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Abstract 

Sverige är sedan decennier tillbaka ett flerspråkigt land och den språkliga mångfalden 

återspeglas i dagens skolor. Att bedriva språkutvecklande undervisning är idag högaktuellt. 

Lärare i flerspråkiga klassrum ska arbeta språkutvecklande och genom detta skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla sina språk- och ämneskunskaper. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur f-3 lärare i ett arbetslag arbetar språkutvecklande i en flerspråkig 

skola samt hur de resonerar kring sitt arbete. Den forskningsmetod som används är kvalitativ 

och studien har utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Studien bygger på 

semistrukturerade intervjuer med fem f-3 lärare verksamma inom ett arbetslag på en 

flerspråkig skola i Mellansverige. 

Resultatet visar att lärarna arbetar språkutvecklande under hela skoldagen och att de upplever 

arbetet som viktigt för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Lärarna uttrycker att de 

använder fyra olika språkutvecklande arbetssätt och att dessa används vid arbetslagets 

gemensamma planering samt i undervisningen. Resultatet visar att lärarna till viss del är eniga 

om de möjligheter och svårigheter som arbetssätten medför. Genomgående möjligheter som 

upplevs av lärarna är att arbetssätten ökar elevernas engagemang, inkludering och 

ämneskunskaper vilket främjar elevernas språk- och kunskapsutveckling. En genomgående 

svårighet som upplevs av lärarna är att arbetssätten är tidskrävande. Resultatet visar att lärarna 

upplever fler möjligheter än svårigheter med de språkutvecklande arbetssätten.  

Nyckelord: arbetslag, f-3 lärare, flerspråkiga elever, flerspråkiga klassrum, lärares 

resonemang, lärares upplevelser, språkutvecklande, språkutvecklande arbetssätt  
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1. Inledning 

Sverige är sedan decennier tillbaka ett flerspråkigt land. Samhällets språkliga mångfald 

återspeglas även i skolväsendet där elever och lärare med olika språkliga bakgrunder dagligen 

möts och verkar. Enligt Skolverket (2012a, s. 7) har nära 20 procent av eleverna i den svenska 

grundskolan ett annat förstaspråk än svenska. Detta innebär att nära var femte elev i 

grundskolan genomgår dubbla inlärningsprocesser, då de parallellt med inlärningen av det 

svenska språket ska uppnå kunskapskraven i samtliga skolämnen (Skolverket 2012a, s. 7). I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framgår följande: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper  (Skolverket 2017, s. 8)  

Då undervisningen i förskoleklass och årskurs 1-3 ska ske på svenska i samtliga ämnen, med 

undantag för engelskämnet och skolor med språkinriktning, har de elever som inte har 

svenska som förstaspråk andra förutsättningar och behov än vad förstaspråkselever har. För 

att dessa elever ska få en likvärdig utbildning krävs språkliga anpassningar. Lärare som 

undervisar i flerspråkiga klassrum har i uppdrag att i så stor utsträckning som möjligt bedriva 

språkutvecklande undervisning och genom detta skapa förutsättningar för eleverna att 

utveckla sina språkkunskaper, för att i nutida skolgång såväl som i framtiden kunna vara 

aktiva deltagare i olika sammanhang (Skolverket 2012b, ss. 4-5).  

Att arbeta språkutvecklande innebär att läraren i samtliga ämnen strävar mot att främja 

utvecklingen av elevers språkkunskaper genom att aktivt göra didaktiska val som stödjer detta 

(Skolverket 2012a, s. 33). Språkutvecklande undervisning främjar alla elevers lärande, men 

har i synnerhet visat sig vara gynnsamt för flerspråkiga elevers lärande och utveckling (Hajer 

& Meestringa 2010, s. 22; Stehagen 2014, ss. 13-14). Språkutvecklande undervisning är inte 

längre något som enbart berör språklärare och språkundervisning- numera är 

språkutvecklande undervisning något som ska bedrivas av lärare i samtliga skolämnen (Hajer 

& Meestringa 2010, s. 15; Skolverket 2012a, s. 7; Stehagen 2014, s. 13).  

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med litteratur och forskning som har visat på 

olika arbetssätt som syftar till att främja elevers språkutveckling. Då alla elever, lärare och 

undervisningstillfällen är unika finns det dock inget arbetssätt som är universellt och det finns 

inte heller något facit på hur dessa arbetssätt ska tillämpas för att elevernas språk ska 
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utvecklas vid ett specifikt undervisningstillfälle. Därav finner vi det intressant att undersöka 

vilka arbetssätt lärare inom ett arbetslag i en flerspråkig skola använder och hur dessa 

arbetssätt tillämpas i praktiken, både av den enskilda läraren och av arbetslaget som grupp. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur f-3 lärare i ett arbetslag arbetar språkutvecklande 

i en flerspråkig skola samt hur de resonerar kring sitt arbete. Detta övergripande syfte kan 

brytas ned i följande frågeställningar:  

• Hur resonerar lärarna i studien kring sitt språkutvecklande arbete?  

• Vilka möjligheter respektive svårigheter upplever lärarna i studien med de tillämpade 

arbetssätten?  
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2. Begreppsdefinitioner  

I följande avsnitt redogörs och definieras några av studiens centrala begrepp. Begreppen 

förstaspråk, andraspråk, förstaspråkselever, flerspråkiga elever, flerspråkiga klassrum och 

flerspråkiga skolor är tvetydiga och denna studies definitioner av begreppen presenteras 

nedan.  

2.1. Första- och andraspråk  

Förstaspråk är ett komplext begrepp och dess definition är omdiskuterad. Traditionellt sett 

syftar begreppet till det allra första språket en individ lär sig och använder (Sandvik & 

Spurkland 2015, s. 55). Begreppet används ofta synonymt med begreppet modersmål, vilket 

även det är ett komplext begrepp (Abrahamsson & Bylund 2012, s. 154). Ursprungsland, 

språklig kompetens, användningsområde och attityd är faktorer som ofta är avgörande för 

vilket språk som ska definieras som någons förstaspråk (Sandvik & Spurkland 2015, ss. 54-

55). I denna studie kommer begreppet förstaspråk att användas synonymt med modersmål, 

bortsett från i citat.  

Begreppet andraspråk är minst lika komplext och omdiskuterat som ovanstående begrepp. Ett 

andraspråk syftar ofta till det språk en individ anammar efter det att inlärning av förstaspråket 

har påbörjats (Abrahamsson & Bylund 2012, s. 154). Dock är andraspråket inte nödvändigtvis 

det språk som individen behärskar sämre än sitt förstaspråk. Andraspråket anammas och lärs 

in, ibland omedvetet, men ibland medvetet, oftast informellt i en kontext där det aktuella 

språket utgör huvudspråket (ss. 154-156). I denna studie kommer begreppet andraspråk 

användas i enlighet med denna definition.  

2.2. Förstaspråkselever, flerspråkiga elever, flerspråkiga 

klassrum och flerspråkiga skolor  

I denna studie syftar begreppet förstaspråkselever till elever som har undervisningsspråket 

som sitt förstaspråk. På den skola där studiens lärare arbetar är undervisningsspråket svenska, 

men detta kan dock skilja sig från studiens forskningsöversikt då även internationell forskning 

används. Flerspråkiga elever är elever som använder mer än ett språk (Skolverket 2018, s. 

11). Begreppet flerspråkiga elever kommer i studien att syfta till detta, men innefattar oftast 

elever som inte har undervisningsspråket som sitt förstaspråk, utan som sitt andraspråk. 

Flerspråkiga klassrum är klassrum där inte alla elever har undervisningsspråket som sitt 
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förstaspråk. Flerspråkiga skolor är skolor med flerspråkiga klassrum. Som nämnt i 

inledningen är Sverige ett flerspråkigt land och flerspråkiga skolor hör idag till normaliteten. 
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3. Forskningsbakgrund  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom studiens ämnesområde. Avsnittet inleds 

med en genomgång av olika perspektiv på lärande och språk. Därefter preciseras olika 

områden inom det sociokulturella perspektivet som även är utgångspunkten för denna studie. 

Avslutningsvis presenteras språkutvecklingen ur olika perspektiv samt olika språkutvecklande 

arbetssätt.  

3.1. Olika perspektiv på lärande och språk  

Gibbons skriver om två olika perspektiv som varit rådande sedan den allmänna 

undervisningen infördes. Dessa kallas för sändarmodellen och den progressiva skolan. 

Kunskapssynen inom sändarmodellen är att kunskap är något som lärare besitter och att 

elevers kunskapsutveckling sker genom att lärare överför dennas. Språksynen inom 

sändarmodellen är att språket i undervisningen enbart ska användas i kunskapsförmedlande 

syfte (Gibbons 2016, ss. 27-28). Säljö (2015, ss. 34,133) beskriver det behavioristiska 

perspektivets kunskaps- och språksyn på liknande sätt, vilket även det är ett perspektiv på 

lärande som varit rådande.  

Gibbons menar att inom den progressiva skolan är inlärandet i sig det mest centrala. 

Kunskapsutveckling anses ske genom att lärare ger elever adekvata arbetsuppgifter och att 

elever tänker kloka tankar och ställer frågor i undervisningen. Kognitiva och allmänna 

förmågor anses vara det som genererar en språkförmåga hos elever (Gibbons 2016, s. 28). 

Säljö (2015, ss. 39-40, 133) beskriver det kognitivistiska perspektivets kunskaps- och 

språksyn på liknande sätt, vilket även det är ett perspektiv på lärande som varit rådande.   

De båda perspektiven grundas i en individualistisk syn på tillägnandet av kunskap och 

inlärning. Kritik har därför riktats mot perspektiven då båda anses missgynna främst 

flerspråkiga elever. Gibbons lyfter dock ett tredje perspektiv, det sociokulturella perspektivet, 

som inte har en individualistisk syn på lärande och framhåller detta som ett bättre alternativ 

för språk- och kunskapsutveckling (Gibbons 2016, ss. 28-29).  
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3.2. Det sociokulturella perspektivet  

Då Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, som skolans 

främsta styrdokument, har en kunskaps- och språksyn som till stor del har sin grund i det 

sociokulturella perspektivet (Skolverket 2012a, s. 29, 2018, ss. 24-25) kommer även 

föreliggande studie att ha utgångspunkt i detta perspektiv.  

Inom det sociokulturella perspektivet anses en individs sociala- och kulturella erfarenheter 

vara det som utvecklar och formar individen (Gibbons 2016, s. 30). Det är den sociala- och 

kulturella kontexten, som individen befunnit och befinner sig i, som är avgörande för hur och 

vad en individ lär sig (Gibbons 2016, s. 30). Synen på kunskap inom detta perspektiv är att 

den utvecklas i samspel med andra (Strandberg 2006, ss. 10, 28). Språket har en central roll 

inom det sociokulturella perspektivet och ses som ett avgörande redskap för inlärning 

(Strandberg 2006, s. 48; Dysthe 1996, s. 89).   

Den ryske psykologen och pedagogen Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) var en av de 

främsta företrädarna för det sociokulturella perspektivet (Strandberg 2006, s. 11). Enligt 

Vygotskijs teori om lärande ses lärande som en process som sker i samspel mellan individer 

och inte något som skapas inom individen (Stehagen 2014, s. 18; Strandberg 2006, ss. 10-11). 

Denna teori har haft ett stort inflytande på individers sätt att tänka kring lärande och kunskap i 

bland annat Australien och Europa (Gibbons 2016, s. 29).  

3.2.1. En sociokulturell undervisning  

Inom det sociokulturella perspektivet ska läraren avsiktligt ge eleverna möjlighet att engagera 

sig i undervisningen, vara språkligt aktiva, samt använda elevernas förkunskaper som 

utgångspunkt vid planering och genomförande av undervisning. För att kunna utveckla vidare 

kunskaper behöver eleverna ges rätt typ av utmaningar som har grund i deras förkunskaper 

(Stehagen 2014, ss. 17-18).  

Individers kunskapsutveckling sker enligt Vygotskij i vad han benämner som Zone of 

proximal development och kan översättas till Zonen för närmaste utveckling (Säljö 2000, s. 

120). När en elev befinner sig i denna zon kan eleven utvecklas till sin fulla potential. Detta 

innebär att uppgiften som en elev ges inte är för lätt att lösa, men inte heller för svår (Säljö 

2000, ss. 120-122). Som tidigare nämnt menar Vygotskij att individer utvecklas i samspel 

med andra. Detta innebär att även elever som befinner sig i utvecklingszonen bör få stöd från 
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någon mer erfaren, exempelvis en lärare eller klasskamrat (Säljö 2015, s. 100). Denna form av 

stöttning kallar Vygotskij för Scaffolding (Säljö 2015, s. 100).  

3.2.1.1. Språket i en sociokulturell undervisning  

Som tidigare nämnt är språket centralt inom det sociokulturella perspektivet, då det ses som 

ett avgörande redskap för inlärning (Strandberg 2006, s. 48; Dysthe 1996, s. 89). Partanen 

(2007, s. 44) menar att det är i kommunikationen elever emellan samt då eleverna får använda 

ord i olika kontexter som lärande sker. Språket som redskap behövs även för att kunna 

uttrycka sig inför andra men också inför sig själv (Strandberg 2006, s. 48). Precis som lärande 

ses en individs språkutveckling som en process. Strömqvist (2003, s. 57) skriver om 

språkutveckling hos barn och menar att den grundläggande grammatiken och uttalet är delar 

av språket som befästs i tidig ålder samt att ordförrådet är den del av språket som inte slutar 

att utvecklas.  

