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Sammanfattning	  
	  
I dagens skola är alla lärare i alla ämnen ansvariga för att arbeta med språkutveckling och att 

använda sig av språkutvecklande arbetssätt. Skolinspektionen och forskning visar att det finns 

brister i undervisningen för flerspråkiga elever. Lärare saknar kunskaper om elevers 

kunskapsnivå vilket gör att undervisningen inte utgår från elevens tidigare kunskaper och 

erfarenheter för att gynna elevernas lärande. Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar 

och förhåller sig till ett språkutvecklande arbetssätt i en mångkulturell skola år F-9. Skolan har 

språkutvecklande arbetssätt som ett skol- och kommungemensamt område. Studien bygger på 

semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer, sex lärare från en mångkulturell skola 

har deltagit i studien. Det empiriska materialet analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv, med 

hjälp av begreppen stöttning/scaffolding, proximal utvecklingzon och artefakter. Studiens 

huvudresultat visar att lärarna är positiva till flerspråkighet och mångkultur och är bra på att 

tillvarata elevernas språkliga och kulturella bakgrund. Lärarna är överens om att ett 

språkutvecklande arbetssätt ska vara integrerat i samtliga ämnen. Rektorn driver tillsammans med 

lärarna ett utvecklingsarbete i språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt för att främja och 

stötta eleverna i deras skolgång. 

 

 

Nyckelord: Språkutvecklande arbetssätt, språkutveckling, sociokulturellt perspektiv, pedagogers 
perspektiv, svenska som andra språk, etnografi, F-9 
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1.	  Inledning	  
	  
Dagens skola präglas av mångfald och redan 1975 tog Sveriges riksdag beslut om att Sverige ska 

vara ett mångkulturellt land. Skolan har på kort tid genomgått en stor förändring, detta gäller inte 

minst utifrån elevernas språkliga- och kulturella bakgrund. I Lgr 11. framhålls mångfalden och 

vikten av att lärare intar olika kulturella perspektiv vilket ses som en del av skolans uppdrag och 

värdegrund: 
        Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationalgränserna ställer  
          höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 
          Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är  
          viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.  
          (Lgr. 11, s.7)  
 
Vi lever idag i ett flerspråkigt samhälle och dagens barn möter tidigt språk av olika slag och i 

olika sammanhang. Sverige har idag en ökad immigration (127 000 personer år 2014,), och därför 

kan inte eleverna hänvisas till gruppen elever med svenska som förstaspråk eller elever med 

svenska som andra språk menar Åsa Wedin (2011): 
         Det kan i många enskilda fall vara svårt att avgöra om ett barn har svenska som sitt första språk eller 
          som sitt andraspråk. Då är det viktigt att lärare har kunskap om barns språkutveckling, både enspråkig  
          och flerspråkig, för att kunna planera en relevant undervisningssituation. (Wedin 2011, s. 48)   
 

Som lärare upplever jag i mitt pedagogiska arbete att användning av språk är en mycket viktig 

faktor som påverkar elevernas skolframgång. I mitt arbete på en mångkulturell skola känner 

lärare det som ett problem att ge eleverna goda förutsättningar för en framgångsrik skolgång. I en 

mångkulturell skola med flerspråkiga elever ställs lärarna inför nya utmaningar på grund av att 

allt fler elever med ett annat modersmål än svenska ställer nya krav på undervisningen. “Det är 

ett faktum att dagens samhälle är flerspråkigt” (Vetenskapsrådet, 2012). Detta på grund av 

politiska skeenden, internationaliseringen, globaliseringen samt migrationen anser 

Vetenskapsrådet (2012).  

 

Enligt Skolverket (2013) är alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling, det är inte enbart 

svensklärare som skall främja för elevernas språkutveckling, utan varje lärare bör arbeta på ett 

språkutvecklande sätt och försöka stimulera varje elevs språkförmåga. Specialpedagogen har en 

viktig roll i skolan det pedagogiska arbetet när det gäller språkutveckling och språkutvecklande 
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arbetssätt. Mariana Sellgren (2005) visar att tidigare forskning är enig om dels att alla lärare delar 

på ansvaret med att arbeta språkutvecklande, dels att lärare behöver medvetandegöra 

språkutvecklande arbetssätt för elever för att främja språk- och kunskapsutveckling. 

	  
I rollen som specialpedagog ingår det att utveckla lärmiljön i skolans verksamhet. Det innebär att 

vara delaktig i det främjande och förebyggande arbetet som sker på skolan tillsammans med 

pedagoger och ledningsgrupp. Jag vill med min studie bidra till vidare diskussion om behovet av 

språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.   

