesspecifika ord som Svea använder under 

observationer har med presentationsteknik, referatteknik, föredrag, faktagranskning och 

kurskrav att göra och de förväntas redan vara kända för eleverna. 

Intervju 

Svea säger att hon arbetar med en ”trestegsraket” för processkrivande så att hon och 

eleverna först skriver tillsammans, sedan skriver eleverna i par eller grupp och slutligen 

individuellt. Hon brukar dels förse eleverna med ett batteri av exempelvis sambandsord, 

dels med en sorts lucktext så att eleverna får veta vad som ska finnas i respektive 

stycke. När eleverna är införstådda med ramarna får de fylla i sina reflektioner, åsikter, 
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tankar eller nyckelord enligt instruktioner. Begreppsbildningen liknar Svea vid ett 

tvådelat uppdrag. ”Först befästa och förankra begreppet på något vis så att de får 

någon form av relation till ordet och sedan gå över till innebörden och så sedan 

funktionen/användningen så att man får liksom göra dem bekanta, ”påminner det här 

om något annat ord”, och försöka hitta några krokar att hänga upp det på så att de dels 

får behålla det och sen även minnas vad det betydde”. 

 

Svea säger sig arbeta explicit med lässtrategier och formativt med elevernas läs- och 

skrivfärdigheter och betonar vikten av att ge snabb återkoppling där eleverna befinner 

sig för tillfället, inte bara för att de ska uppmärksammas på prestationen utan också för 

att de ska känna sig sedda och bekräftade. Efter genomfört moment får eleverna skriva 

en självreflektion. Eleverna som är i behov av särskilt stöd ofta är duktiga på att hantera 

olika alternativa verktyg samt på att berätta när de vill ha extra anpassningar. Svea vill 

hjälpa eleverna att bredda och utveckla sitt tänkande utöver sig själva genom att vara 

tydlig med att inkludera perspektiv som går utöver dem själva och deras tid och plats.  

4.3.2  Andraspråksläraren  

Observation 

I början av lektionerna i Svenska som andraspråk går Siri igenom lektionsplaneringen 

och knyter an till var i lektionsserien de befinner sig. Under den första lektionen 

återberättar eleverna med stöd av läraren innehållet i en läst novell. De repeterar vad 

som utmärker en novell, med förklaringar av vissa litteraturvetenskapliga ord som 

eleverna förväntas kunna använda, samt analyserar delar gemensamt. Siri kontrollerar 

även att eleverna förstått inferenser i texten. Eleverna får språklig muntlig feedback då 

läraren upprepar vad de sagt med korrekt ordföljd, grammatik eller ordanvändning och 

låter eleverna rätta sig själva eller förklara vid behov. Sedan går Siri igenom en 

analyserande skrivuppgift som de ska börja med nästa lektion samt påminner om läxan 

med ord från novellen. Följande lektion är det läxförhör i helklass. Ord och uttryck 

behandlas grundligt, med tillägg av förtydligande gester och rollspel. Elever som inte 

kan svara får en till chans under repetitionen, då de får använda förklaringarna från 

läxförhöret. Därefter påbörjar eleverna sin individuella skrivuppgift. Eleverna behöver 

mycket språklig och innehållsmässig stöttning. 

Intervju 

När det gäller textläsning säger Siri att det handlar mycket om att hon vill att eleverna 

ska förstå. För elever med bristande språkförståelse är det viktigt att de får en berättelse 

att lägga till sin egen läsning som underlättar deras läsning något, vilket läraren 

åstadkommer genom att eleverna får höra flera gånger vad som händer i historien. 

Eleverna ska även kunna behandla det de har läst. ”Med behandla menar jag att de ska 

kunna vända och vrida på det, sätta sig in i det, betrakta det från sidan, ifrågasätta och 

tillämpa det på något sätt när man pratar, när man skriver, när man tänker, och det gör 

jag på lite olika sätt men det är, tycker jag, poängen med text över huvud taget”. 