Partanen framhäver att det inom Vygotskijs teori finns två olika aspekter av ett språk, 

fonetiska och semantiska. Den fonetiska aspekten innefattar hur språket och dess ord låter, 

medan den semantiska aspekten innefattar betydelsen av språkets ord. I början när barn lär sig 

ett språk är dessa två aspekter svåra att skilja på, vilket kan försvåra språkutvecklingen. 

Utmärkande för när en sådan svårighet uppstår är när barnet möter homonymer. Homonym är 

ord som endast har en fonetisk aspekt, men flera semantiska aspekter (Partanen 2007, ss. 39-

40). Ett exempel på en homonym är ordet sticka; du kan få en sticka i fingret, du kan sticka en 

mössa och du kan sticka iväg någonstans.  

För att kunna skilja på de fonetiska och semantiska aspekterna i ett språk krävs ett mer 

abstrakt tänkande (Partanen 2007, s. 40). Lindberg skriver om en annan form av abstrakt 

tänkande, i form av förmågan att kunna läsa mellan raderna. Vidare framhålls det även att en 

systematisk språkutvecklande undervisning är en förutsättning för framgång i samtliga 

skolämnen, oavsett elevernas bakgrund och tidigare kunskaper (Lindberg 2010, s. 10). 

Stehagen (2014, s. 22) samt Hajer och Meestringa (2010, s. 19) tar ställning till att skolans 

språkliga krav inte ska sänkas i de olika ämnena och menar istället att det är lärarnas ansvar 

att göra adekvata anpassningar i undervisningen för att språket inte ska utgöra ett hinder och 

för att alla elever ska kunna utveckla sina kunskaper. Dessa anpassningar är vad som i studien 

benämns som språkutvecklande undervisning.  
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3.2.1.2. Vardagsspråk och skolspråk  

Forskning delar in språket i två delar (Hajer & Meestringa 2010; Stehagen 2014; Gibbons 

2016). Vardagsspråk beskrivs som ett språk som används och tillägnas i vardagliga och 

informella situationer. Skolspråk, även kallat ämnesspråk, beskrivs som ett språk som 

används i mer formella situationer såsom i skolans undervisning (Skolverket 2012a, s. 35).  

Vygotskij menar att det är två mycket olika läroprocesser för vardagsspråket och skolspråket. 

Detta då inlärning av vardagsspråkets olika termer och begrepp sker verbalt i samband med 

vardagliga händelser såsom att se, känna och samtala sig fram tillsammans med, för eleven, 

andra bekanta. Termerna och begreppen i vardagsspråket är således enkla att förstå då de 

benämns i en kontext där de konkretiseras. När eleven sedan hör termerna och begreppen vid 

tillfällen där dessa är abstrakta kan eleven förstå termerna och begreppen då eleven har en 

relation till dessa sedan tidigare (Skolverket 2012a, ss. 36-38). 

I de situationer som vardagsspråket används kan kunskap förmedlas, samtal föras och 

förklaringar ges utan användning av ”de rätta orden” (Hajer & Meestringa 2010, s. 32). Detta 

då bland annat kroppsspråk kan användas som stöd. Vardagsspråket används mestadels vid 

verbal kommunikation, vilket innebär att elever kan behärska språket utan att kunna uttrycka 

språket i skrift (Hajer & Meestringa 2010, s. 32). Vardagsspråkets inlärningsprocess går 

sammanfattningsvis från konkret till abstrakt. Inlärningsprocessen av skolspråket är enligt 

Vygotskij omvänd (Skolverket 2012a, s. 37). Skolspråket har en grund i skriftspråket och 

skolspråksinlärningen är mer avancerad då den sker både verbalt och via skriftspråk (Hajer & 

Meestringa 2010, s. 33; Gibbons 2016, s. 97). När elever lär sig skolspråket är det vanligt att 

de först lär sig benämningen för olika begrepp och termer och därefter dess innebörd 

(Skolverket 2012a, s. 37). Skolspråkets inlärningsprocess går sammanfattningsvis från 

abstrakt till konkret.  

Skolspråket är beroende av vardagsspråket då vardagsspråket används vid inlärningen av 

skolspråket (Stehagen 2014, s. 28). För de flerspråkiga elever som ännu inte behärskar 

vardagsspråket i så stor utsträckning försvåras inlärningen av skolspråket ytterligare 

(Skolverket 2012a, s. 38; Gibbons 2016, s. 77).  
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3.3. Språkutveckling 

Den svenska skolan har länge haft en enspråkig norm (Wedin 2017, s. 19). Skolorna har under 

de senaste åren, i takt med att antalet flerspråkiga elever ökat avsevärt, blivit alltmer 

flerspråkiga och normen har därav förändrats (Svensson & Torpsten 2017, s. 37). Denna 

förändring har även inneburit att nya behov har skapats i landets skolor. Att bedriva 

språkutvecklande undervisning är inte längre något som endast berör modersmåls- och 

språklärare, numera berör den språkutvecklande undervisningen lärare i samtliga ämnen 

(Hajer & Meestringa 2010, s. 15).  

År 2011 infördes en ny bestämmelse i Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 5§) om att 

utbildningen ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det svenska 

forskningsfältet inom språkutveckling är ännu väldigt begränsat och erfarenheter från 

Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA har haft stort inflytande på 

språkutvecklingsarbetet i svensk skola (Skolverket 2012a, ss. 8, 12-13). Pauline Gibbons, 

Maaike Hajer och Theun Meestringa är språkforskare vars resultat har fått genomslag i svensk 

skola. Flera av deras verk har även översatts till svenska och skolverket hänvisar till dessa i 

olika kunskapsöversikter och publikationer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

(Skolverket 2012a; 2012b; 2014; 2018). Forskning inom ämnesområdet presenteras mer 

ingående under Språkutvecklande arbetssätt (se avsnitt 3.3.1.)  

3.3.1.  Språkutvecklande arbetssätt  

Som nämndes i inledningen är språket en avgörande faktor för kunskapsutvecklingen. För 

flerspråkiga elever kan denna avgörande faktor bli ett hinder för kunskapsutveckling, inte 

bara i svenskämnet, utan i alla skolämnen. För att motverka denna konsekvens behöver lärare 

i flerspråkiga klassrum ständigt bedriva en språkutvecklande undervisning (Hajer & 

Meestringa 2010, ss. 14-15).  

Löthagen, Lundenmark och Modigh lyfter vikten av att inte se språkutvecklande undervisning 

som en quick-fix eller något som läraren endast tillämpar när det finns tid för det. De menar 

att det snarare handlar om ett sätt att förhålla sig till och se på undervisning- att arbeta 

språkutvecklande bör då vara ett ständigt pågående arbete (Löthagen, Lundenmark & Modigh 

2008, ss. 22, 29). Hajer och Meestringa (2010, s. 27) beskriver den språkutvecklande 

undervisningen som en kontextrik undervisning som genomsyras av stöd i språket och 
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samspel, men menar samtidigt att det inte finns något facit på exakt hur en språkutvecklande 

undervisning ska utformas.  

Forskning inom ämnesområdet har identifierat och tagit fram olika faktorer, aspekter och 

didaktiska val som gynnar ett språkutvecklande arbete. Dessa kommer i denna studie att 

inkluderas i vad vi benämner som generella arbetssätt. Utöver de generella arbetssätten finns 

det specifikt framtagna modeller och metoder för hur ett språkutvecklande arbete kan 

bedrivas.  

3.3.1.1. Generella arbetssätt  

Wedin presenterar fyra faktorer som ofta lyfts inom andraspråksforskning som betydelsefulla 

för lyckad skolgång. Två av dessa faktorer är att eleverna ges stöttning för att utveckla 

kunskaper i samtliga skolämnen samt att elevernas förkunskaper och erfarenheter inkluderas i 

undervisningen, detta benämns även som sociokulturellt stöd. De andra två faktorerna är att 

eleverna ges stöttning för utveckling av sina första- och andraspråk (Wedin 2017, s. 27).  

Meltzer och Hamann (2005, s. 1) har genom en nordamerikansk forskningsöversikt 

sammanställt åtta didaktiska val som har visat sig vara gynnsamma för flerspråkiga elevers 

språk-och kunskapsutveckling. Dessa didaktiska val lyfts även fram och översätts till svenska 

i Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket (Skolverket 2012a). Greppa språket är ett 

viktigt underlag som bör finnas med under en språkutvecklande arbetsgång (Skolverket 

2016). Nedan listas dessa översatta didaktiska val.  

• läraren betonar läsning och skrivande 

• läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar 

• läraren betonar tankemässigt krävande uppgifter 

• läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne  

• läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet 

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

• läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika 

lärandestrategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer 

• läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö.  (Skolverket 2012a, ss. 12-13)  
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Ovanstående didaktiska val innebär att läraren på olika sätt inkluderar skrivning och läsning i 

undervisningen och medvetet skapar tillfällen där eleverna på varierande sätt får använda och 

utveckla sina språk- och ämneskunskaper i olika kontexter. Valen innebär också att eleverna 

får möta språkets olika uttrycksformer, såsom visualiserat och ljudligt. Detta skapar goda 

förutsättningar för eleverna att utveckla ett bredare ordförråd samt ett bättre skolspråk. De 

didaktiska valen innebär även att läraren skapar möjligheter för eleverna att aktivt delta i 

undervisningen och utmanar eleverna tankemässigt. Slutligen innebär de didaktiska valen att 

läraren besitter ämneskunskaper, såväl som didaktiska kunskaper, och att dessa genomsyrar 

undervisningen (Skolverket 2012a, ss. 13-14).  

Det är inte endast läraren och klassrumsmiljön som är avgörande för en lyckad 

språkutvecklande undervisning. Hajer och Meestringa (2010, s. 16) menar även att skolans 

arbete i sin helhet är avgörande och har utformat fyra aspekter. En av dessa fyra aspekter har i 

föreliggande studie inte nämnts tidigare. I denna aspekt framhålls vikten av kollegialt 

samarbete i strävan mot att skapa en god språkutvecklande skolmiljö (Hajer & Meestringa 

2010, s. 16). För att skapa denna språkutvecklande skolmiljö menar Hajer och Meestringa 

även att elevernas utveckling av skolspråket ska vara en del av kollegiets mål. Detta då inte 

alla elever har förmånen att kunna utveckla ett fullgott skolspråk utanför skolan (Hajer & 

Meestringa 2010, s. 16).  

Utöver dessa generella arbetssätt finns även mer specifika arbetssätt, i form av modeller och 

metoder, som kan användas i det språkutvecklande arbetet. Nedan presenteras cirkelmodellen, 

sheltered instruction observation protocol- SIOP och en läsande klass som är några av dessa. 

Dessa arbetssätt är återkommande i stora delar av litteraturen som behandlar ämnet 

språkutveckling. Vi har även uppmärksammat dessa under vår verksamhetsförlagda 

utbildning samt under vikariat på olika grundskolor.  

3.3.1.2. Cirkelmodellen  

Cirkelmodellen växte fram under 1980-talet genom ett samarbete mellan en grupp lärare och 

lingvister i Australien, som hade upptäckt ett behov av att utveckla elevers, framförallt 

flerspråkiga, skrivprestationer då dessa var låga. Många av de elever med låga 

skrivprestationer hade svårigheter att förstå vad de läste, producera text samt med att 

formulera sig skriftligt inom olika textgenrer. Med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet växte cirkelmodellen fram som en metod för att hjälpa elever att utvecklas i sitt 

skrivande genom explicit undervisning (Gibbons 2016, s. 127).  
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Cirkelmodellen är en genrepedagogisk undervisningsmodell som tillämpas för att utveckla 

kunskap inom olika textgenrer. Modellen möjliggör en undervisning där eleverna kan 

utveckla sina förmågor att förstå och producera olika texter. Modellens främsta syfte är dock 

att stödja yngre elever i skriv- och läsundervisningen (Kuyumcu 2013, s. 8).  

Cirkelmodellen utgörs av fyra faser. För varje genomgången fas utvecklar eleverna nya 

kunskaper som i efterföljande faser fungerar som stöttning för dem. Om läraren upptäcker att 

de kunskaper som eleverna förväntas ha utvecklat inte är tillräckligt utvecklade, ska läraren 

enligt modellen återgå till den tidigare fas där eleven ges möjlighet att utveckla den kunskap 

som läraren upptäckt saknas (Gibbons 2016, ss. 128, 142).   

Fas 1 handlar om att bygga upp kunskap inom ämnesområdet. I denna fas ska eleverna 

utveckla sina “forskarkunskaper”. Läraren ska tillsammans med eleverna kartlägga elevernas 

förkunskaper i ämnet och utgå från dessa vid byggnationen av elevernas vidareutveckling av 

kunskaper inom ämnet (Gibbons 2016, ss. 129-131). I denna fas är det viktigt att läraren 

introducerar ämnesspecifika begrepp för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina 

ordförråd inom ämnet. Fas 1 sker med fördel i helklass eller i grupp och det är av vikt att 

eleverna får dela med sig av de kunskaper de besitter sedan tidigare i ämnet (Kuyumcu 2011, 

s. 9). Dokumentation, i form av exempelvis tankekarta, är användbart för arbetet i 

nästkommande faser och eleverna bör förses med, alternativt göra egna, sådana. Oavsett 

dokumentationsform bör den kompletteras med nya kunskaper inom ämnet om sådana 

utvecklas vid senare faser (Gibbons 2016, ss. 130-132).   