 

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur lärare arbetar 

och förhåller sig till ett språkutvecklande arbetssätt på en mångkulturell skola F-9. Utifrån syftet 

har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur beskriver lärarna sitt arbete i språkutveckling? 

• På vilka sätt arbetar lärarna så att de kan främja och stötta elevernas språkutveckling? 

          

1.2	  Disposition 
	  
Studien består av 7 kapitel. Kapitel 1 utgörs av inledning där jag presenterar det centrala intresset 

för studien. Därefter redovisar jag studiens syfte och forskningsfrågor. I kapitel 2 redogör jag för 

bakgrunden till studien där jag behandlar ämnen som språkkunskap, förhållningssätt, 

undervisningens brister och språkpolicy/språkutvecklingsplan. Tidigare forskning om 

språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt redovisas i kapitel 3. Kapitel 4 innehåller 

teoretiska utgångspunkter. Där jag tar upp det sociokulturella perspektivet. Efter det behandlar 

jag proximala utvecklingzonen, stöttning/scaffolding och artefakter. Kapitlet avslutas med 

Cummins fyrfältsmodell. I kapitel 5 presenteras den metodologiska kontexten samt presentation 

av skola och informanter. I Kapitel 6 presenteras studiens resultat utifrån observationer och 

intervjuer av lärare. Kapitel 7 består av en diskussion utifrån resultatet av studien med hjälp av 

begreppen stöttning/scaffolding, proximala utvecklingszonen och artefakter. Från de teorier och 

tidigare forskning som används i studien lyfter jag principer i det empiriska materialet för att ge 
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kunskapsbidrag till vikten av ett språk- utvecklande arbetssätt. I kapitel 7 förs också en 

diskussion kring resultat och metod. Vidare tänkt forskning inom språkutveckling och 

språkutvecklande arbetssätt presenteras också i kapitel 7. 

2.	  Bakgrund	  
	  
I detta kapitel lyfter jag fram bakgrunden till varför språkutveckling och språkutvecklande 

arbetssätt är av stor vikt i dagens mångkulturella skola. Här behandlar jag ämnen så som 

språkkunskap, förhållningssätt, undervisningens brister och språkpolicy/språkutvecklingsplan. 

I kommunen där jag har valt att genomföra min studie har man valt att göra en språkpolicy även 

kallad språkutvecklingsplan som de enskilda skolorna sedan kan förfina och utveckla för att 

hjälpa lärarna i utvecklingsarbetet.  

 

För att lyckas i skolan krävs goda språkkunskaper. Sverige är ett mångkulturellt land som präglas 

av mångfald och flerspråkighet1. Ungefär 20 % procent av eleverna i svensk grundskola är av 

utländsk bakgrund (Skolverket, 2013). Detta innebär att eleverna antingen är födda utomlands 

eller att båda föräldrarna är födda i ett annat land. I storstäder som Malmö är dessa elever 

betydligt fler, över 50 % av eleverna har utländsk bakgrund och i Göteborg och Stockholm 

uppgår siffran till 30 % procent. Enskilda skolor i dessa storstäder kan andelen vara betydlig 

högre, Maaike Hajer och Theun Meestringa (2014) skriver om att 75 – 100 % av eleverna har 

utländsk bakgrund i en del mångkulturella skolor. Dessa elever har ett annat modersmål än 

svenska och antalet modersmål bland eleverna uppgår till bortåt 150 olika språk. Allt fler 

ämneslärare möter idag en språklig mångfald i sin undervisning som de inte alla gånger har 

tillräcklig kunskap för att möta.   

Språk är människans viktigaste redskap för att kommunicera, tänka och lära. Genom språket 

utvecklar vi människor vår identitet, uttrycker tankar och känslor och förstår hur andra i vår 

omgivning tänker och känner. Att ha ett rikt och varierat språk är viktigt och betydelsefullt för att 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Flerspråkighet handlar om förmågan att kunna kommunicera, skriva och läsa på två eller flera språk. Flerspråkighet är en 
kompetens då det kräver tid och möjligheter att utveckla ett språk. Barnet ärver inte flerspråkighet bara för att föräldrarna talar ett 
eller flera språk. Skolverket (2013) menar att det krävs en språkstimulerande miljö för att barn skall kunna tillägna sig den 
kompetens som krävs för att utveckla ett språk. Vidare menar Skolverket (2006) att i förskolan läggs den viktiga grunden till 
flerspråkighet, till läs- och skrivutveckling och till en stark identitetskänsla. 
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kunna förstå och verka i ett samhälle där generationer, livsåskådningar, kulturer och språk möts 

anser Skolverket (2013).  För att kunna förstå hur lärandet av språket gynnas skriver Skolverket 