 

Siri säger att hon arbetar mycket tillsammans med eleverna i första fasen av 

skrivprocessen med de komponenter som uppgiften ska innehålla, till exempel hur en 
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inledning kan se ut. Stöttning av olika slag tillhandahålls genom hela processen. Hon 

använder en mall som eleverna kan skriva i direkt på datorn som grafiskt stöd för 

skrivuppgiften, lägger ut uppgifter, pedagogiska filmer, mallar och matriser på 

lärplattformen och saxar textexempel ur elevernas texter för gemensam bearbetning. 

Hon arbetar också explicit med hur eleverna ska göra för att utveckla resonemang och 

beskrivningar i sina texter så att de blir längre och intressantare. Uppgifterna kan 

anpassas i svårighetsgrad efter elevernas kunskapsnivå. När Siri har mindre klasser 

brukar hon låta dem redovisa i grupper om tre, där eleverna lyssnar på varandra, ställer 

frågor och på det sättet hjälper varandra med uppgiften. Hon använder också grupper 

som erfarenhetsbank som eleverna får ösa ur och därmed låna tankar av varandra vid 

behov. Det är inte enbart svenskans vokabulär som innebär svårigheter för eleverna utan 

även språkets stilnivåer, vilket innebär att eleverna behöver omfattande språklig 

stöttning, om de exempelvis tänker sig tala eller skriva för en svensk akademisk publik.  

Siri säger att hon arbetar formativt och med elevfeedback på både muntliga och 

skriftliga uppgifter, men det är framför allt genom feedbacken på deras muntliga 

framträdanden som hon tycker sig se goda effekter av, resultatmässigt och genom 

personlighetsbyggande vinster som kan ge spinoffeffekter i skrivandet.  

4.3.3 Sammanfattning 

Observation 

Svensklärarna har en tydlig synlig struktur i sina lektionsplaneringar, arbetar process-

inriktat med övningar i olika konstellationer och med språklig stöttning innan  

individuella uppgifter. Stöttning tillhandahålls även i form av material, mallar och 

matriser på dator, på papper eller både och. Arbetsformerna varierar och eleverna 

använder varandra som resurser. Slutuppgifterna i respektive moment kan betygssättas 

på samtliga nivåer eftersom de kräver viss analys. Under observationerna arbetar 

förstaspråksläraren med visuellt bildstöd medan andraspråksläraren fokuserar ord och 

fraser. Tyngdpunkten på språket märks tydligare i observationerna av andraspråks-

läraren, då förstapråksläraren fokuserar presentationsdelen i den muntliga uppgiften.  

Stöttningen ser också lite olika ut i första- respektive andraspråksklassrummet. Medan 

andraspråkseleverna behöver både språklig och innehållsmässig stöttning verkar 

förstaspråkseleverna främst behöva hjälp med hur uppgiften ska angripas. 

Intervju 

Skillnaderna i lärarnas förhållningssätt till ämnet är små. Båda lärarna säger att de 

använder vardagsspråk för att nå fram till det ämnesspecifika språket och att de kopplar 

till vardags- och omvärldskunskaper. De betonar att svårigheten i svenskämnet inte bara 

ligger i språket utan även i att behärska varierande stilar. Eleverna stimuleras att gå från 

det specifika till det generella när de utgår från sina egna och kamraternas erfarenheter i 

produktion och analys för att sedan vidga perspektiven, vilket innebär att eleverna får 

använda samtliga läsresurser. Lärarna säger att de använder arbetssätt som båda 

påminner om cirkelmodellen, med skrivande av gemensam text innan individuellt 

skrivande. Båda lärarna uppger också att de arbetar formativt och med elevfeedback 

samt att mycket fokus läggs på aktiviteter före, under och efter läsning.  
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5. Diskussion 

Under punkt 5.1 diskuteras resultaten avseende första- och andraspråkslärarna utifrån 

forskningsfrågor 1 och 2; hur lärarna iscensätter språkutvecklande arbetssätt i sin 

undervisning samt anser att de arbetar språkutvecklande. Under punkt 5.2 diskuteras 

likheter och skillnader mellan första- respektive andraspråkslärarnas sätt att arbeta 

språkutvecklande i relation till bakgrundsforskningen. Specialpedagogiska 

implikationer behandlas i punkt 5.3. I punkt 5.4 ges en avslutande diskussion.   