Fas 2 går att liknas vid fas 1. Skillnaden i denna fas är dock att det inte är kunskaper i det 

aktuella ämnet som ska utvecklas, utan kunskaper i och om den valda genren (Gibbons 2016, 

s. 133). Eleverna ska i denna fas bekanta sig med genrens syfte, typiska drag, uppbyggnad 

och språkliga kännetecken. Även detta arbete sker gemensamt i klassen och med liknande 

dokumentation som i fas 1. Läraren ska med omsorg inför fas 2 välja ut en text inom genren 

som eleverna kan ha som förebild i arbetet, denna text ska även befinna sig inom det ämnet 

som eleverna ska arbeta med (Gibbons 2016, s. 133). Denna textförebild ska sedan eleverna 

tillsammans med läraren dekonstruera och genom detta ges möjlighet att identifiera genrens 

olika egenskaper (Kuyumcu 2011, s. 9). Textförebilden kan i fasens senare skede göras om 

till lucktexter som eleverna kan arbeta med (Gibbons 2016, s. 135).  
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I fas 3 ska eleverna konstruera en gemensam klasstext med hjälp av stöttning från läraren. 

Texten ska vara inom samma genre och ämne som eleverna arbetat med i tidigare faser 

(Kuyumcu 2011, s. 9). Som stöttning har eleverna även de kunskaper som utvecklats om 

genren och ämnet under tidigare faser och de kan även påminnas om dessa kunskaper genom 

att använda sig av dokumentationen från faserna (Gibbons 2016, s. 135). Under denna fas ska 

läraren inta en sekreterar- och ordföranderoll genom att skriva det som eleverna kommer fram 

till ska skrivas i texten (Kuyumcu 2011, s. 9). Läraren ska även påminna eleverna om tidigare 

fasers arbete och ställa frågor såsom “Kan vi formulera detta på något annat sätt?” och “Vilka 

mer ord skulle vi kunna använda istället för detta ord?”. Även denna text bör eleverna ha 

tillgång till för att kunna använda som konkret stöd i nästkommande fas (Gibbons 2016, ss. 

135-136, 138).  

I fas 4 ska eleverna, enskilt eller parvis, producera individuella texter inom tidigare vald genre 

och ämnesområde. Som stöttning i detta arbete har eleverna sina kunskaper från fas 1, 2 och 

3, tidigare dokumentation men även lärare och klasskamrater (Gibbons 2016, s. 139). De 

färdiga texterna kan läraren med fördel använda formativt för att bedöma och kartlägga hur 

vidare undervisning kan planeras. Genom kartläggningen kan läraren även bedöma vilka 

eventuella åtgärder som behöver vidtas (Kuyumcu 2011, s. 10).  

3.3.1.3. Sheltered instruction observation protocol- SIOP  

Sheltered instruction observation protocol- SIOP är en modell som kan användas vid enskild 

och kollegial planering samt vid utvärdering av egen undervisning. SIOP kan även användas i 

samband med klassrumsobservation av andra kollegor med syftet att sedan tillsammans 

utvärdera och utveckla undervisningen (Hajer & Meestringa 2010, s. 216). Även denna 

modell växte fram då det fanns ett behov för en undervisning som stöttade eleverna i deras 

språk- och kunskapsutveckling (Echevarria, Vogt & Short 2004, s. 23). Modellen utformades 

mellan år 1996 och 2003 av forskare och lärare på ett forskningscentrum i USA. Modellen 

utarbetades som ett stöd för lärare vid språk- och ämnesintegrerad undervisning och den har i 

synnerhet visat sig gynna flerspråkiga elever (Kareva & Echevarria 2013, s. 240).  

Kareva och Echevarria beskriver SIOP som en modell vars syfte är att bidra med 

meningsfullhet i undervisningen och göra lektionerna begripliga för flerspråkiga elever. 

Vidare menar Kareva och Echevarria (2013, s. 239) att SIOP kan användas på olika sätt och i 

samtliga skolämnen för att utveckla elevernas språk, med fokus på skolspråket. Stehagen 

menar att SIOP bland annat består av olika kriterier som ska uppnås för att undervisningen 
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ska anses som språk- och kunskapsutvecklande. I SIOP lyfts även mer konkreta delar fram 

som går att integrera i undervisningen i språkutvecklande syfte. Vidare fastställer modellen 

värdet av att i varje arbetsområde ge eleverna tillfällen för att få använda sina skriv-, läs- och 

talförmågor, men även vikten av att lyssna (Stehagen 2014, s. 33). I SIOP är förberedelse av 

lektion, elevernas förkunskaper, förståelig information, tillvägagångssätt, samspel, 

genomförande av arbetsmomenten samt återkoppling och bedömning områden som lärare bör 

ställa frågor inom vid planering och genomförande av språk-och kunskapsutvecklande 

undervisning (Stehagen 2014, ss. 34-35).  

3.3.1.4. Läsförståelse och lässtrategier i en språkutvecklande undervisning  

Läsförståelse innefattar mer än förmågan att kunna läsa och avkoda, det är förmågan att 

kunna reflektera över, förstå och tolka en text (Stehagen 2014, s. 41). Reichenberg lyfter 

vikten av en strukturerad undervisning. En strukturerad undervisning beskrivs som en 

undervisning där eleverna ges goda möjligheter att bekanta sig med olika texttyper och genom 

tillämpning av olika strategier utveckla en god läsförståelse (Reichenberg 2014, s. 5). Vidare 

framhåller Reichenberg (2014, ss. 74-75) vikten av att i undervisningen ge eleverna rätt 

strategier och verktyg för att utveckla deras läsförståelse. Stehagen (2014, ss. 41-42) 

framhäver i linje med detta vikten av att använda olika lässtrategier för att utveckla 

läsförståelsen i en språkutvecklande undervisning och menar att ansvaret för detta arbete 

ligger hos varje enskild lärare. Stehagen (2014, ss. 42-43) menar således att eleverna behöver 

ges stöttning inför läsning av olika texter.  

Det finns ett flertal framtagna modeller, som är förankrade i forskning, för hur arbetet med 

lässtrategierna kan bedrivas. En av dessa är Reciprocal teaching, även benämnd som Reciprok 

undervisning (Skolverket 2012a, ss. 72-73). Denna modell bygger på att eleverna övas i fyra 

olika lässtrategier som ger stöd i läsningen och skapar förutsättningar för att utveckla djupa 

kunskaper kring olika texter (Stehagen 2014, s. 42; Skolverket 2012a, ss. 72-73). De fyra 

lässtrategierna går ut på att förutsäga vad texten kommer att handla om, ställa frågor till 

texten, reda ut eventuella oklarheter och att sammanfatta den lästa texten (Stehagen 2014, s. 

42; Skolverket 2012a, ss. 72-73).  
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3.3.1.4.1. En läsande klass  

En läsande klass är utvecklad i Sverige och har till skillnad från tidigare nämnda arbetssätt 

inte utvecklats som en åtgärd för flerspråkiga elevers försämrade läs-och skrivförståelse och 

studieresultat.  

Initiativet till projektet en läsande klass togs av författaren och läraren Martin Widmark, efter 

att han uppmärksammat att arbetet och tiden som avsätts för läsförståelse skiljer sig markant 

mellan olika klassrum i Sveriges skolor, och så även studieresultaten (En läsande klass u.å.). 

En läsande klass bygger på de tre internationella, forskningsbaserade modellerna Reciprocal 

Teaching (RT), Transactional Strategies Instruction (TSI) och Questioning the Author (Qta) 

(Gonzales, Wedsberg & Wendéus 2014, ss. 11-12 ).  

RT-modellen är utvecklad av forskarna Brown och Palincsar som på 1980-talet identifierade 

fyra strategier som huvudsakligen används vid läsförståelse. De fyra strategierna 

uppmärksammas även inom TSI-modellen, men inom denna modell läggs mer vikt vid att 

strategierna bör varieras och anpassas beroende på text och syfte. QtA-modellen innebär att 

läsaren ställer frågor till texten och ifrågasätter texten och dess författare (Gonzales, 

Wedsberg & Wendéus 2014, ss. 11-12).  

De ovannämnda lässtrategierna har omskapats och konkretiserats i samband med en läsande 

klass och eleverna får vid tillämpning av arbetssättet möta olika figurer, så kallade läsfixare. 

Dessa är: Spågumman, Detektiven, Reportern och Cowboyen som representerar varsin 

lässtrategi och som eleverna kan använda för att utveckla och öka sin läsförståelse. Vidare har 

det i en läsande klass lagts till en femte strategi som inte är inkluderad i någon av de tre 

forskningsbaserade modellerna. Denna lässtrategi innebär att läsaren ska skapa inre bilder och 

representeras av läsfixaren Konstnären (Gonzales, Wedsberg & Wendéus 2014, ss. 11, 13-

15).  

Vid tillämpning av lässtrategierna i undervisningen ska eleverna se texten och dess eventuellt 

tillhörande bilder utifrån de olika läsfixarnas perspektiv. Det som granskas kan då vara 

rubriker, bilder, delar av texten, men även texten i sin helhet (Gonzales, Wedsberg & 

Wendéus 2014, s. 13).  

Gonzales, Wedsberg och Wendéus beskriver mer specifikt hur varje enskild läsfixare ska 

användas. Läsfixaren Spågumman används för att förutspå textens handling. Spågumman som 

strategi kan användas inför, under och efter läsningen. Detektiven används för att lösa, 
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språkliga, såväl som innehållsmässiga oklarheter. Detta genom att bland annat använda alla 

sina tidigare språkkunskaper och reflektera över om ordet påminner om något annat ord på 

svenska eller något annat språk. Denna strategi används med fördel under läsningens gång. 

Reportern används för att på olika sätt ställa frågor till och om texten. Detta kan ske på raden, 

mellan och bortom raderna. De frågor vars svar återfinns direkt uttalad i texten är frågor på 

raden. De frågor vars svar är indirekt uttalade i texten är frågor mellan raderna. Frågor bortom 

raderna går inte att besvara utifrån det texten förmedlar, men med hjälp av elevens egna 

erfarenheter och kunskaper. Denna strategi används under och efter läsningen. Cowboyen 

används för att göra en övergripande sammanfattning av texten. Denna strategi används både 

under och efter läsningen. Konstnären används för att leva sig in i det som beskrivs i texten. 

Denna strategi används under läsningens gång (Gonzales, Wedsberg & Wendéus 2014, ss. 13-

14).  

En läsande klass har inte ett uttalat språkutvecklande syfte men som synliggjorts ovan är 

språket och språkförståelsen centrala delar i arbetssättet.  

3.4. Empirisk forskning  

I detta avsnitt presenteras empirisk forskning som tidigare genomförts inom studiens 

ämnesområde.  

3.4.1. Språkutvecklande arbetssätt och nyanländas lärande  

Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt är en rapport från en forskningscirkel 

som genomfördes februari 2016 - december 2017. Inom forskningscirkeln har ett flertal 

forskare och yrkesverksamma lärare samverkat och tillsammans genomfört olika delar av 

projektet. Inom projektet undersöktes först ämnesområdets forskningsfält, därefter 

genomfördes olika miniprojekt på skolor där material från elever såväl som lärare samlades in 

till forskningscirkeln (Engblom & Fallberg. 2018, ss. 5-8). Det miniprojekt som kommer att 

lyftas i denna studie är Språkutvecklande arbetssätt och nyanländas lärande- En studie av ett 

fortbildningsprojekt som är en rapport genomförd av Lotta Svedberg, utvecklingsledare och 

lärare i Uppsala Kommun.  

Fortbildningsprojektet inleddes hösten 2016 på en grundskola i Uppsala med syftet att genom 

kollegialt lärande utveckla kunskap och förståelse för språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt, med fokus på nyanlända elevers lärande (Svedberg 2018, s. 19). För att synliggöra 

lärarnas uppfattningar kring fortbildningsprojektet och språkutvecklande arbetssätt ombads 
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lärarna att i slutet av projektet fylla i en webbenkät (ss. 19-20). Genom enkätsvaren gick det 

sedan att bland annat urskilja vilka möjligheter och fördelar respektive svårigheter lärarna 

upplevde med att arbeta språkutvecklande (ss. 23-25).  

De möjligheter som lärarna lyfte var att språkutvecklande arbetssätt var utvecklande för alla 

elever. Lärarna menade att alla elever gavs möjlighet till lärande och utveckling av vardags- 

och skolspråket. Andra möjligheter som lyftes med arbetssättet var att den egna 

undervisningen utvecklades till det bättre, men också att det kollegiala arbetet förbättrades 

och att lärarna motiverade varandra till att arbeta språkutvecklande (Svedberg 2018, s. 24).  

De svårigheter som lärarna lyfte var att anpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs 

språkliga nivå. Detta upplevdes som en svårighet då det fanns stora skillnader i elevernas 

språkkunskaper. Ytterligare en svårighet som lyftes var att lyckas engagera alla elever i 

undervisningen så pass mycket att den blir språkligt utvecklande för samtliga elever. Den 

tredje och sista svårigheten som framgick genom enkätundersökningen var tidsbristen. 

Lärarna menade att det krävdes tid och planering att göra ändringar i sin undervisning och att 

implementera de nya arbetssätten (Svedberg 2018, ss. 24-25).  

3.4.2. Utvärdering av Knutbyprojektet  

Utvärdering av Knutbyprojektet – genrebaserad undervisning i en F-6 skola är en rapport 

från en utvärdering av ett projekt på Knutbyskolan i Stockholm som genomfördes september 

2007- april 2008. Eija Kuyumcu beskriver att rapporten hade två syften, varav ett var att 

utvärdera implementeringen av genrepedagogik i Knutbyskolans undervisning och hur 

arbetssättet har tillämpats i samtliga årskurser och skolämnen. Det implementerade 

arbetssättet inkluderar även cirkelmodellen (Kuyumcu 2011, ss. 6-8). Rapportens andra syfte 

var att synliggöra vilken inverkan projektet haft på eleverna och utvecklingen av deras 

genremedvetenhet. Det material som ligger till grund för rapporten är resultat från 

enkätundersökningar, intervjuer och observationer (Kuyumcu 2011, ss. 4, 6-7).  