(2012) om svensk didaktisk andraspråksforskning. I åtta punkter har forskarna sammanfattat vad 

som har visat sig gynna andraspråkselevers lärande i olika skolämnen: 
 

• 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 2012, s. 12-13) 
 
Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har också en avgörande betydelse för alla 

elever när det gäller kunskapsutveckling men kanske i synnerhet för flerspråkiga elever.  

Strategier och arbetsformer är inte effektiva förrän lärare och elev byggt upp en relation som är 

präglad av respekt och bekräftelse anser Jim Cummins (2001). Det är viktigt att eleverna känner 

sig välkomna in i inlärningsgemenskapen och känner att de får stöttning i den oerhörda 

ansträngning som det innebär att komma ikapp studiemässigt. Eleverna måste få en känsla av att 

deras lärare tror på dem och att de förväntar sig att de ska lyckas i skolan och i livet (Löthagen 

m.fl. 2008). 

 

Enligt PISA-undersökningen2 som presenterades år 2013 och som studerar 15-åringars kunskaper 

inom läsförståelse, matematik och naturkunskap så har elevers kunskaper försämrats sedan 

undersökningen startades år 2000. Skolverket (2013) menar att Sverige har i jämförelse till de 

andra OECD3– länderna störst resultatförsämring. Var femte elev uppnår idag inte en 

grundläggande nivå i läsförståelse. I gruppen elever med utländsk bakgrund är det ännu fler som 

inte når upp till den grundläggande nivå som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig andra 

kunskaper i skolan. Idag vet vi att kunskapsutveckling, begreppsutveckling och språkutveckling 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  PISA-undersökningen, (OECD:s Programme for International Student Assessment) är en kunskapsutvärdering som genomförs 
vart tredje år i förhållande till andra länder.  
3	  OECD, (Organisation for Economic Co-operation and Development) verksamhet är bland annat att utvärdera och jämföra 
PISA-undersökningen.	  
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är sammanlänkande processer som är beroende av varandra och därför så måste alla lärare i alla 

ämnen ta ett stort ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Förvärvandet av det 

svenska språket är avgörande för skolframgång i alla ämnen. Pauline Gibbons (2010) menar att 

det inte räcker med att få undervisning några timmar i svenska som andraspråk utan eleverna 

måste ges möjligheter att utveckla svenska språket under hela sin skoldag. 

 

Vidare påpekar Skolinspektionen (2010) att det finns stora brister i undervisningen av 

flerspråkiga elever. Alltför många lärare saknar kunskaper om dessa elevers kunskapsnivå och 

bakgrund, detta får till följd att undervisningen sällan utgår från elevernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper. Det finns ett intresse för interkulturella arbetssätt i skolan, men det saknas 

tillräckliga kunskaper om hur man kan arbeta för att gynna elevernas lärande. Cummins (2001) 

anser att man måste titta på orsakerna till varför lärarna saknar kunskaper. Lärarutbildningarna 

skulle till exempel kunna garantera alla nya utexaminerade lärare att de åtminstone har viss 

erfarenhet av att göra ett fackämnesinnehåll begripligt för andraspråkselever4. 

Skolinspektionen (2010) har gjort en kvalitetsgranskning av grundskolans undervisning som visar 

att skolans verksamhet sällan anpassar eller tar hänsyn till att det finns flerspråkiga barn i 

verksamheten.  Skollagen menar att utbildningen oavsett vilken skola i landet som eleven går i 

ska vara likvärdig. Det innebär att undervisningen inte ska utformas lika överallt eller att alla 

elever på skolan ska få lika mycket resurser. Lgr 11. skriver tydligt om hur lärarna ska 

anpassaundervisningen till varje elevs förutsättningar för att främja elevernas lärande och 

kunskapsutveckling: 
       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. (Lgr 11, s.8) 
 
För att kunna ta tillvara elevernas språk, kunskaper, bakgrund och tidigare erfarenheter krävs det 

att läraren använder sig av ett interkulturellt förhållningssätt. För läraren innebär ett interkulturellt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Begreppet andraspråk avser det språk barnet lär sig efter sitt modersmål. Språket skall i det samhälle som individen är verksam i 
vara ett majoritetsspråk. Andraspråket i skolan blir därmed svenska. Andraspråksinlärning är en tidskrävande process påpekar 
Gibbons (2010), kunskaps- begrepps och språkutveckling är ömsesidigt beroende av varandra och lärare måste stötta eleverna så 
att de utvecklar sitt andra språk- och ämneskunskaper.  
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förhållningssätt5 att se mångfalden i skolan som berikande och som en tillgång i undervisningen. 