5.1 Språkutvecklande arbetssätt – observation och intervju 

5.1.1 Förstaspråkslärarna 

Observation 

Samtliga förstaspråkslärare tillämpar någon eller några genrespecifika strategier som 

lässtrategier, lärande i utvecklingszonen eller cirkelmodellen i sin undervisning. De 

arbetar även med strategier för att eleverna ska förstå och kunna behärska det ämnes-

specifika språket. Vardags- och omvärldskunskap behandlas vid behov. Eleverna ges 

kontinuerlig språklig stöttning i arbetet. Mängden stöttning varierar från elev till elev, 

från specifika startfraser eller startmeningar till generella tips. Samtliga förstaspråks-

lärares undervisning innehåller inslag av formativ bedömning. Alla använder också 

datorn i undervisningen men på olika sätt och för olika syften. Eleverna ges tillfälle att 

samarbeta med andra elever. I vilken utsträckning man anpassar arbetet i klassen efter 

elever med språkförståelsesvårigheter alternativt hjälper eleverna individuellt varierar. 

 

Intervju  

Samtliga förstaspråkslärare beskriver hur de kopplar till elevernas förförståelse och 

vardagskunskaper för att bättre befästa nya ämnesspecifika ord och begrepp. De arbetar 

även med läsförståelse i sina ämnen; kemi- och svenskläraren dock mer explicit. 

Samtliga lärare lyfter också fram att de arbetar med att utveckla elevernas 

ämnesmässiga tänkande genom olika former av skrivande. Svenskläraren använder 

mallar och matriser för den språkliga stöttningen. Hon är den enda förstaspåksläraren 

som under intervjun nämner att hon arbetar formativt. Både kemi- och svenskläraren 

uppger att de arbetar med elevfeedback. 

5.1.2 Andraspråkslärarna 

Observation 

Undervisningen anpassas efter elevgruppens språkförståelsesvårigheter, dock utan 

åsidosättande av ämneskunskaperna. Stort utrymme ges åt den språkliga bearbetningen 

av lektionsinnehållet. När eleverna inte riktigt förstått de ämnesspecifika orden går 

lärarna tillbaka till motsvarande vardagsord som de vet att eleverna förstår. Då eleverna 

använder vardagsspråk i förklaringar inför klassen bekräftar lärarna att eleven har 

förstått och upprepar förklaringen med det ämnesspecifika ordet. Tillägnandet av språk- 

och ämneskunskaper sker parallellt. Dock har inte framkommit under observationerna 

att alla andraspråkslärare skulle ha explicita språkliga mål i kurserna. Samtliga 
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andraspråkslärare tillhandahåller både språklig och innehållsmässig stöttning. 

Lektionsmaterialet tillhandahålls även i stor utsträckning via lärplattformen. Eleverna 

använder i hög grad varandra som resurser för kunskapsinhämtande.  

Intervju 

Samtliga andraspråkslärare nämner formativ bedömning som ett fruktbart sätt att 

utveckla elevernas kunskaper. Eleverna används som resurser för varandra i både språk-

inlärning och kunskapsinhämtning under olika arbetsformer. Eleverna erhåller en 

mängd bred stöttning. Andraspråkslärarna säger sig använda lärplattformen i högre grad 

än förstaspråkslärarna. Hur de sedan väljer att arbeta språkutvecklande varierar. 

Svenskläraren säger att hon arbetar med att utveckla elevernas skriftliga och muntliga 

framställning och att hon ser feedback som ett kraftfullt förbättringsverktyg. 