För att synliggöra lärarnas tankar och upplevelser av implementeringen av den genrebaserade 

undervisningen genomfördes intervjuer med sju lärare. I intervjuerna synliggjordes både 

möjligheter och svårigheter som lärarna upplevt med att arbeta genrepedagogiskt (Kuyumcu 

2011, ss. 130, 132).  

Intervjuerna visar att lärarna till övervägande del ser möjligheter med implementeringen av 

arbetssättet i undervisningen, då dessa tar mer utrymme än svårigheterna i intervjuerna. 
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Samtliga lärare upplevde liknande möjligheter med det språkutvecklande arbetssättet som 

implementerades. De möjligheter som framgick under intervjuerna var att lärarna främst 

upplevde en utveckling av elevernas skrivförmågor. Detta genom att eleverna skrev mer 

utförliga texter, utvecklade ett bättre språkbruk och fick en annan förståelse för olika 

texttypers struktur och syften (Kuyumcu 2011, ss. 132-134).   

De svårigheter som framgick genom intervjuerna var främst relaterade till tidsbristen. Lärarna 

ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för att hinna arbeta med en genre så länge som det 

egentligen hade behövts, utan att vissa delar av arbetet fick påskyndas för att eleverna skulle 

hinna producera texter innan projektet avslutades. En av lärarna upplevde även att 

cirkelmodellen som mall blev styrande i undervisningen, vilket resulterade i att kreativiteten 

bland eleverna minskade (Kuyumcu 2011, ss. 134-135). 

3.4.3. Kollegialt lärande och ett språkutvecklande förhållningssätt som 

beprövad erfarenhet i fritidshemsverksamheten  

I artikeln “Nu sätter vi ord på det, ryggraden har flyttat till huvudet”- Kollegialt lärande och 

ett språkutvecklande förhållningssätt som beprövad erfarenhet i fritidshemsverksamheten 

beskriver Petra Magnusson et al. ett utvecklingsarbete som bedrevs i två fritidshem i 

Kristianstad kommun. Syftet med utvecklingsarbetet var att i fritidshemsverksamheterna 

utveckla ett språkutvecklande förhållningssätt genom kollegialt lärande. Det material som 

ligger till grund för artikeln är en ljudinspelning samt anteckningar från samtalsträffar och 

observationer som samlats in under tre terminer (Magnusson et al. 2016, ss. 2, 10-11).  

De resultat som framkommer i artikeln är att fritidslärarna har verktyg i form av 

språkutvecklande strategier, dessa innan utvecklingsarbetets insatser påbörjades. Dessa 

verktyg är att ställa frågor till eleverna, använda rätt begrepp, främja elevernas spontana 

berättelser, använda alternativa formuleringar, vara aktiva lyssnare och även uppmuntra 

eleverna till att vara det. Fritidslärarna utgick till stor del från elevernas initiativ men vid 

genomförandet av de aktiviteter som fritidslärarna planerat var elevernas tidigare erfarenheter 

inte utgångspunkten (Magnusson et al. 2016, ss. 13-14). 

Det insamlade materialet visar att fritidslärarna efter utvecklingsarbetet hade ökat den 

språkliga medvetenheten och börjat uppmuntra elevernas språkliga aktivitet mer. Den 

språkliga medvetenheten innebar även att fritidslärarna hade ökat den språkliga stöttningen 
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och då främst av de flerspråkiga eleverna. Detta genom att de bland annat börjat ge de 

flerspråkiga eleverna ett större talutrymme och betänketid (Magnusson et al. 2016, s. 17).   

Den del av resultatet som Magnusson et al. lyfter fram som viktigast är de positiva effekterna 

av det ökade kollegiala lärandet och samarbetet som utvecklingsarbetet medförde i 

verksamheterna. Denna del av resultatet innebar att fritidslärarna upplevde att deras arbetssätt 

hade en vetenskaplig grund och att de då kände en trygghet och tillförlitlighet för utveckla 

detta arbetssätt ytterligare. Detta i sin tur stärkte dem i rollen som fritidslärare (Magnusson et 

al. 2016, ss. 19-20). 
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4. Metod  

I föreliggande avsnitt presenteras studiens metod. Avsnittet är indelat under rubrikerna Val av 

metod, Urval, Genomförande, Bearbetning och analys av material, Generaliserbarhet samt 

Trovärdighet och tillförlitlighet. Avsnittet avslutas med rubriken Etiska aspekter.  

4.1. Val av metod  

Som tidigare nämnt är syftet med denna studie att undersöka hur f-3 lärare i ett arbetslag 

arbetar språkutvecklande i en flerspråkig skola samt hur de resonerar kring sitt arbete. 

Bryman (2011, s. 340) lyfter fram kvalitativa metoder, så som semistrukturerade intervjuer, 

som ett lämpligt metodval vid undersökning av individers upplevelser och erfarenheter. Därav 

valdes semistrukturerade intervjuer som metod för att besvara studiens frågeställningar och 

därigenom uppfylla studiens syfte.  

I semistrukturerade intervjuer är frågorna varierande och intervjuaren ställer både 

förutbestämda och spontana frågor (Bryman 2011, ss. 413-414). Bryman menar att det inom 

denna kvalitativa intervjumetod är vanligt att de förutbestämda frågorna ingår i en 

intervjuguide som är konstruerat utifrån intervjuns olika teman. Vidare beskriver Bryman att 

intervjuguidens syfte är att fungera som stöd för intervjuaren under intervjuns gång (Bryman 

2011, ss. 413, 419). Detta genom att dels kunna leda tillbaka respondenten till ämnet om 

denne kommer därifrån, men även för att intervjuaren inte ska behöva oroa sig för att glömma 

de förutbestämda frågorna. Processen vid semistrukturerade intervjuer är flexibel. 

Flexibiliteten innebär att intervjuaren har möjlighet att välja i vilken ordning intervjufrågorna 

ska ställas, hur de ska ställas, men också att bortse från vissa frågor om så anses vara lämpligt 

(Bryman 2011, ss. 415, 419).  

Bryman (2011, s. 430) menar att spontana frågor med fördel kan ställas för att reda ut 

eventuella oklarheter och på så sätt minska risken för missförstånd. Följdfrågor på 

respondentens svar, som är en form av spontana frågor, kan generera i uttömmande svar. Då 

en del av syftet med semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren ska ställa spontana frågor 

som uppkommer i samband med respondentens svar är dessa typer av frågor beroende av och 

styrs av respondentens svar. Detta innebär att respondenten och dennes tolkning av frågorna 

har en styrande roll i intervjun, vilket även detta bidrar till processens flexibilitet (Bryman 

2011, ss. 413, 415)  
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En av fördelarna med att kombinera förutbestämda och spontana frågor är att intervjun håller 

sig till det tänkta ämnet samtidigt som den bygger vidare på den enskilde respondentens svar 

(Bryman 2011, s. 413). Detta ger i sin tur djupare förståelse och kunskaper om respondentens 

upplevelser och uppfattningar, men för att öka dessa förutsättningar ytterligare ska frågorna 

som ställs vara öppna (Bryman 2011, s. 419). Kvale och Brinkmann (2009, s. 46) beskriver 

öppna frågor som frågor vars svar inte är givna utan rymmer en mängd olika 

svarsmöjligheter. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 46) att detta ger respondenten 

utrymme till att lyfta de delar och aspekter som denne finner betydelsefulla inom temat.  

4.2. Urval  

Då studiens syfte är att undersöka hur f-3 lärare i ett arbetslag arbetar språkutvecklande i en 

flerspråkig skola samt hur de resonerar kring sitt arbete kontaktades en rektor på en 

flerspråkig skola i Mellansverige, för att hitta för studien relevanta respondenter. Kontakten 

påbörjades via mail, där information om studien, dess syfte och ämne framgick. Rektorn 

informerade vidare om vår studies syfte och tillfrågade ett arbetslag som arbetar i f-3 på 

skolan om de var intresserade av att delta. Samtliga fem lärare i arbetslaget arbetar 

språkutvecklande och var villiga att delta. Ytterligare information tillsammans med 

samtyckesbrev (se bilaga 1) delades personligen ut innan respektive intervju. För att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika förberedda svar och istället eftersträva autentiska och 

spontana svar i intervjuerna valde vi att inte ge ut någon vidare information angående 

intervjufrågor och specifika teman till lärarna.  

En av de avgörande faktorerna vid val av respondenter var att de arbetade i förskoleklass eller 

i någon av årskurserna 1-3. Då vi efter genomgången utbildning blir behöriga att arbeta i 

dessa årskurser befinner sig detta inom vårt intresseområde. Ytterligare avgörande faktorer 

var att lärarna arbetade i flerspråkiga klassrum och tillhörde samma arbetslag. Detta då 

studiens syfte är att undersöka hur f-3 lärare i ett arbetslag arbetar språkutvecklande i en 

flerspråkig skola samt hur de resonerar kring sitt arbete.  

Vid val av respondenter hade faktorer såsom etnicitet, kön, ålder samt antal verksamma år 

inom skolan inte någon betydelse. Skolans geografiska läge, storlek och huvudman var inte 

heller av betydelse för studiens syfte. För att bibehålla respondenternas anonymitet 

benämndes respondenterna enligt pseudonymerna Jasmin, Kim, Love, Michele och Nour. Se 

avsnitt Etiska aspekter (4.7.) för vidare resonemang.  
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4.3. Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes konstruerades en intervjuguide utifrån tre olika teman 

kopplade till studiens frågeställningar och syfte (se bilaga 2). För att undvika kortfattade svar 

av “ja och nej-karaktär” samt för att eftersträva mer djupgående och detaljerade svar 

formulerades öppna frågor som gav respondenterna utrymme att resonera och berätta fritt. 

Under samtliga intervjuer användes intervjuguiden som stöd, dock följdes nödvändigtvis inte 

ordningen på frågorna. Detta för att ta vara på respondenternas olika svar och använda dessa 

till att föra intervjun framåt. I intervjuguiden nämns inte begreppet arbetssätt, dock 

omformulerades frågorna vid intervjuerna och detta begrepp inkluderades i samtliga frågor 

som nämner modeller och strategier i intervjuerna. Detta skedde spontant under den första 

intervjun och vi upplevde då att respondenten inte enbart svarade kring arbetet med en 

specifik modell eller strategi, utan även om vad vi i studien benämner som generella 

arbetssätt. Därav fortsatte begreppet arbetssätt att inkluderas i efterföljande intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes vid fem olika tillfällen under samma vecka. Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013, s. 129) betonar vikten av att intervjuns tid och plats ska 

innehålla så få störningsmoment som möjligt för att respondenternas svar i minsta möjliga 

utsträckning ska påverkas av diverse störningsmoment. Då vad som upplevs som 

störningsmoment är individuellt och intervjuerna genomfördes enskilt fick samtliga 

respondenter själva välja plats och tid för sin intervju.  

Den metod som användes för att samla in data till studien var ljudinspelningar. Bryman 

belyser ljudinspelningar av intervjuer som en gynnsam dokumentationsmetod då intervjuaren 

ges möjlighet att fokusera på att få uttömmande svar på frågor inom studiens ämne och 

undvika uppkomsten av feltolkningar. Denna dokumentationsmetod innebär även att allt som 

sägs under intervjun finns dokumenterat vilket underlättar vid analysarbetet (Bryman 2011, 

ss. 428-429). Bryman (2011, s. 428) menar dock att respondenternas svar under intervjuer 

som spelas in kan påverkas om respondenterna känner sig obekväma med att deras svar blir 

inspelade och därmed finns dokumenterade. Då det framgick i samtyckesbrevet (se bilaga 1) 

att ljudinspelningarna enbart skulle användas i studiens syfte och sedan förstöras, hoppades vi 

att svaren skulle bli mindre eller helt opåverkade av dokumentationsvalet.  
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4.4. Bearbetning och analys av material  

Totalt består materialet av fem ljudinspelningar, en från respektive intervju. 

Ljudinspelningarna utgör tillsammans 98 minuter. De ljudinspelningar som samlats in 

bearbetades och analyserades genom att transkriberas. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 130) framhåller att ett effektivt sätt för att kunna analysera och behandla 

inspelade intervjuer är att transkribera dem till text. Innan transkriberingen påbörjades 

bestämdes vilka delar och sekvenser av ljudinspelningarna som skulle transkriberas. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 221) menar att val av faktorer som ska inkluderas och hur detaljerad 

en transkribering ska vara bör tas innan transkriberingsarbetet påbörjas.  

Då vår studie syftar till att undersöka hur f-3 lärare i ett arbetslag arbetar språkutvecklande i 

en flerspråkig skola samt hur de resonerar kring sitt arbete är det av intresse att analysera vad 

lärarna uttrycker snarare än hur de uttrycker något. Detta ledde oss till beslutet att utesluta 

sådana faktorer vid transkribering av ljudinspelningarna. När transkriberingarna var 

färdigställda läste vi igenom dessa och sökte efter teman som kunde relateras till studiens 

frågeställningar. Vi kunde genom detta urskilja fyra teman och utifrån dessa sorterade vi 

sedan lärarnas svar och placerade dessa under respektive tema. Svaren lästes därefter igenom 

ytterligare en gång för att urskilja underkategorier i de framtagna temana. Slutligen lästes de 

sorterade svaren återigen igenom för att finna mönster och identifiera representativa citat för 

sammanställningen.  