Det är också av stor vikt att läraren använder de olika kulturella skillnaderna som verktyg för att 

eleverna ska se varandras olikheter för att skapa respekt och förståelse. Löthagen m.fl. (2008) 

anser att en mångkulturell skola synliggör och uppmuntrar elevernas kulturella- och språkliga 

bakgrund. Olikheterna ska ses som en rikedom och elevernas olika erfarenheter och kunskaper 

används i undervisningen. Pirjo Lahdenperä (2004) anser att interkulturell undervisning gäller 

alla elever och att det inte är ett ämne utan ett förhållningsätt som ska prägla all verksamhet i 

skolan samt skapa goda förutsättningar för ömsesidig förståelse och respekt i skolan och 

samhället.  

	  
Löthagen m.fl. (2008) menar att en språkpolicy/språkutvecklingsplan kan hjälpa skolan med att 

ha fokus på de flerspråkiga elevernas språk-och kunskapsutveckling och ge lärarna stöd i att 

arbeta språkutvecklande. Ett sätt för skolan och kommunen, att utveckla det språkutvecklande 

arbetet är att utarbeta en språkpolicy. Det bör understrykas påpekar Cummins (2001) att skolans 

språkpolicy snarare är en process än en produkt. En språkpolicy behövs i skolan för att få igång 

en process där personalen arbetar för en förändring:  

 
        Skolans språkpolicy är inte bara avsedd för specialiserade språklärare, utan för alla lärare på skolan. 
          Men om alla lärare ska vara delaktiga i denna policy måste de vara med och formulera den och över- 
          vaka att den följs.  (Cummins 2001, s. 8) 
        

Även myndigheten för skolutveckling (2007) menar att det på varje skola borde omfattas av en 

språkpolicy för att förbättra förutsättningarna för sina flerspråkiga elever: 

            
            Många forskare har visat hur den svenska normen dominerar skolan. Andraspråkselevernas  
              perspektiv kommer inte fram i styrdokument och undervisning. Andraspråkselevernas erfaren- 
              heter och kompetenser måste synas och tas tillvara om skolan ska bli likvärdig och en skola  
              för alla. En likvärdig språkutveckling kräver en gemensam språkpolicy där hela skolan arbetar  
              för förbättrade förutsättningar för andraspråkseleverna.  
              ( Myndigheten för skolutveckling 2007, s.37) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Att ha ett interkulturellt förhållningssätt som lärare innebär att man ser mångfalden i skolan som berikande och som en tillgång 
och att man använder de olika kulturella skillnaderna som verktyg för att eleverna ska se varandras olikheter för att skapa respekt 
och förståelse. Lahdenperä (2004) menar att som mål för ett interkulturellt syn- och arbetssätt i utbildning så handlar det om 
ömsesidig respekt, jämlikhet, tolerans och social rättvisa. Begreppet interkulturellt används i denna studie i samband med att 
lärarna kan ha/ska ha ett interkulturellt förhållningssätt och arbeta med interkulturell undervisning.   
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Det är av stor vikt att man som ämneslärare är medveten om vad som kännetecknar språket i ens 

undervisningsämne anser många forskare. Hajer & Meestringa (2014) anser att det ställs stora 

krav på elevernas språkkunskaper vilket i sin tur också kräver stora kunskaper hos lärarna för att 

kunna främja elevernas språkutveckling. Lev S Vygotskij, (1999) menar att vardagsspråkets 

begrepp utvecklas muntligt och spontant i de vardagliga sammanhang som barnet befinner sig i. 