Kemiläraren lägger mycket energi på att eleverna ska förstå ämnesinnehållet innan hon 

lägger till de ämnesspecifika orden och hon låter eleverna använda sitt förstaspråk som 

resurs i inlärningen. Matematikläraren explicitgör skillnaden mellan vardagsspråk och 

skolspråk och ger även exempel på hur han genom ämnesövergripande arbeten fått 

spinoffeffekter utöver ämneskunskaperna. 

5.1.3 Sammanfattning 

Observation 

Både första- och andraspråkslärarnas språkutvecklande arbete kommer till uttryck i 

tillhandahållandet av olika former av stöttning, hur textens möjligheter till språk-

utveckling utnyttjas samt i styrningen av elevernas interaktion. Det är inte enbart 

andraspråkslärarna utan även vissa av förstaspråkslärarna som anpassar undervisningen 

för hela gruppen efter eleverna med språkförståelsesvårigheter. Samtliga lärare 

använder sig av datorn men med varierande användningsområden och syfte. Visuell 

stöttning används för att eleverna ska klara av att lösa uppgifter. Deltagarna är tydliga 

med att eleverna förväntas tillägna sig korrekt ämnesspecifik terminologi. För att detta 

ska möjliggöras används stödstrategier för begreppsbildning, bland annat att gå från 

konkret till abstrakt så att elever kan använda förförståelse och vardagskunskaper i 

tillägnandet av det ämnesspecifika språket. 

 

Samtliga lärare arbetar med den metakognitiva delen i den formativa bedömningen 

genom att hjälpa eleverna att lita till sin egen förmåga att välja rätt strategi eller att göra 

en analys samt visar tilltro till elevernas förmåga att själva avgöra om de kan eller inte 

kan. Ingen av lärarna arbetar med elevfeedback under mina lektionsbesök. Dock tar 

eleverna hjälp av varandra då de bearbetar lektionsinnehållet vid repetition eller 

uppgiftslösning. Samtliga lärare ger eleverna muntlig feedback på enskilda uppgifter. 

Det är främst i svenska, kemi och i viss mån matematik i andraspråksundervisningen 

man arbetar med gruppredovisningar där eleverna tillhandahåller stöttning för varandra 

innan presentationen sker. Att man inom matematiken använder andra arbetsformer är 

inte så oväntat om man tar ämnets specifika karaktär i beaktande, vilket kan 

exemplifieras genom Skolverkets satsning på Matematiklyftet parallellt med Läslyftet. 
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Intervju 

Av resultaten går inte att utläsa att förstaspråkslärarna skulle arbeta på ett visst sätt och 

andraspråkslärarna på ett annat. Undervisningen präglas dock i hög grad av de olika 

ämnenas specifika karaktär, vilket gör att likheterna mellan lärarna som undervisar i 

samma ämne är uppenbara. Det finns även individuella skillnader inom lärargrupperna 

vilket gör att det finns fog att påstå att de studerade förstaspråkslärarna arbetar 

språkutvecklande till viss del, samt att de studerade andraspråkslärarna arbetar 

genomgående språkutvecklande, om än på olika sätt. Att utveckla elevernas språkliga 

förmågor parallellt med ämneskunskaperna är något endast andraspråkslärarna och 

svensklärarna säger att de arbetar med. Andraspråkslärarna är i högre grad än 

förstaspråkslärarna benägna att explicitgöra språkfärdighetsmålen och presentera dem 

parallellt med ämnesmålen. Överlag är den explicita kunskapen om språkutvecklande 

arbetssätt större hos andraspråkslärarna, men förstaspråkslärarnas kunskap om vad som 

kännetecknar kvalitetsmässigt hög undervisning sammanfaller i hög grad med språk-

utvecklande arbetssätt. Samtliga andraspråkslärare men inte alla förstaspråkslärare säger 

sig arbeta med formativ bedömning. Flera lärare nämner elevernas självförtroende inför 

en uppgift som en avgörande faktor för resultatet. 