4.5. Generaliserbarhet  

Denna studie har sin grund i en kvalitativ metod. Studien baseras på enskilda intervjuer med 

fem lärare verksamma inom samma arbetslag på en flerspråkig skola i Mellansverige. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur f-3 lärare i ett arbetslag arbetar språkutvecklande i en 

flerspråkig skola samt hur de resonerar kring sitt arbete. Vi är medvetna om att det inte går att 

generalisera det insamlade materialet från de genomförda intervjuerna. Det går exempelvis 

inte att dra generella slutsatser för hur skolans eller alla Sveriges lärare arbetar 

språkutvecklande baserat på endast fem intervjuer, vilket inte heller var studiens syfte. Till 

följd av den valda metoden och urvalet kan denna studie däremot generera ett resultat som är 

adekvat för denna studies syfte och frågeställningar.  
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4.6. Trovärdighet och tillförlitlighet  

Fejes och Thornberg betonar relevansen av att inom kvalitativ forskning undersöka en studies 

trovärdighet och tillförlitlighet. Hur tillförlitligt och trovärdigt resultatet är i relation till den 

datainsamling och analys som genomförts i studien är det som bör undersökas vid bedömning 

av en studies kvalité (Fejes & Thornberg 2015, ss. 258-259).  

För att denna studies tillförlitlighet ska vara så hög som möjligt har vi under arbetsgången 

gjort medvetna val med detta i åtanke. Vid transkribering, analys och sammanställning av 

resultat har vi varit noga med att inte förvränga eller manipulera respondenternas svar genom 

att enbart utgå från och redovisa det som respondenterna uttryckligen sa. Risken att 

respondenterna tillbakahåller och förvränger tankar, upplevelser eller information om sig 

själva finns dock alltid och Bryman (2011, s. 224) menar att detta ibland beror på att 

respondenterna vill framställa sig själva som bättre människor. Detta kan i sin tur resultera i 

att respondenterna ger oärliga svar som de tror är mer önskvärda och passande än vad de 

ärliga svaren är (Bryman 2011, s. 224). För att minska risken för att detta ska uppstå har vi 

varit tydliga med att informera om att deltagandet är anonymt och att det inte kommer att 

läggas någon värdering i respondenternas olika svar eller kunskaper. Vi var även noga med att 

informera om att denna studie syftar till att undersöka lärares språkutvecklande arbetssätt i 

flerspråkiga klassrum och inte lärarnas personliga värderingar och åsikter om 

språkutvecklande arbete eller flerspråkiga klassrum.  

4.7. Etiska aspekter  

De forskningsetiska principer som tagits hänsyn till i denna studie är de fyra krav som 

Vetenskapsrådet (2002) har på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Informationskravet togs hänsyn till genom att vi skriftligt informerade både rektorn och 

lärarna om studiens syfte. Respondenterna gavs även muntlig information i samband med 

intervjuerna. I samtyckesbrevet framgick det att respondenterna har rätten att bestämma över 

sitt deltagande och därigenom närsomhelst kan välja att avsluta sin medverkan utan någon 

vidare förklaring. Vidare togs det i studien hänsyn till konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta genom att respondenterna informerades skriftligt, men också muntligt i 

samband med respektive intervju, att medverkan är anonym och att det inte ska gå att 

identifiera någon respondent i studien. Respondenterna informerades även om att det 

ljudinspelade materialet endast kommer att användas i studiens syfte och sedan förstöras. 

Respondenternas anonymitet säkerställs även genom att de benämns enligt fem könsneutrala 
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namn och med pronomen hen. Namnens koppling till nationalitet, etnicitet och kultur är 

varierande i så stor utsträckning som möjligt. Dessa val säkerställer respondenternas 

anonymitet på så vis att det inte går att urskilja vem som deltagit i studien utifrån 

könstillhörighet, nationalitet, etnicitet och kultur. En av de faktorer som har relevans för 

studiens syfte är att respondenterna är verksamma inom någon av årskurserna f-3, men exakt 

vilken av dessa årskurser de är verksamma inom har dock ingen relevans för studiens syfte. 

Därav framgår inte detta mer specifikt än f-3 i studien för att förstärka de intervjuade lärarnas 

och skolans anonymitet.   
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5. Resultat  

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Genom analys och bearbetning av materialet har vi, 

som tidigare nämnt, identifierat fyra olika teman. Detta avsnitts huvudrubriker är benämnda 

efter de identifierade temana: Mål och syfte med att arbeta språkutvecklande, Lärarnas 

språkutvecklande arbetssätt, Möjligheter med att arbeta språkutvecklande samt Svårigheter 

med att arbeta språkutvecklande. Temat Mål och syfte med att arbeta språkutvecklande 

omfattas av lärarnas resonemang kring de mål och syften som lärarna har med sitt 

språkutvecklande arbete. Då mål och syfte inom didaktiken ofta relateras till den didaktiska 

frågan varför sammanställs resultaten av dessa resonemang inom samma tema.  

Vid analys och bearbetning av materialet kunde vi även urskilja mönster, som bland annat var 

fyra olika språkutvecklande arbetssätt som lärarna uppger att de använder. Dessa arbetssätt är 

cirkelmodellen, en läsande klass, SIOP och vad vi har valt att benämna som generella 

arbetssätt som har lyfts fram i studiens forskningsbakgrund (se avsnitt 3.3.1.). Temat 

Lärarnas språkutvecklande arbetssätt omfattas av lärarnas resonemang kring hur de arbetar 

språkutvecklande, vilket även inkluderar de språkutvecklande arbetssätt som lärarna uppger 

att de tillämpar i praktiken. Inom detta tema berörs den didaktiska frågan hur. Temat 

Möjligheter med att arbeta språkutvecklande och temat Svårigheter med att arbeta 

språkutvecklande omfattas av de möjligheter respektive svårigheter som lärarna uppger att de 

upplever vid tillämpning av de olika språkutvecklande arbetssätten.  

5.1. Mål och syfte med att arbeta språkutvecklande  

Nedan presenteras en sammanställning av lärarnas resonemang kring de mål och syften 

som  lärarna har med sitt språkutvecklande arbete.  

5.1.1. Målet med att arbeta språkutvecklande  

Alla lärare uttrycker att de har mål med att arbeta språkutvecklande. Som tidigare nämnt 

framgår det i Lgr11 (Skolverket 2017 s. 13) att ett av grundskolans mål är att alla elever ska, 

på ett nyanserat sätt, kunna behärska det svenska språket i både tal och skrift. I linje med detta 

beskriver Kim sitt mål med att arbeta språkutvecklande: ”Att barnen ska utveckla så mycket 

språkkunskaper de kan i svenska och att de får en förförståelse till svenskan och de svenska 

orden”. På liknande sätt beskriver Love sitt mål som att eleverna ska utveckla goda kunskaper 

i det svenska språket. Jasmin relaterar det språkutvecklande arbetet till det demokratiska 
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uppdraget som skolan har och menar att målet med att arbeta språkutvecklande är att eleverna 

ska lyckas i livet och utvecklas till goda och självständiga samhällsmedborgare.  

5.1.2. Syftet med att arbeta språkutvecklande  

Samtliga lärare lyfter det språkutvecklande arbetet i flerspråkiga klassrum som viktigt. 

Lärarna uppger att deras syfte med att arbeta språkutvecklande är att alla elever ska vara och 

känna sig inkluderade och kunna utveckla goda språk- och ämneskunskaper. Vidare betonas 

vikten av att eleverna ska förstå och kunna delta i undervisningen. Nour framhåller värdet av 

att stärka elevernas språkkunskaper för att eleverna ska våga vara aktiva i undervisningen. 

Michele uttrycker även betydelsen av att lärare i en språkutvecklande undervisning inte ska 

sänka kraven på eleverna: 

Jag tror vi gör våra elever en tjänst genom att dels ställa lite högre krav på dom. Inte bara 

komma undan med att ‘Fröken kan jag få ta den där, den där, där, du vet.’, ‘Vadå för 

någonting?’, ‘Ja men den där, den där, som jag använde igår.’, ‘Vad använde du igår? Vad 

använde du den till?’. Asså… man gör dom ju en tjänst genom att ställa lite krav på dom.  

Love betonar vikten av att använda ett språkutvecklande arbetssätt i alla klassrum:  

Jag tycker att alla skulle jobba så. Förståelsen är jätteviktig och alla behöver det. Oavsett om 

man går i en flerspråkig skola eller inte. Det är jätteviktigt.  

Det språkutvecklande arbetssättet framhävs alltså som något mångfasetterat och givande för 

både förstaspråkselever och flerspråkiga elever.   

5.2. Lärarnas språkutvecklande arbetssätt  

Alla de intervjuade lärarna uppger att de använder sig av generella arbetssätt, cirkelmodellen 

och en läsande klass vid planering och genomförande av undervisning. Det framgår under 

intervjuerna att lärarna samplanerar all undervisning, vilket är en av anledningarna till att de 

använder sig av samma arbetssätt. En av lärarna uppger att hen även använder sig av 

ytterligare en modell, SIOP. Vidare framgår det att skolan beslutat att cirkelmodellen ska 

användas i den pedagogiska planeringen. Nedan presenteras en sammanställning av lärarnas 

resonemang kring hur de arbetar språkutvecklande med de olika arbetssätten.  
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5.2.1. Generella arbetssätt  

Under samtliga intervjuer kunde vi urskilja likheter i lärarnas resonemang kring hur de arbetar 

språkutvecklande genom de generella arbetssätten. Ett tydligt återkommande didaktiskt val är 

att de utgår från elevernas förkunskaper, både språkliga och ämnesmässiga, vid planering och 

genomförande av undervisning samt att de uppmuntrar eleverna till att dela med sig av sina 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Jasmin resonerar kring hur elevernas andraspråk kan 

användas för att motivera och öka elevernas deltagande. Jasmin menar att som lärare är det 

viktigt att uppmuntra eleverna till att dela med sig av skoldagen hemma för föräldrarna, på 

både sitt första- och eventuella andraspråk. Vidare berättar Jasmin:  

Asså koppla mycket till hemmet och kanske be eleverna fråga hemma om hur det var för 

föräldrarna i skolan. Och då får dom också det på modersmålet och då känner dom någon mer 

mening med det vi gör.  

Andra didaktiska val som lyfts under intervjuerna är att lärarna medvetet arbetar 

språkutvecklande under hela skoldagen. För att främja utvecklingen av elevernas ordförråd tar 

lärarna bland annat hjälp av bildstöd, konkret material, kroppsspråk och med förklaringar som 

eleverna kan relatera till. Kim beskriver hur hen i undervisningen konkretiserar ordet innan 

det används i en kontext där ordet blir abstrakt:  

Om vi till exempel pratar om en äng, ‘Vad är en äng för något?’, då försöker vi titta på bilder, vi 

kanske kollar på en film om det, så att vi går igenom så att det sätter sig vad det betyder. Så 

använda olika sätt för att få fram vad ord betyder om vi ska arbeta med det.  

Alla lärare uttrycker även att tydlighet genomsyrar deras undervisning med syfte att öka 

elevernas möjligheter att förstå och kunna delta. Love berättar:  

Tydlighet är bland det viktigaste... att man tänker på att ha ett tydligt och utvecklande språk, 

förklarar väldigt mycket och tar reda på vad eleverna menar med ett ord... så att dom också får 

bidra och vara med och så.  

En möjlig tolkning av hur Love resonerar kring tydlighet är en del av det språkutvecklande 

arbetet som innebär att inta ett visst förhållningssätt och att hela tiden ha språket som helhet i 

åtanke. Detta då språket är en viktigt faktor för elevernas deltagande.  

Även Jasmin resonerar kring hur tydlighet och kroppsspråk används under hela skoldagen 

som en del av det språkutvecklande arbetet och framhåller detta arbete som ett 

förhållningssätt hen intar:  
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Ja det är det här med att vara tydlig i mitt kroppsspråk. Det jag säger, ska jag visa att jag menar 

det. Även om det handlar om små kommandon. Till exempel sitta still, prata med varandra och 

så vidare, återberätta något som hände på rasten. Jag brukar upprepa vad dom [eleverna] säger, 

förklara och förtydliga med mina ord och visa det med kroppen också hela tiden. Tydlig med 

kroppsspråket och teckenspråk, dom små tecken jag kan.  

5.2.2. Cirkelmodellen  

Samtliga lärare uttryckte även att de använder sig av cirkelmodellen i språkutvecklande syfte. 

Alla lärare beskriver att modellen ofta används under arbetslagets gemensamma planering. 

Michele resonerar kring användningen av cirkelmodellen:  

Eftersom vi använder det när vi samplanerar så är det ett bra verktyg för det gör det väldigt 

tydligt. Vi skriver ju ner det väldigt utförligt då. Vad vi ska börja med och vad vi ska använda 

oss av.  

Majoriteten av lärarna uttrycker att cirkelmodellen endast används när målet är steg 4, att 

eleverna ska producera en text. Kim uttrycker däremot något annat:  

När vi samplanerar så jobbar vi med cirkelmodellen. Det är ju speciellt om vi har någon genre vi 

ska jobba med och det ska produceras någon skrivning efteråt. Ja och sen är det ju så att när vi 

samplanerar och gör annat så tänker vi alltid på typ steg 1 och steg 2, vad vi än gör. Så ibland då 

blir det ju inte att vi kommer in på steg 4, för där är det ju att eleverna ska producera något, så 

som en faktatext eller en beskrivande text eller någonting. Och det behöver vi ju inte alltid jobba 

med. Men att vi ändå tänker cirkelmodellen när vi planerar och vad vi än planerar. Att det är 

mycket förkunskaper, mycket steg 1 innan vi fortsätter.  