Vardagsspråket är det språk eleverna använder i informella situationer t.ex. när eleverna samtalar 

med varandra under rasterna menar Hajer och Meestringa (2014). Skolverket (2012) påpekar att 

eleverna utvecklas bäst när språket används i olika sociala sammanhang och anser att det tar ett 

till två år att lära sig vardagsspråket.  Dock räcker inte ett vardagsspråk utan att det krävs ett 

skolspråk och det är det språk som eleverna möter i undervisningen, och att förstå innebörden av 

begreppen i språket tar tid: 
          

         Andraspråksforskare har visat att det tar mellan 6 och 8 år för flerspråkiga elever att utveckla skol- 
         språket. Först då kan språket anpassas efter olika syften och mottagare. Med tanke på den långa tid det  
         tar att utveckla skolspråket räcker det därför inte att flerspråkiga elever följer undervisningen i svenska  
         som andra språk. De behöver mycket mera språkligt stöd i sin språkutveckling, och där har alla lärare 
         ett gemensamt ansvar (Skolverket 2012, s. 39) 

3.	  Tidigare	  forskning 
	  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom detta område. Jag inleder med 

att redogöra för min litteratursökning. Redogörelsen handlar om mina sökord, avgränsningar och 

träffbilder. Därefter lyfter jag fram betydelser av språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt 

genom att ta upp ämnesundervisning, andraspråksutveckling och modersmålets betydelse för 

elevers språkutveckling. I sista avsnittet språk och mångfald tar jag upp doktorsavhandlingar av 

Inger Gröning (2006), Ann- Christin Torpsten (2008) och Ann Runfors (2003) som är av 

betydelse för min studie.    

 

3.1	  Litteratursökning	  	  
	  
I min litteratursökning har jag använt mig av en systematisk metod samt kedjesökning (Rienecker 

& Jørgensen, 2006 s. 208-211). I den systematiska sökningen har jag sökt i artikeldatabaser. 

Sökningarna har pågått under en längre tid, från 25/1-15 till 7/4-15, och sökorden har därför 
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ändrats efterhand som jag fann uppsatsens riktning. Jag började med att söka i Libris, kb.libris.se 

samt Digitala vetenskapliga arkivet, DIVA, med sökorden språkutvecklande arbetssätt och 

språkutveckling. Med hjälp av sökordet språkutveckling fick jag träff på två doktorsavhandlingar 

av forskarna Gröning (2006), Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola och Torpsten 

(2008),	  Erbjudet	  och	  upplevt	  lärande	  i	  mötet	  med	  svenska	  som	  andraspråk	  och	  svensk	  skola,	  

som har hjälpt mig till nya uppslag om vilken forskning som var aktuell att studera närmare. De 

har i sina avhandlingar bidragit till förståelsen av elevernas lärande i olika mångkulturella skolor. 

En annan avhandling av Runfors (2003), Mångfald, motsägelser och marginaliseringar fann jag 

genom att söka på ordet mångfald och denna avhandling är av intresse då den utspelar i samma 

kommun i Stockholmregionen som min egen studie.      

 

Därefter sökte jag via Örebro universitet biblioteks databas ERIC via Pro Quest och mina sökord 

var language development approach, language development och Swedish as a second language. 

Genom att kombinera dessa sökord på olika sätt med olika avgränsningar fick jag träff på en del 

språkutvecklande artiklar men som jag inte fann relevanta i förhållande till mitt syfte. Efter att jag 

ändrade mina sökord till scaffolding in teaching and learning fann jag tillslut en artikel, George 

R. Taylor (1992). The whole language approach: Panacea or myth?  

 

Jag har tillämpat olika inklusions- och exklusionskriterier. Dessa var först att materialet inte fick 

vara äldre än 10 år men på grund av att det var svårt att hitta nyare material var jag tvungen att 

bortse från det. De skulle också vara på svenska eller engelska, och undersökningarna skulle 

innehålla ett abstract. Då mina sökningar har gett ganska få relevanta resultat använde jag 

kedjesökningar på den litteratur jag hittade i ämnet. Jag fann då en D-uppsats av Sally Lilja 

(1999). Den mångkulturella skolan – ideal kontra verklighet. i Löthagen m.fl. (2008).  

  

3.2	  Ämnesundervisning	  
	  
På senare år har forskningen om språkutvecklande arbetssätt mer och mer satt eleven i fokus och 

tittat på hur han/hon ska kunna utveckla sitt språk i samarbete med andra olika ämnena. Idag 

forskar man inte bara på hur eleven ska lära sig svenska som andraspråk inom ämnet svenska 
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som andraspråk, utan fokus ligger i allt större utsträckning på hur eleven under sin skoltid ska 

lära sig språk inom sin ämnesundervisning, ofta i samarbete med svenskämnet. 