5.2 Språkutvecklande arbetssätt - generellt 

De språkutvecklande arbetssätt som belyses i studiens teoretiska bakgrund spänner över 

samtliga områden som forskning visat är aktuella vid interventioner för elever med 

språkförståelsesvårigheter (Clarke, Snowling, Truelove & Hulme, 2010). Studien visar 

att samtliga deltagare i hög grad använder kunskapsutvecklande arbetssätt, mycket 

stöttning för det kognitiva processandet i enlighet med Cutting (2013) samt visuella och 

verbala stödstrukturer (Nygård Larsson, 2011). 

 

Även Langer och Appelbees (1986) modell för stöttning går att applicera på samtliga 

lärares undervisning, från starten, med tydlig styrningen av uppgiften och koppling till 

eleven med hjälp av vardagsanknytning till elevens övertagande av ansvaret för 

uppgiften via avlastningen av arbetsminnet till stöttning för att klara det svåra i 

uppgiften. Lärarna är mycket aktiva under hela lektionerna då det alltid är någon elev 

som är i behov av stöttning. Samtliga lärare försöker också ingjuta självförtroende i 

eleverna inför uppgiften, vilket överensstämmer med Skolverkets syn på icke-kognitiva 

kompetenser som nyckelfaktorer för skolframgång. De försöker även att avdramatisera 

svårigheterna i ämnet genom olika typer av stöttning samt betonar att det handlar om att 

eleverna inte har kunskapen medfödd utan kommer att utveckla den allt eftersom, vilket 

stämmer överens med Newmanns m fl (1996) kunskapssyn. 

 

Under observationerna är det ingen lärare som explicit arbetar med autentiska uppgifter 

”utan tak” enligt Newmann et al (1996). Däremot framkommer det i en intervju att vissa 

ämnesövergripande arbeten i matematik för andraspråkselever bygger på autentiska 

uppgifter. Även om inte samtliga lärare ger exempel på hur de strävar efter att eleverna 

ska utveckla färdigheter eller kunskaper som inte är begränsade till en specifik uppgift 

utan mer till det Hattie och Timperley (2007) benämner processnivå betyder det inte att 
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kognitiva utmaningar respektive uppgifter utan tak (Newmann, 1996) saknas. En 

sociokulturell struktur som iakttagits i hög grad är att samarbete mellan elever används 

för att utveckla deras tänkande i samtliga ämnen, vilket även betonas inom 

genrepedagogiken. Att Vygotskys lärande i utvecklingszonen ständigt är aktuellt är 

tydligt även i denna studie.  

 

Samtliga lärare arbetar i hög grad med utgångspunkt i texter; i läroböcker, antologier, på 

Internet eller genom egna genomgångar med anteckningar. Svenskämnet skiljer sig från 

andra ämnen i och med att eleverna arbetar processinriktat, i paritet med Martin and 

Rotherys cykel för undervisning och lärande (Martin, 2009) samt får använda fler 

läsresurser enligt Freebody och Lukes modell (1980). Båda svensklärarna säger sig ha 

egna modeller för elevernas läsning i grupp, vilket påminner om den metakognitiva 

lässtrategin Reciprocal Teaching (Palinscar & Brown, 1984). Skrivandets betydelse för 

kunskapsutvecklingen framhålls dock av samtliga lärare. 