Ovanstående citat visar på att Kim har ett annat synsätt på hur och när cirkelmodellen 

används. Kim menar att cirkelmodellen i stort sätt alltid används när arbetslaget samplanerar 

men att de inte alltid planerar för steg 3, och än mer sällan steg 4 då målet inte alltid är att 

eleverna ska skriva en text. Jasmin resonerar på ett annat sätt kring hur cirkelmodellen 

används i hens undervisning och lyfter arbetssättet som ett redskap som främst används vid 

tematiskt arbete:  

Angående cirkelmodellen… det är att man börjar väldigt försiktigt. Man börjar läsa, forska om 

ämnet, forska tillsammans, på individnivå och gruppnivå. Och sen att man så småningom börjar 

modellera texter och så småningom ska eleverna försöka skriva själva. Det beror på vilken genre 

det är. Det har vi använt som redskap. Och att vi arbetar tematiskt. Det vi arbetar med i till 

exempel NO:n eller SO:n, gör vi i svenskan sen och så vidare.  
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Ytterligare ett exempel på hur cirkelmodellen används av lärarna är genom modellering av 

bild- och lucktexter. Detta exempel framhåller Nour i en beskrivning av hur hen arbetar med 

cirkelmodellens steg 1 och 2 i undervisningen. Nour resonerar vidare kring hur 

cirkelmodellen används i relation till Lgr11 och menar att när en planering som utgår från 

cirkelmodellen är färdigställd är den lätt att jämföra med målen i Lgr11.  

5.2.3. En läsande klass  

Samtliga lärare resonerar på liknande sätt kring hur de arbetar med en läsande klass. De svar 

vi kunde urskilja från intervjuerna handlar om att läsfixarna främst används vid högläsning av 

texter inom olika skolämnen, men även vid gemensam och enskild läsning. Michele uppger 

att hen använder läsfixarna i matematik samt i alla samhälls- och naturorienterande ämnen. 

Love uttrycker däremot läsfixarnas användningsområde som mer begränsat och uppger att 

arbetssättet endast används vid högläsning och ibland när eleverna läser enskilt.  

Samtliga lärare berättar att läsfixarna används vid bildpromenader. Kim resonerar kring hur 

en bildpromenad kan gå till och hur läsfixarna integreras i en sådan:  

I en bildpromenad läser man boken utan att läsa texten, man läser den genom bilderna med 

eleverna. Så kan man läsa den med lässtrategierna [läsfixarna] exempelvis att vi kollar på 

bilderna från boken på projektorn och intar rollen Spågumman när vi läser bilderna. Sen ibland 

så högläser jag boken efteråt.  

Flera lärare berättar även att läsfixarna kan tillämpas i flera av språkets uttrycksformer. 

Jasmin uppger att hen använder läsfixarna i all undervisning och upplever arbetssättet som lätt 

integrerat i undervisningen då det går att tillämpa både när text och film inkluderas i 

undervisningen. Love beskriver mer detaljerat hur läsfixarna används i hens undervisning:  

[...] men man försöker ju få med det, i varje fall någon av dom [läsfixarna], i varje bok vi läser 

och jobbar utifrån. Exempelvis ‘Vad menar dom här?’, då funderar, analyserar och diskuterar vi 

om det, och då kanske vi läser boken en gång till senare och tar en annan synvinkel med en 

annan lässtrategi [läsfixare] och ställer frågor. Det är väldigt olika.  

En möjlig tolkning av varför Love ibland använder sig av en läsande klass är  för att eleverna 

ska få uppleva att en och samma bok kan uppfattas och tolkas olika beroende på vilket 

perspektiv läsaren intar vid läsning av boken.  
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5.2.4. SIOP  

Endast en lärare uppger att hen använder sig av SIOP. Dock framgår det att hela arbetslaget 

använder modellen vid samplanering. Kim berättar:  

Vi samplanerar allting och då när vi samplanerar så är vi ju fem lärare som sitter tillsammans 

och samplanerar. Sen använder vi oss av SIOP. Det är också om vilka förkunskaper det finns 

innan och vad behöver vi koncentrera oss på. Oftast har vi den för att använda till 

cirkelmodellen, för att verkligen se att vi får med oss allting.  

Lite senare i intervjun utvecklar Kim resonemanget om hur SIOP används:  

Vi använder den när vi gör en PP [pedagogisk planering] för att se vart vi står nu och vart vi ska 

med ett arbete.[...]. ‘Vart ska vi nu?’,  ‘Hur gör vi för att komma dit?’, ‘Vilka förkunskaper har 

eleverna?’ och ‘Vilka kunskaper behöver dom?’. Mycket vi kollar efter då är språket. Så kollar 

vi på den [pedagogiska planeringen] ibland under arbetets gång.  

En möjlig tolkning av detta är att lärarna främst använder SIOP som ett verktyg vid planering 

av ett arbetsområde. När detta arbetssätt tillämpas tolkar vi det även som att lärarna fokuserar 

på de språkliga aspekter som kommer att beröras under genomförandet av det arbete som 

planerats.  

5.3. Möjligheter med att arbeta språkutvecklande  

Nedan presenteras en sammanställning av vilka möjligheter som lärarna uttrycker att de 

upplever med dem arbetssätt som de tidigare uppgett att de använder sig av i 

språkutvecklande syfte.  

5.3.1. Generella arbetssätt  

De möjligheter som lärarna upplever med att använda de generella arbetssätten i 

språkutvecklande syfte är bland annat att det är lättillgängligt och går att tillämpa både i och 

utanför undervisningen. Exempel på sådana generella arbetssätt är kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Love menar att: “Man pratar ju med kroppen och händerna jämt. Oavsett var 

man är någonstans”. Lärarna lyfter även användningen av ansiktsuttryck, bilder och annat 

konkret material som möjligheter för den språkutvecklande undervisningen. Kim beskriver 

hur hen i en och samma situation, i samspel med eleverna, utnyttjar olika språkliga 

uttrycksformer för att främja språkutvecklingen och förståelsen hos eleverna:  

Så för det första att jag gör rörelser och dom ser mig gör ju att dom kanske förstår någonting av 

meningen som vi pratar om. Dom kopplar ordet till någonting annat, förstärker. Som sagt var, 
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det är därför vi jobbar mycket med bilder också och ansiktsuttryck. ‘Vad ser du nu på bilden?’, 

‘Aa, okej det är en flicka, hur ser hon ut?’, ‘ Hon är glad.’, ‘Hur ser man att hon är glad?’, ‘Aa 

men munnen är så här’ och så visar dom. Så man försöker jobba mycket med det underförstådda 

också i meningar och texter och sånt. Att dom förstår att det finns något bakom, det är inte bara 

meningar rakt av.  

Flera av lärarna upplever att de generella arbetssätten möjliggör ett ökat elevdeltagande. Detta 

då klassrumsmiljön är tillåtande och den rådande normen tillåter eleverna att säga och göra 

“fel”. Nour beskriver att tillämpningen av de generella arbetssätten möjliggör öppna dialoger, 

ett gott samspel i klassrummet samt ett ökat elevdeltagande. Samtliga lärare lyfter 

möjligheterna med att utgå från elevernas förkunskaper och att på olika sätt integrera 

elevernas språk i undervisningen. Dessa möjligheter är bland annat att eleverna får känna att 

de besitter kunskaper i olika ämnen och att de ges möjligheter att visa dessa. Lärarna uttrycker 

även att de upplever att förutsättningarna för att eleverna ska förstå undervisningsstoffet ökar. 

Michele berättar hur hen inkluderar elevernas förstaspråk i undervisningen:  

Barnens hemspråk använder vi ju. Att barnen får hjälpa varandra. Sen tycker dom det är 

jätteroligt när vi då som inte kan deras språk ska försöka säga orden också.  

Detta resonemang återupptas senare i intervjun och Michele beskriver att möjligheterna hen 

upplever med dessa didaktiska val är att eleverna själva får ta stöd i sitt förstaspråk och 

använda det som verktyg för att hjälpa andra. Ytterligare en möjlighet som Michele belyser är 

att eleverna får visa och dela med sig av de språkkunskaper som de besitter. Michele uttrycker 

även att detta skapar tillfällen där eleverna får se att även lärare kan göra fel och att detta i sin 

tur bidrar till ett öppet och tillåtande klassrumsklimat.  

5.3.2. Cirkelmodellen  

De möjligheter som samtliga lärare uttrycker att de upplever med att använda cirkelmodellen i 

språkutvecklande syfte är tydlig arbetsgång samt ämnesintegrerat arbete. Arbetslaget arbetar 

ibland med teman. Ett tematiskt arbete pågår under en tidsbegränsad period och under denna 

period berör flera skolämnen samma tema. Detta resulterar i sin tur i ämnesintegrerade 

undervisningstillfällen. Lärarna menar att cirkelmodellen som arbetssätt möjliggör för 

tematiskt arbete och ökar tydligheten inför, under och efter arbetets gång. Michele förklarar 

hur planering utifrån cirkelmodellen blir tydlig:  
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[...] eftersom vi använder det när vi samplanerar så är det ett bra verktyg för det gör det väldigt 

tydligt. Vi skriver ju ner det väldigt utförligt då. Vad vi ska börja med och vad vi ska använda 

oss av.  

Love diskuterar kring ytterligare möjligheter som arbetet med cirkelmodellen bidrar till:  

Det blir tydligt för eleverna. Dom får en djupare förståelse i varför vi gör saker och varför vi gör 

saker på ett visst sätt. Vi vill dit att eleverna ska få en bättre förståelse och en djupare verbalitet. 

Har man det så är det lättare att förstå.  

Flera av lärarna upplever även att undervisning som utgår från cirkelmodellen får flera delar 

av arbetet med sig och att undervisningen inte blir ytlig, utan språk- och kunskapsutvecklande 

för eleverna. Kim upplever även andra aspekter som cirkelmodellen möjliggör:  

Så möjligheterna är ju ändå att jag får också en fördjupad kunskap. Jag måste ju också läsa in 

mig mer och eleverna hinner med och förstå, förhoppningsvis de flesta eleverna i alla fall. 

Möjligheterna är väl också det att jag får med mig dom flesta eleverna och att vi får ta det lite 

lugnare, det får inte gå så fort.  

I ovanstående citat uppfattar vi det som att Kim upplever att möjligheterna med 

cirkelmodellen är en mindre stressfylld undervisning och fördjupade kunskaper i olika ämnen, 

både för eleverna och läraren. Kim upplever även att hen “får med sig eleverna”.  

5.3.3. En läsande klass  

Möjligheter som lärarna uttrycker att de upplever med att använda en läsande klass i 

språkutvecklande syfte är flera. De möjligheter som samtliga lärare uttrycker att de upplever 

med arbetssättet är att det främjar elevernas språk- och kunskapsutveckling, ökar elevernas 

engagemang i undervisningen samt att det konkretiserar de olika strategierna som kan 

användas i samband med läsning. Språk- och kunskapsutvecklingen sker då eleverna tillåts att 

analysera, diskutera och pröva olika ord. Lärarna upplever även att elevernas ordförråd ökar i 

samband med detta. Denna ökning uttrycker tre av lärarna att de upplever när eleverna 

analyserar och diskuterar bilder i böckerna. Eleverna lär sig då genom samtalet att själva sätta 

ord på saker och ting. Lärarna upplever att elevernas läsförståelse förbättras och att eleverna 

får en bättre förståelse för vad de lästa texterna förmedlar. Lärarna upplever även att 

utvecklingen av elevernas språk och kunskaper främjas i samband med att läsförståelsen 

förbättras, vilket arbetet med en läsande klass möjliggör. Kim berättar:  
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[...] som andraspråkselev lär man sig ett nytt språk, då lär man sig det som står i meningarna och 

det en person säger. Man tänker inte på att det kan finnas något underliggande, de kan finnas 

något bakomliggande, när man läser en text, att man måste läsa mellan raderna, det är ju 

läsförståelsen runt om. Det känner jag också att med läshjälparnas [läsfixarnas] hjälp så kommer 

vi mer och mer in på det också.  

Jasmin upplever även att en läsande klass är en effektiv metod för utveckling av elevernas 

läsförståelse. Att elevernas engagemang ökar när en läsande klass används som arbetssätt 

menar lärarna beror på att eleverna får vara aktiva i läsningen, både i sin egen och vid 

högläsning. Vidare menar lärarna att detta bidrar till att eleverna upplever arbetet mer 

meningsfullt. Michele berättar:  

Att dom är aktiva, ja.. det är det jag menar med att om man bara läser en bok då lyssnar inte alla, 

gör man ett arbete med läshjälparna [läsfixarna] då lyssnar alla för då gör man [eleverna] något 

viktigt. Det känns viktigare på något sätt. Det blir ett jobb.  

Flera lärare uttrycker att de upplever att eleverna känner att de själva har kommandot över sin 

utveckling och deltagande i den undervisning som en läsande klass används i. Nour menar att 

en möjlighet med att använda arbetssättet är att det hjälper eleverna att våga ställa frågor och 

se saker ur olika perspektiv. Två av lärarna upplever även att eleverna får användning av de 

lässtrategier som står bakom läsfixarna i framtida skolgång och att eleverna lätt befäster 

dessa. Avslutningsvis upplever tre av lärarna att en möjlighet med att använda en läsande 

klass i språkutvecklande syfte i undervisningen är att det går att tillämpa i alla skolans ämnen.  