 

I och med att synen på elevernas språkutveckling har vidgats och att det idag finns ett ökat fokus 

på samarbetsinlärning och en syn på lärande, som kommer till uttryck i den sociokulturella 

inlärningsteori, som baseras på Vygotskijs forskning om mänsklig språk- och kunskapsutveckling 

anses samarbete mellan lärare ännu viktigare idag. Forskare såsom Cummins (2001) och Hajer & 

Meestringa (2014) anser att det språkutvecklande arbetssättet grundar sig på ett utökat samarbete 

mellan olika lärare. Sellgren (2005) menar att det gynnar den flerspråkiga elevens möjlighet att 

upptäcka språket i alla ämnen och därmed få en snabbare språk- och kunskapsutveckling. 

Gibbons (2010) anser att grupparbete på många sätt främjar språkinlärningen och menar att det 

ger positiva effekter på andraspråksinlärningen när eleverna får en chans att kommunicera med 

varandra: 
1. Eleverna får höra språket talas av andra än läraren, variation och inflödet blir större. 
2. Eleven integrerar mer med varandra och utflödet blir därför också större. De turas om mer och 

känner större eget ansvar för att göra sig förstådda när inte läraren finns till hands. Det är med  
andra ord eleverna själva som sköter språkinlärningen. 

3. Det eleverna hör och det de lär sig ingår i ett sammanhang. Språket används på ett meningsfullt 
sätt i ett bestämt syfte. 
(Gibbons 2010, s.39) 
 

För att eleverna ska kunna ges möjligheter att lyckas i skolan måste de i skolan få möjlighet till 

riklig språklig praktik och få möjlighet till tydlig undervisning i de texttyper som förekommer 

mest inom ämnet. Elevers kunskapsutveckling skulle gå fortare om undervisningen fick ske via 

det starkaste språket dock är det inte många elever som får den möjligheten. Det krävs stor 

kompetens hos de lärare som undervisar att de vet vad det innebär att lära sig ett andra språk och 

vad det innebär som elev att lära sig ett ämne på ett andraspråk (Sellgren 2005). Ett liknande 

resultat sågs tidigt av Taylor (1992) som anser i sin artikel att diskussionen om hur lärarna ska 

kunna använda sig av ” the whole language approach” har genererat mycket kontroverser bland 

lärare. Ett resultat i studien är att lärarna har enats om vikten av språket för eleverna i de första 

åren i skolan men de har inte nått någon enighet när det gäller vilken som är den mest effektiva 

metoden. Forskningen som har bedrivits sedan mitten på 1980-talet, har visat att genom att 

använda sig av hela språket är det ett förhållningssätt till undervisning. Vilket gör att språket 

känns mer meningsfullt för eleven. Detta är en teknik som främjar både social och medborgerlig 
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kompetens hos eleverna. Jørgen Frost (2002) menar att en av de viktigaste ståndpunkterna inom 

”whole language” - traditionen är att eleverna inte ska undervisas i läsning utan att de själva ska 

arbeta med texter och att komma på avkodningssätt själva. Här är läsningen ett uttryck för socio-

psyko-lingvistisk aktivitet där äldre syskon och föräldrar får en viktig roll vid läsinlärningen. 

Genom att använda sig av detta synsätt som är inspirerat av Vygotskijs tänkande är lärare och 

elev viktiga samarbetspartners vid läsning. Lärares arbetssätt och arbetsformer är viktiga. Därför 

hänger elevernas känsla av förmåga och kontroll att klara sina egna svårigheter i skolarbetet 

samman med lärarnas sätt att bedriva undervisning. Om eleverna upplever att läraren är 

engagerad och stödjande får eleverna bättre möjligheter att lösa sina uppgifter och känner även en 

större tilltro till sig själv och sina egna resurser (Fischbein 2009).	   

	  

3.3	  Andraspråksutveckling 	  
	  
Kravet på språkfärdighet handlar om att eleverna ska kunna följa med i den ordinarie 

undervisningen därför måste lärarna lägga större vikt på språkförståelsen genom att arbeta med 

elevernas ordförråd. Ordförrådet är viktigt för att eleverna ska kunna klara av att följa med i den 

muntliga delen men kanske ännu viktigare för att förstå den skriftliga delen av andraspråket 

menar Liv Bøysen (2006) och Pirkko Bergman m.fl. ( 2001). Ett av de vanligaste missförstånden 

är att lärarna måste ge eleverna basen i andraspråket och att det ska vara färdigt innan eleverna 

kan utveckla språket. Genom att låta eleverna arbeta med den språkliga utbyggnaden trots att 

eleverna har luckor i språkets bas innebär att eleverna får arbeta med mer avancerade begrepp 

och innehåll. När detta sker i grupp kan eleverna hjälpa varandra med orden och 

stötta/scaffolding varandra. Att som lärare vänta med innehållsmässiga och språkliga utmaningar 

är inte att föredra då det bromsar elevens utveckling (Abrahamsson & Bergman, 2014). Det är 

inte bara viktigt med goda ordförståelsestrategier utan även läsförståelsestrategier är minst lika 

viktigt anser Monica Reichenberg (2008). 