 

I studien framkommer åtskilliga exempel på effektiv undervisning som gagnar både 

kunskaps- och språkutveckling och som stöttar även elever med språkförståelse-

svårigheter. Förhoppningsvis får deltagarna i studien tillfälle att dela sina kunskaper och 

erfarenheter med sina kolleger samt arbeta med metodutveckling. För att ytterligare 

stödja elever med språkförståelseproblem skulle aktuell skola kunna laborera ämnes-

övergripande med användningen av funktionell grammatik samt med tillämpandet av ett 

metatextuellt perspektiv på det ämnesspecifika språket. I nuläget verkar det som att få 

lärare har tillräckligt med tid utlagt i sina kurser för att hinna ge eleverna redskap för att 

monitorera sina kunskaper, vilket är speciellt svårt för elever med språkförståelse-

problem (Cain, Oakhill & Lemon, 2010) men rekommenderas för samtliga elever 

(Hattie & Timperley, 2007). 

5.3 Specialpedagogiska implikationer 

I linje med det kritiska specialpedagogiska perspektiv som använts i studien och som 

föreskrivs i Gy 11, Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och 

Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar och åtgärdsprogram 

(2014) bör elever med bristande språkförståelse i första hand få anpassningar som 

tillgodoser deras behov i klassrumssituationen och först i andra hand genom olika 

särskiljande lösningar. Den stöttning som de språkutvecklande arbetssätten erbjuder i 

form av förförståelse, stöd för arbetsminne och skrivande i form av mallar och 

genrepedagogiska strategier ges med fördel av samtliga lärare i samtliga ämnen. En 

förutsättning för implementering av språkutvecklande arbetssätt på skolorna är att 

lärarna ges utrymme i sina tjänster för fortbildning och kollegialt lärande samt att detta 

organiseras och tillhandahålls av skolledning och skolkontor. Anställning av språk- läs 

och skrivutvecklare samt speciella ämneslärare som arbetar som språkstödjare för sina 

kolleger är lovvärda initiativ som genomförts i ett antal skolor och kommuner. 

Förhoppningsvis ska alla lärare veta hur de kan arbeta språkstödjande i förlängningen. 

 



33 

Speciallärarens roll när det gäller att stödja elever med språkförståelsesvårigheter i 

klassrumssituationen kan innefatta observation, handledning av kolleger eller elever, 

utformning och uppföljning av åtgärdsprogram, hjälp med handhavande av alternativa 

verktyg eller stöd i undervisningen för elever. Specialläraren kan även ha en mer 

övergripande roll som handledare i Läslyftet eller som språk- läs och skrivutvecklare i 

en skola eller på ett skolkontor. Givetvis kan även mer traditionella språkutvecklande 

stödinsatser för den enskilde eleven förekomma. 

5.4 Avslutande diskussion 

Trots att ett flertal exempel på språkutvecklande arbetssätt observerats hos var och en av 

deltagarna tenderar de under intervjuerna att vara försiktiga med att säga sig arbeta 

språkutvecklande, vilket kan bero på att de inte tycker sig ha tillräckliga kunskaper om 

eller erfarenhet av området. De flesta lärarna är också återhållsamma med att namnge 

specifika metoder som de arbetar efter, vilket kan tolkas som att de vill kunna hämta 

influenser från olika källor och kombinera dem som de finner lämpligt utan att låta sig 

styras av en speciell metod. Det kan också ha att göra med att lärarna är medvetna om 

metodernas begränsningar och inte vill bli för enkelspåriga. Jag uppfattar det också som 

att lärarna har varit öppna när det gäller att diskutera pedagogiska dilemman, samt att de 

har ett utforskande förhållningssätt till sin yrkesverksamhet, där de strävar efter att 

förkovra sig samt att förbättra undervisningen för att tillgodose elevernas skilda behov.  

 

I studien framkommer också att lärare som arbetar språkutvecklande mycket väl kan 

anpassa helklassundervisningen efter elever med bristande språkförstående enligt 

Skolverkets direktiv utan att kvaliteten försämras eller att elever som behöver språkliga 

utmaningar blir understimulerade. Lärarnas tysta kunskap behöver dock artikuleras så 

att de blir medvetna om exakt vad det är de gör, hur detta fungerar språkutvecklande 

samt hur språket kan bli en integrerad del i ämnesundervisningen. Eftersom det handlar 

om ett förhållningssätt som inbegriper en samtidig språk- och kunskapsutveckling hos 

elever i allmänhet, och elever med bristande språkförståelse i synnerhet, borde 

rimligtvis lärarna uppleva att de inte begränsas av arbetssättet utan att detta tvärtom kan 

tillföra kvaliteter till undervisningen. 