5.3.4. SIOP  

Då endast lärare uttrycker att SIOP används som arbetssätt i språkutvecklande syfte är det 

endast hens upplevelser om möjligheter vid tillämpning av modellen som presenteras. Kim 

upplever att den främsta möjligheten med att använda sig av SIOP är att den kan användas vid 

planering för att veta mer konkret vad det är som ska göras under arbetets gång. Kim betonar 

även att en möjlighet med modellen är att veta varför något ska göras och bli påmind om vad 

målet med arbetet är, oavsett var i arbetet de befinner sig. Vidare menar läraren att 

användningen av SIOP gör det lättare att kunna bryta isär målen i Lgr11 för att lättare kunna 

omsätta dessa i praktiken:  

[...] kan användas som en avcheckning.’Vart står vi nu? och hur gör vi för att komma dit?’. 

Checka av att vi får med allt vi ville. ‘Okej vart var det vi ville med religionerna?’, ‘Vad står det 

att vi ska göra i Lgr11?’, ‘Vilka kunskaper vill vi att dom ska ha efteråt och hur kollar vi det?, 

‘Vilka språkkunskaper behövs och vilka har eleverna innan?’  
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5.4. Svårigheter med att arbeta språkutvecklande  

Nedan presenteras en sammanställning av vilka svårigheter som lärarna uttrycker att de 

upplever med dem arbetssätt som de tidigare uppgett att de använder sig av i 

språkutvecklande syfte.  

5.4.1. Generella arbetssätt  

Samtliga lärare uppger att tid är svårighet vid tillämpning av de generella arbetssätten. 

Lärarna upplever att vissa moment i den språkutvecklande undervisning som bedrivs i 

flerspråkiga klassrum tar längre tid att genomföra när de generella arbetssätten tillämpas.  

Kim menar att hen hela tiden måste tänka på varje ord som tas upp i undervisningen, då dessa 

kan vara obekanta för eleverna. Lärarna upplever även att tid är en svårighet vid planering och 

Nour uppger att undervisning där detta arbetssätt inkluderas är svårt att genomföra utan någon 

planering. Lärarna uttrycker även att en svårighet är att “få med sig alla elever” och fastställa 

vilka förkunskaper som varje enskild elev faktiskt har. Kim berättar:  

Det tar tid att planera och hur mycket vi än planerar så är det ju inte alltid att vi kommer på 

varenda ord, alltså som eleverna inte kan. Sådana ord som är självklara för oss som man inte 

tänker på.  

I ovanstående citat beskriver Kim hur hen planerar för att eleverna ska förstå så mycket som 

möjligt av undervisningen men att denna planering inte är en garanti på att eleverna kommer 

förstå allt.  

5.4.2. Cirkelmodellen  

Samtliga lärare upplever att svårigheten med cirkelmodellen som arbetssätt är att det tar tid att 

planera och att genomföra. Nour upplever att hen till följd av denna svårighet ibland undviker 

att använda arbetssättet. Flera av lärarna upplever även att cirkelmodellens innebörd är svår 

att förstå fullt ut och att den uppfattas som flertydig. Michele uttrycker att:  

Det som varit svårt med cirkelmodellen i så fall, är att dom som har försökt från början att lära 

ut den här till oss, inte varit så tydliga med vad den ska användas till. För att vi är ju inte 

riktigt… jag hör ju när vi diskuterar både i arbetslaget och med andra, att vi är ju inte riktigt 

överens om vad det är och vad det innebär, vad den ska användas till.  

Två av lärarna upplever att en svårighet med cirkelmodellen är att en stor del av dess syfte är 

att arbetet ska resultera i en skriven text, vilket inte alltid passar alla elever eller 
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åldersgrupper. Samtliga lärare uttrycker även att arbetet med cirkelmodellen kan vara svårt att 

anpassa efter alla elever, trots att det är möjligt att gå tillbaka till tidigare steg. Jasmin 

berättar:  

Det kan bero på elevernas dagsform, jag känner av att dom behöver mer tid.. att dom behöver 

mer tid att arbeta klart, eller att dom inte besitter så mycket kunskaper att vi kan gå vidare till 

nästa nivå. Svår att anpassa för alla elever, svår att anpassa för 20 elever… sen också 

planeringstid, jo det kräver en hel del planeringstid.  

En möjlig tolkning av det ovannämnda citatet är att Jasmin upplever svårigheter med att 

anpassa cirkelmodellen efter en hel klass, då faktorer som elevers dagsform och olika 

kunskapsnivåer är varierande.  

5.4.3. En läsande klass  

Svårigheten som lärarna upplever med detta arbetssätt är, precis som med de andra 

arbetssätten, tiden. Nour menar att det tar tid att hinna med det som är planerat för en lektion 

om läsfixarna ska användas varje gång de läser något. Ingen av lärarna uttrycker att de 

upplever någon annan svårighet med att använda en läsande klass som arbetssätt. Michele 

resonerar kring eventuella svårigheter:  

Nej det skulle i så fall vara, om man själv inte har förtrogenhet till dom [läsfixarna] och vet vad 

dom har för olika syfte liksom. Man måste vara väl inläst själv för hur man ska använda dom 

annars blir det inte bra. Aa. Nej annars kan det bli väldigt hattigt när man ska sitta med eleverna, 

om man inte förstår det själv.  

Love utvecklar även hur hen upplever tiden som en svårighet med arbetssättet:  

Det tar tid… men... att eleverna ska testa, och göra på olika sätt, att man inte ska ha så bråttom 

förbi. För alla delar är så viktiga, så att dom ska få förståelse. Det behöver ta tid.  

I ovannämnda citat framgår det att Love upplever den extra tid som avsätts för arbetet som 

välutnyttjad. Love menar att vissa delar av undervisningen kräver extra tid för att eleverna ska 

skapa förståelse och utveckla kunskaper.  
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5.4.4. SIOP  

Då endast en av lärarna uttrycker att SIOP används är det endast hens upplevelser om 

svårigheter vid tillämpning av modellen som presenteras. Kim upplever inga större 

svårigheter med användningen av modellen och berättar:  

Det finns inga svårigheter alls… Det enda som är, är att komma ihåg att använda den när man 

använder mycket annat material samtidigt.  

Utifrån Kims citat tolkar vi det som att det språkutvecklande arbetet är omfattande och att 

mycket olika material används vid planering och genomförande. Därav kan det vara svårt att 

komma ihåg och använda dessa parallellt med varandra.  
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6. Diskussioner och slutsatser 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens huvudresultat. Detta följs av en 

diskussion av resultatet samt om studiens metod. Slutligen presenteras studiens konsekvenser 

för undervisningen samt implikationer för framtida forskning.  

6.1. Sammanfattning av studiens huvudresultat 

Syftet med denna studie var att undersöka hur f-3 lärare i ett arbetslag arbetar 

språkutvecklande i en flerspråkig skola samt hur de resonerar kring sitt arbete. Detta 

övergripande syfte bröts ned i två frågor. Studiens första frågeställning, Hur resonerar 

lärarna i studien kring sitt språkutvecklande arbete?, besvarades i avsnitten Mål och syfte 

med att arbeta språkutvecklande (se avsnitt 5.1.) och Lärarnas språkutvecklande arbetssätt 

(se avsnitt 5.2.). 

I det förstnämnda avsnittet visar studiens resultat att de mål som de intervjuade lärarna 

uttryckte med det språkutvecklande arbetet även återfinns i Lgr11s skrivningar. Samtliga 

lärare lyfte det språkutvecklande arbetet i flerspråkiga klassrum som viktigt. Det syfte som 

lärarna uttryckte att de hade med det språkutvecklande arbetet var att alla elever ska ges 

möjligheter att utveckla goda språk-och ämneskunskaper samt att alla elever ska vara och 

känna sig inkluderade i undervisningen.  

I det andra avsnittet visar studiens resultat att de arbetssätt som samtliga lärare uppgav att de 

använde sig av i språkutvecklande syfte var generella arbetssätt, cirkelmodellen och en 

läsande klass. Dessa arbetssätt tillämpades både vid arbetslagets gemensamma planering samt 

vid genomförandet av undervisningen. En av lärarna i studien uppgav även att arbetslaget 

använde sig av SIOP vid gemensam planering. Det framgick även att lärarna i studien 

samplanerar all undervisning. 

Studiens andra frågeställning, Vilka möjligheter respektive svårigheter upplever lärarna i 

studien med de tillämpade arbetssätten?, besvarades i avsnitten Möjligheter med att arbeta 

språkutvecklande (se avsnitt 5.3.) och Svårigheter med att arbeta språkutvecklande (se avsnitt 

5.4.). Lärarna upplevde fler möjligheter än svårigheter med samtliga språkutvecklande 

arbetssätt. 

I det förstnämnda avsnittet visar studiens resultat att de möjligheter som lärarna upplevde med 

de generella arbetssätten var att dessa möjliggjorde ett ökat elevdeltagande samt att 
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arbetssätten gick att tillämpa i och utanför undervisningen, då dessa upplevdes som 

lättillgängliga. De möjligheter som lärarna uttryckte att de upplevde med cirkelmodellen var 

ämnesintegrerad undervisning samt tydlig planering och arbetsgång. Vidare upplevde lärarna 

att både cirkelmodellen och en läsande klass främjar elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. 

Ytterligare möjligheter som lärarna uttryckte att de upplevde med arbetssättet en läsande klass 

var att det ökade elevernas läsförståelse, ordförråd och engagemang i undervisningen. Lärarna 

upplevde även att lässtrategierna konkretiserades och blev mer lättillgängliga för eleverna 

med hjälp av arbetssättet. De möjligheter som läraren upplevde med SIOP var att den kunde 

användas vid planering för att veta mer konkret vad som skulle göras under arbetets gång 

samt att användningen underlättade nedbrytningen och omsättningen av målen i Lgr11. 

I det andra avsnittet visar studiens resultat att de generella arbetssätten, cirkelmodellen och en 

läsande klass upplevdes som tidskrävande och att lärarna såg detta som en svårighet vid 

tillämpning av arbetssätten. Lärarna uttryckte ytterligare en svårighet med de generella 

arbetssätten som var att fastställa vilka förkunskaper som varje enskild elev faktiskt hade, 

vilket medförde en försvåring av att “få med sig alla elever”. De svårigheter som lärarna 

upplevde med cirkelmodellen var att det var svårt att anpassa efter varje enskild elev. Flera av 

lärarna upplevde även att cirkelmodellens innebörd var svår att förstå fullt ut. De svårigheter 

som läraren upplevde med SIOP var att den ibland var svår att komma ihåg att använda sig av 

då läraren använde annat planeringsmaterial parallellt med denna. 

6.2. Resultatdiskussion 

Strandberg (2006, s. 48) och Dysthe (1996, s. 89) menar att språket inom det sociokulturella 

perspektivet ses som ett avgörande redskap för inlärning. I linje med detta visar studiens 

resultat även att lärarna upplever språkets roll som avgörande för elevers kunskapsutveckling. 

Detta då lärarna uttryckligen gör ett gediget arbete med syftet att utveckla elevernas 

språkkunskaper och på så sätt öka elevernas inkludering, engagemang och ämneskunskaper. 

Vidare ger lärarna avsiktligen eleverna möjligheter att vara språkligt aktiva och använder 

elevernas förkunskaper som utgångspunkt vid planering och genomförande av 

undervisningen. Dessa didaktiska val överensstämmer med både Stehagens (2014, ss. 17-18) 

beskrivningar om hur en sociokulturell undervisning ska bedrivas och med det som Wedin 

(2017, s. 27) benämner som sociokulturellt stöd. Vygotskijs teori om att lärande sker med 

hjälp av stöttning och i  samspel med andra  (Strandberg 2006, ss. 10, 28; Säljö 2015, s. 100) 
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överensstämmer även med lärarnas resonemang kring syftet med att arbeta språkutvecklande. 

Ovannämnda delar av resultatet visar att studien stödjer det sociokulturella perspektivets 

språk- och kunskapssyn.  

Som en del av stöttningsarbetet med elevernas språkutveckling menar Hajer och Meestringa 

(2010, s. 19) samt Stehagen (2014, s. 22) att det är lärarnas ansvar att göra adekvata 

anpassningar i undervisningen för att alla elever ska kunna utveckla sina kunskaper där 

språket inte utgör ett hinder, men att dessa anpassningar inte innebär att skolans språkliga 

krav ska sänkas. I linje med dessa hänvisningar visar resultatet att lärarna gör olika språkliga 

anpassningar i undervisningen i strävan mot att främja utvecklingen av elevernas språk- och 

ämneskunskaper. Detta genom att bland annat använda kroppsspråk, bildstöd och andra 

språkutvecklande arbetssätt och på så sätt undgå anpassningar som innebär att de språkliga 

kraven på eleverna sänks.  