 

En mycket vanlig uppfattning är att eleverna når god läsförståelse genom att läsa mycket. Detta 

stämmer bara delvis, tyst läsning fungerar bara om eleven har utvecklat goda läsförståelse 

strategier. Däremot för att automatisera elevernas avkodning är det bra att läsa tyst en liten stund 

varje dag. Att utveckla läsförståelse tar lång tid och en lärare kan inte tvinga fram förståelsen hos 
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eleverna utan det är eleven själv som har kontroll över sina mentala processer. Däremot är 

lärarens uppgift att skapa gynnsamma villkor för eleverna och ge stöd av diverse slag. För att 

utveckla en god läsförståelse måste eleverna tillsammans med lärarna samtala om texter både 

skönlitterära- och faktatexter (Reichenberg 2008). 

 

3.4	  Modersmålets	  betydelse	  för	  elevers	  språkutveckling  
	  
Modersmålets verksamhet har inte bara stor betydelse när det gäller språkutveckling på sitt 

modersmål och i det svenska språket utan är minst lika viktig när det gäller att förstärka elevernas 

identitet och självkänsla. Lilja (1999) anser att modersmålslärarnas pedagogiska kunskaper inte 

tas till vara i skolan.  

 

Lilja (1999) undersöker i sin studie modersmålslärarnas arbetsvillkor i Göteborg. Syftet med 

studien är bland annat att undersöka modersmålslärarnas upplevelse av sin arbetssituation. 

Resultatet av studien visar hur modersmålslärarna upplever att den mångkulturella skolan 

fungerar visar en negativ bild. Modersmålslärarna anser att deras ämnes- och kulturkunskaper 

samt pedagogiska erfarenheter inte tas tillvara i skolan på bästa sätt. De allra flesta 

modersmålslärare undervisar efter skoltid då eleverna är trötta och hungriga, dessa elever måste 

välja mellan att läsa sitt modersmål eller sina fritidsaktiviteter. Modersmålslärarna upplever 

utanförskap och stress på skolorna. De menar också att det inte finns något informationsutbyte 

samt några diskussioner med skolornas lärare. Lilja (1999) menar att liknande arbetsförhållanden 

gäller för de allra flesta modersmålslärare i Sverige och är på intet sätt unikt för Göteborgs lärare.  

 

Monica Axelsson (2004) anser att det är av stor vikt att verka för att modersmålet får en mer 

framträdande roll i skolorna samt att arbeta för att utveckla samarbetet mellan modersmålslärare 

och alla andra lärare på skolan. Löthagen m.fl. (2008) anser att många mångkulturella skolor 

arbetar flerspråkig personal som skulle vid rätt användning kunna vara en tillgång för sina 

respektive språkgrupper.	  Eva-Kristina Salameh (2012) menar att de svårigheter som det medför 

att inte klara av det svenska språket gäller inte bara i skolan utan hindrar eleven i resten av 

samhället. Goda kunskaper i svenska är ofta ett krav på arbetsmarknaden. Därför ska alla skolor i 

Sverige erbjuda modersmålsundervisning för alla elever som har ett annat modersmål än svenska. 	  



12	  
	  

3.5	  Språk	  och	  mångfald	  

I dagens skola ska alla lärare arbeta för att ta tillvara elevernas språk genom att använda sig av 

elevernas mångkulturella bakgrund och tidigare erfarenheter.  	  

	  

Forskaren Gröning (2006) undersöker i sin avhandling vikten av att arbeta med språk. 

Avhandlingen består av tre studier som fokuserar på språk, interaktion och lärande i flerspråkiga 

grundskolor år F-9. Med sociologisk samtalsanalys som metod har betydelsefulla fenomen inom 

sociokulturellt inriktad andraspråksforskning studerats. Den här forskningen har bidragit med 

olika förklaringsmodeller till elevers skolframgång samt med olika rekommendationer för fortsatt 

forskning och undervisning. Ett av huvudresultaten är att andraspråkselever kommer efter de 

svensktalande eleverna i samhällskunskap och i andra teoretiska ämnen i grundskolan. I resultatet 

i en av studierna har eleverna möjlighet att effektivt samverka med varandra och använda sig av 

scaffolding och bygga språkkunskaper genom social interaktion.  