 

Fortbildning i språkutvecklande arbetssätt torde upplevas som relevant eftersom den är 

specifikt ämnesinriktad och lärarna kan spara tid när de utformar uppgifter tillsammans 

och delar anpassade uppgifter med varandra. Anpassningarna är dessutom rationella 

eftersom de kommer samtliga elever till godo – speciellt de som på grund av bristande 

språkförståelse riskerar att få för lite stöd i klassrumssituationen. I nuvarande 

skolsituation med åtskilliga elever som behöver extra anpassningar i varje klass kan 

språkutvecklande arbetssätt samtidigt svara mot många skilda behov. Det behövs mer 

forskning för att undersöka vilka åtgärder eller kombination av åtgärder som kan göras i 

klassrummet som är mest effektiva för elever med språkförståelsesvårigheter. 

Longitudinella studier av svenska elever med bristande språkförståelse i grundskolans 

senare år och gymnasiet saknas i nuläget.  
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Det går tyvärr inte att få en fullständigt heltäckande bild av en deltagares arbete under 

ett till två observationstillfällen samt en timslång intervju. Skillnaden mellan 

grundskolans och gymnasiets läroplaner samt de olika kurskraven påverkar även 

förutsättningarna för lärarnas arbete i de olika ämnena och kurserna. Urvalet av lärarnas 

ämnen hade också kunnat göras annorlunda. Det hade varit intressant att observera och 

intervjua lärare i historia eller samhällskunskap som båda är texttäta ämnen. Urvalet 

hade även kunnat göras utifrån screeningtester av elever så att de lärare som 

intervjuades hade ett större antal elever med läsförståelseproblem, vilket hade kunnat 

innebära en annan syn på och erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt hos 

förstaspråkslärarna. Urvalet hade även kunnat göras på basis av enkäter om lärarnas 

användning av språkutvecklande arbetssätt. Då hade jag kunnat få tag på lärare som 

arbetar mer explicit språkutvecklande. Å andra sidan är det möjligt att lärarnas tysta 

kunskap om språkutvecklande arbetssätt inte hade kommit till uttryck i en enkät. 
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Bilagor     Bilaga 1 

     2015-09-16 

Hej!  

Jag går sista terminen på speciallärarlinjen vid Umeå universitet med inriktning svenska 

(språk- läs- och skrivutveckling). Jag har just påbörjat skrivandet av mitt 

examensarbete, som kommer att fokusera gymnasieelever med specifika 

läsförståelseproblem.  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka 

språkutvecklande arbetssätt som forskningen menar kan förbättra språkfärdighet och 

ämneskunskaper hos denna grupp för att se om det är samma metoder som används för 

att främja andraspråkselevers språkinlärning. Jag hoppas genom studien sprida kunskap 

om elever med specifika läsförståelseproblem, visa hur man kan arbeta inkluderande 

med undervisning som gynnar den gruppen av elever samt ge exempel på hur olika 

typer av stöd och anpassningar för dessa elever kan ta sig uttryck på olika nivåer. 

 

Jag skulle vilja intervjua dig i egenskap av ämneslärare (i andra ämnen än språk) som på 

olika sätt kommit i kontakt med språkutvecklande arbetssätt och använder dessa i din 

undervisning. Intervjun kommer att ta mellan 1-1,5 timme i anspråk och du kommer att 

ha möjlighet att utveckla ditt resonemang om språkutvecklande arbetssätt.  

 

Jag önskar också få observera en av varje medverkande lärares klasser vid två tillfällen 

för att kunna studera hur användandet av de språkutvecklande arbetssätten går till i 

praktiken. Då behövs eleverna informeras i förväg eftersom det krävs att jag får deras 

muntliga samtycke till medverkandet i studien. 