Resultatet visar att lärarna arbetade med språkets olika uttrycksformer för att främja 

utvecklingen av elevernas ordförråd och lärarna arbetar språkutvecklande med, vad som i 

studien benämndes som, generella arbetssätt. Detta genom att bland annat använda bildstöd, 

konkret material, kroppsspråk och med förklaringar av ord som eleverna kan relatera till. En 

av lärarna beskriver till exempel hur hen i undervisningen konkretiserar ordet “äng” innan det 

används i en kontext där ordet är abstrakt för eleverna. Denna inlärningsprocess är lik 

Skolverkets (2012a, ss. 36-38) beskrivning av hur vardagsspråket lärs in då den går från 

konkret till abstrakt. I resultatet framgår det att lärarna upplevde att en av möjligheterna med 

att arbeta språkutvecklande med de generella arbetssätten var att det är lättillgängligt och kan 

tillämpas både i och utanför undervisningen. Vidare framgår det att lärarna medvetet arbetar 

med de generella arbetssätten under hela skoldagen genom att exempelvis använda 

kroppsspråk och elevernas förkunskaper. Att inta ett språkutvecklande förhållningssätt som 

genomsyrar hela skoldagen belyser även Löthagen, Lundenmark och Modig (2008, ss. 22-23) 

som en viktig del av det språkutvecklande arbetet.  

Fastställning av elevernas förkunskaper, då främst språkliga, och tidsbrist är något som 

lärarna uttrycker som svårigheter med att arbeta med de generella arbetssätten. Liknande 

svårigheter återfinns i tidigare forskningsresultat där tidsbrist och adekvat språklig anpassning 

upplevs som svårigheter bland lärare vid tillämpning av språkutvecklande arbete (Svedberg 

2018, ss. 23-25). Tidsbrist är även något som lärarna uttrycker som en svårighet med att 

arbeta med cirkelmodellen. Lärarna upplever bland annat att de inte hinner med att genomföra 
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alla faser i modellen och att planeringen tar tid. Att lärare upplever dessa svårigheter i arbetet 

med cirkelmodellen återfinns även i resultatet från Kuyumcus (2011, s. 134) rapport. I 

föreliggande studies resultat framgår det att lärarna inte var helt överens om cirkelmodellens 

användningsområden. En intressant aspekt av detta är det faktum att det i resultatet går att 

urskilja att lärarna faktiskt använder och ser på cirkelmodellen på olika sätt. Detta då en av 

lärarna menar att de använder arbetssättet ofta, främst fas 1 och fas 2, medan andra lärare 

menar att arbetssättet används när målet är att eleverna ska producera text inom en viss genre.  

En möjlighet som lärarna i denna studie och lärarna i Kuyumcus (2011, ss. 133-134) rapport 

upplevde vid tillämpning av cirkelmodellen var att arbetssättet gynnade elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. I denna studies resultat framgår det att lärarna upplever att arbetet med 

cirkelmodellen möjliggör en tydlig planering och ämnesintegrerad undervisning, medan 

Kuyumcus (2011, ss. 132-133) resultat visar att lärarna upplever att arbetet möjliggör 

utveckling av elevernas skrivförmågor. Att lärarna i denna studie inte framhåller ökad 

skrivförmåga som en möjlighet kan bero på att lärarna sällan arbetar med den fjärde fasen. 

Detta på grund av tidsbrist och elevernas skilda kunskapsnivåer.  

Trots att en läsande klass inte har ett uttalat språkutvecklande syfte är både språket och 

språkförståelsen centrala delar i arbetssättet. Med anledning av språkets centrala roll och att vi 

uppmärksammat att arbetssättet har använts i språkutvecklande syfte under vikariat och 

verksamhetsförlagd utbildning valde vi dock att framhålla arbetssättet som språkutvecklande i 

studiens forskningsbakgrund (se avsnitt 3.3.1.4.1.). Föreliggande studies resultat styrker vårt 

argument då resultatet visar att lärare använder en läsande klass i språkutvecklande syfte. 

Resultatet visar att en läsande klass används i språkutvecklande syfte i flera skolämnen, bland 

annat i matematik och i samtliga samhälls- och naturorienterande ämnen. Likväl används 

arbetssättet i olika kontexter, såsom vid bildpromenader och vid högläsning. Dessa resultat 

styrker vårt argument ytterligare då det visar att arbetssättets språkutvecklande 

användningsområde är brett. 

I tidigare forskning har kollegialt lärande visat sig vara positivt i strävan mot att skapa en god 

språkutvecklande miljö (Hajer & Meestringa 2010, s. 16). I studien av Magnusson et al. 

(2016, ss. 19-20) visar resultatet att fritidslärare upplever kollegialt lärande och samarbete 

som gynnsamt för det språkutvecklande arbetet. Detta tas även upp av lärarna i föreliggande 

studie och vidare i resultatet framgår det att kollegialt lärande är centralt vid planering av den 

språkutvecklande undervisningen. Lärarna i studien arbetar tillsammans i ett arbetslag och 
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samplanerar all undervisning. Samtliga lärare använder cirkelmodellen, en läsande klass och 

generella arbetssätt vid planering och genomförande av undervisning, men arbetssätten 

används i olika utsträckning och på olika sätt av de enskilda lärarna. Det framgår även att 

SIOP används vid samplanering. En intressant aspekt av detta resultat är att det endast är en 

av lärarna i studien som uppger detta. Detta tolkar vi som att SIOP används av alla lärare i 

arbetslaget men att endast en av de har lagt namnen på minnet- Sheltered Instruction 

Observation Protocol. Detta kan i sin tur bero på att detta språkutvecklande arbetssätt är väl 

inarbetat i arbetslaget och att benämningen inte längre används.  

6.3. Metoddiskussion 

För att uppfylla studiens syfte, som var att undersöka hur f-3 lärare i ett arbetslag arbetar 

språkutvecklande i en flerspråkig skola samt hur de resonerar kring sitt arbete, valdes 

semistrukturerade intervjuer som metod. Den metod som använts i studien har haft stor 

relevans för och således påverkat studiens resultat. Hade den tillämpade metoden varit en 

annan, så hade studiens resultat rimligtvis inte varit identiskt med studiens nuvarande resultat. 

Om denna studie exempelvis hade kompletterats med observationer från hela skoldagar hade 

resultatet blivit mer omfattande och objektivt. Det hade då även varit intressant att se om, och 

i så fall hur, lärarnas uttryckta upplevelser kring hur de arbetar språkutvecklande 

överensstämmer med hur lärarna faktiskt arbetar. Vi tror att observationer som komplettering 

hade bidragit med ett bredare och mer detaljerat resultat, då vi i intervjuerna uppfattade det 

som att lärarna hade svårt att sätta ord på saker de gör dagligen i sitt arbete. Då studiens 

arbetsgång är tidsbegränsad har denna komplettering inte varit möjlig. Hade vi å andra sidan 

valt observationer som enda metod och utelämnat intervjuerna hade vi inte fått reda på 

lärarnas resonemang och upplevelser kring det språkutvecklande arbetet, vilket i slutändan 

hade inneburit att studien inte uppfyllt sitt syfte.  

Då brister som beror på den mänskliga faktorn är svåra att undgå kan studiens resultat ha 

påverkats av sådana. Exempel på när den mänskliga faktorn kan ha påverkat resultatet är 

under intervjuerna. Detta då intervjuer bygger på kommunikation människor emellan och att 

förståelse ska skapas där och då. Sättet som intervjufrågorna ställdes på samt hur 

frågeformuleringarna utformades i intervjuguiden kan ha påverkat respondenternas tolkning 

av frågorna och således även deras svar. Även om respondenterna gavs möjlighet att ställa 

frågor vid eventuella oklarheter innebar det inte nödvändigtvis att respondenterna gjorde så. 
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Det bör också tilläggas att vår tolkning av när respondenterna uppfattat frågorna rätt och 

tolkning av hur respondenterna uppfattat frågorna inte nödvändigtvis är korrekt.  

Resultatet kan även ha påverkats av att respondenterna inte gavs någon information angående 

intervjufrågor eller specifika teman innan intervjuerna. Syftet med detta var att i så stor 

utsträckning som möjligt eftersträva autentiska och spontana svar. Om respondenterna istället 

tilldelats denna utelämnande information hade det förvisso kunnat generera i mer 

genomtänkta och bredare svar. Detta då respondenterna getts möjlighet att tillsammans i 

arbetslaget diskutera och sätta ord på det språkutvecklande arbetet och de tillämpade 

arbetssätten. Ett sådant val i genomförandet av metoden hade exempelvis kunnat påverka 

studiens resultat om SIOP, men även gett ett mer ensidigt och platt resultat. Ytterligare en 

faktor som kan ha påverkat studiens resultat är att intervjuerna spelades in och att 

respondenterna då kan ha upplevt detta som obekvämt. Om så var fallet, kan respondenternas 

svar ha påverkats av studiens dokumentationsval.  

6.4. Konsekvenser för undervisningen  

Studiens resultat har visat att lärare i ett f-3 arbetslag på en flerspråkig skola uppgav att de på 

olika sätt arbetar språkutvecklande. Resultatet har även visat att det finns likheter och 

olikheter i lärarnas upplevelser av att arbeta med olika språkutvecklande arbetssätt. Då vi idag 

lever och verkar i ett flerspråkigt land innebär det att alla lärare borde bedriva en 

språkutvecklande undervisning oavsett om skolan präglas av flerspråkighet eller inte. Som 

studiens resultat visar kan detta arbete bedrivas på olika sätt och olika arbetssätt kan fylla 

olika funktioner och medföra olika utmaningar.  

Med ett specifikt fokus på lärare i ett arbetslag i Sverige och deras mål, syften, upplevelser 

och resonemang kring språkutvecklande arbetssätt har studien bidragit med kunskap inom ett 

fält som ännu inte är särskilt välbeforskat. Vidare har studien bidragit med kunskap om och 

insyn i hur de olika arbetssätten kan omsättas i praktiken i språkutvecklande syfte samt hur ett 

arbetslag tillsammans kan planera och bedriva språkutvecklande undervisning i en flerspråkig 

skola. Studien har även bidragit till att synliggöra svårigheter respektive möjligheter som 

lärare i ett f-3 arbetslag på en flerspråkig skola upplever vid användning av fyra olika 

språkutvecklande arbetssätt. Lärare, rektorer och andra huvudmän kan med detta i beaktning 

inspireras av hur språkutvecklande undervisning kan bedrivas samt skapa förståelse och 

kunskap om vilka svårigheter respektive möjligheter de olika arbetssätten kan medföra.   
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6.5. Implikationer för framtida forskning 

Forskning med fokus på lärares perspektiv av språkutvecklande arbete är ännu mycket 

begränsad. Majoriteten av den tidigare forskning som vi funnit, med fokus på lärares 

perspektiv, är publicerade på 80- och 90-talet och det empiriska materialet är inte svenskt. 

Både skolväsendet och samhället i sig har genomgått stora förändringar och blivit allt mer 

flerspråkigt sedan dessa publicerades. Med detta i beaktning finner vi det intressant, men även 

behövligt, att i framtiden se svensk forskning om språkutvecklande arbetssätt ur lärares 

perspektiv.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Samtyckesbrev 
 

Vi som genomför studien heter Emelie Levin och Sabina Mujnovic och läser sista terminen på 

Grundlärarprogrammet f-3 vid Örebro universitet. Vi ska nu skriva ett självständigt arbete om 

15 högskolepoäng. Ämnet är svenska, på avancerad nivå.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur ett arbetslag på en flerspråkig skola arbetar 

språkutvecklande samt vilka strategier och metoder de använder för att främja 

språkutvecklingen.  

 

Detta kommer att undersökas genom enskilda intervjuer som kommer att ljudinspelas. 

Ljudinspelningarna och övrigt material kommer endast att användas i studiens syfte och sedan 

förstöras. Materialet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. Allt 

material behandlas anonymt, det kommer således inte vara möjligt att identifiera skolan eller 

någon av respondenterna i studien. Medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst 

välja att avbryta din medverkan utan förklaring.   

 

 Intervjuerna beräknas ta ca 20-30 min. 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Emelie Levin                                         Sabina Mujnovic  

Mail: xxxxxxxxxxx@xxxx.com           Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.se 

Telefon: 07X- XXX XX XX                 Telefon: 07X- XXX XX XX 

 

 

Samtycke till att delta i studien 

  

☐     Jag samtycker till att delta i studien.    

☐     Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs ovan. 

  

Plats och 
datum 

Underskrift Namnförtydligande 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Inledande intervjufrågor 

 

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Hur många skolor har du arbetat på? 

• Vad innebär språkutvecklande arbetssätt för dig?  

 

Lärarnas språkutvecklande arbetssätt 

 

• Har du alltid arbetat språkutvecklande?  

• Vad är ditt mål med att arbeta språkutvecklande?  

• Använder du någon/några språkutvecklande modeller eller strategier? I så fall vilka?  

• Varför använder du denna/dessa modeller eller strategier? (I språkutvecklande syfte) 

• Hur använder du denna/dessa modeller och/eller strategier? (I språkutvecklande syfte) 

• Tycker du att det är viktigt att arbeta språkutvecklande i flerspråkiga klassrum? 

Varför, varför inte?  

• Tycker du att det är viktigt att använda dig av en specifik modell/strategi när du 

arbetar språkutvecklande? Varför, varför inte?  

• Anser du att du arbetar språkutvecklande på något annat sätt?  

 

Möjligheter med lärarnas språkutvecklande arbetssätt  

 

• Vilka möjligheter upplever du att arbeta språkutvecklande med x modellen/ strategin?  

• Vilka möjligheter upplever du med att använda en specifik modell/strategi i 

språkutvecklande syfte?  

• Vilka möjligheter upplever du med att kombinera någon/några modeller/strategier?  

 

Svårigheter med lärarnas språkutvecklande arbetssätt  

 

• Vilka svårigheter upplever du att arbeta språkutvecklande med x modellen/ strategin?  

• Vilka svårigheter upplever du med att använda en specifik modell/strategi i 

språkutvecklande syfte?  

• Vilka svårigheter upplever du med att kombinera någon/några modeller/strategier?  
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