 

Arbetet med intervjuer och observationer kommer att bedrivas i enlighet med vad 

Vetenskapsrådet betecknar som god forskningssed och rådets forskningsetiska principer 

kommer att tillämpas. Detta innebär att ditt och elevernas deltagande i studien kommer 

att behandlas konfidentiellt; att deltagandet är frivilligt, vilket ger er rätt att när som 

helst avbryta medverkandet i studien, samt att de uppgifter ni lämnar enbart kommer att 

användas i forskningssyfte. 

 

Kontakta mig gärna om du vill ha mer information om den aktuella studien. Jag hoppas 

att du kan tänka dig att ställa upp eftersom ditt deltagande ger mig möjlighet att inhämta 

viktig information som annars är mycket svår att få tag på. 

 

Vänliga hälsningar,  

Ann Charlott Nordenstam (xxx-xxxxxxx)  

Mejladress: xxxxxxxx@nn.se 

 

Handledare: Anja Malmberg   

Mejladress: xxxxxxxx@nnn.se 

      

 

mailto:xxxxxxxx@


 

      Bilaga 2 

     

Intervjuguide   
 

Inledning med kort orientering av intervjuns syfte, användningen av 

inspelningsapparatur, information om konfidentialitet, anonymitet, nyttjandekrav osv. 

Kontrollera om informanten har frågor innan vi sätter igång. 

 

1. Jag sammanfattar de iakttagelser jag gjort under observationerna och ger 

informanten tillfälle att kommentera, korrigera och utveckla. 

2. Vid behov får informanten berätta om sin lärarbakgrund. 

3. Definiera ”språkutvecklande arbetssätt” 

4. Beskriv varför du valt att arbeta med språkutvecklande arbetssätt om så är fallet.  

5. Vilka metoder avser du med ”språkutvecklande”?  

6. Hur arbetar du språkutvecklande i dina ämnen? Finns det skillnader mellan hur 

du arbetar i de olika ämnena? I så fall, vilka? 

7. Hur organiserar du undervisningen – får eleverna arbeta enskilt, i små grupper, 

laborationer, helklassdiskussioner… 

8. Hur arbetar du för att eleverna ska lära sig tänka om sitt och andras tänkande? 

9. Hur använder du dig av olika teknologier/medier/multimodala verktyg i din 

undervisning?  

10. Hur knyter du an till elevernas tidigare erfarenheter? 

11. På vilka sätt låter du dina elever interagera respektive kommunicera 

ämnesspecifikt innehåll? I vilken utsträckning får de ägna sig år ämnesspecifik 

textproduktion? 

12. Berätta hur du låter eleverna läsa, skriva, tala och lyssna i ditt ämne.  

13. Berätta om de redovisningsformer du låter eleverna använda sig av. 

14. Berätta hur du anpassar din undervisning för elever med bristande 

språkförståelse. 

15. Hur gör du för att din undervisning ska bli kognitivt utmanande för eleverna (t 

ex arbete med problemlösning)? Kan du ge exempel på någon kognitivt 

utmanande uppgift du nyligen gett eleverna? Vilken stöttning fick eleverna? 

16. Teorier/forskning bakom ditt arbetssätt? 

17. Vilken respons får du från eleverna? Är det olika respons på olika metoder?  

18. Tycker du dig kunna se effekter av ditt arbetssätt? I så fall, vilka? 

19. Hur tycker du man bör gå till väga när det gäller implementeringen av 

spåkutvecklande arbetssätt på din skola? 

20. Vilka stödstrukturer finns för ditt ämne på skolan finns redan (utöver själva 

lektionerna)? 

Avslutning med återkoppling, kontroll om informanten har några frågor eller vill 

tillägga någonting, fråga om hur informanten har upplevt intervjun. 

 

 