 

En annan forskare som också skrivit en avhandling som handlar om språk är Torpstens (2008). 

Det övergripande syftet med Torpstens (2008) avhandling är att analysera andraspråkselevers 

möte med svenska som andra språk och den svenska skolan år F-9. I grundskolan uppfattas ofta 

svenska som andra språk som en enklare variant av svenska som förstaspråk och det anses ofta 

som ett stödämne till andra skolämnen. Att som elev inte kunna förmedla sina färdigheter, behov 

eller erfarenheter kan upplevas som att eleven inte har något värde i den svenska skolan. Att inte 

behärska skolans språk kan innebära att undervisningen blir näst intill omöjlig. Tidigare 

forskning visar att elever med utländsk härkomst uppnår grundskolans mål i mindre utsträckning 

än andra elever. Analysen påvisar att det som skrivs i läroplaner och kursplaner är främst 

monokulturellt genom att utgå från det svenska kulturarvet istället för att anamma mångfalden 

och den mångkulturella skolan. Eleverna i grundskolan erbjuds specialundervisning i ett försök 

att kompensera för sina brister i svenska språket, och känner sig därmed exkluderade från resten 

av klassen, på grund av att de inte kunde delta i den kulturella gemenskap som ska genomsyras i 

en klass.  

 

En tredje avhandling är Runfors (2003) avhandling. I några grundskolor har Runfors (2003) gjort 

fältstudier som är påverkade av globalisering och immigration genom att titta på hur frågor kring 
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kulturell mångfald och integration bearbetas i klassrummen. Syftet är att analysera och beskriva 

den uppmärksamhet som de skolanställda riktade mot invandrareleverna samt att beskriva hur 

uppmärksamheten skapade villkor för dessa elever.  Hur bearbetades frågor kring integration och 

”kulturell mångfald” i klassrummen? Vilka elever var det som kategoriserades som 

invandrarbarn? Vilka problem och strävanden formulerades gentemot dessa elever? Vad tolkades 

som problematiskt- och varför? Vad beskrevs som eftersträvansvärt? Hur omsattes dessa 

tolkningar i skolvardagens praktik? Och vad blev effekterna? 

 

Hon menar att grundskolor kan berätta något om vårt samhälle men också att de kan ses som 

spegelbilder av samhället. Skolan är en ideologiskt och politiskt laddad omständighet som är en 

projektionsyta för förhoppningar om både nutid och framtid. Studien visar att de elever som 

kallas invandrarbarn i skolans värld, i praktiken åtskils och underordnas. Förväntningarna som 

skolan har läggs över på lärarna när skolan inte lyckas nå upp till kraven. Resultatet visar hur de 

anställda på skolorna kämpade för att förändra ojämlika samhällsstrukturer.  

 

3.6	  Sammanfattande	  kommentarer	  
	  
Tidigare forskning visar att synen på språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt har vidgats 

och flera forskare menar att det krävs ett ökat samarbete mellan lärare idag. Vidare visar 

forskningen att det krävs att lärarna har stor kompetens i hur elever lär sig ett andra språk. Sedan 

80-talet har forskningen visat vikten av att användandet av språk är ett förhållningssätt till 

undervisningen. När eleverna upplever att lärarna ger stöttning och visar engagemang genom 

social interaktion har eleverna större möjlighet att lyckas med sina studier. Modersmålslärarnas 

erfarenheter tas inte tillvara på skolan och samarbetet behöver utvecklas mellan 

modersmålslärarna och andra lärare på skolorna. Forskningen visar att flerspråkiga elever 

kommer efter svensktalande elever i de teoretiska ämnena samt att de uppnår grundskolans mål i 

mindre utsträckning än andra elever. Eleverna känner sig exkluderade från resten av klassen när 

de får specialundervisning och har då ingen möjlighet att delta i den kulturella gemenskapen.  

 

Min studie syftar till att fördjupa förståelsen av hur lärare arbetar med språkutveckling och 

språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Hur beskriver lärarna sitt arbete i språkutveckling? På 
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vilka sätt arbetar lärarna så att de kan främja och stötta elevernas språkutveckling? Därmed avser 

studiens resultat att ge en bild av hur lärare ser på språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt 

samt hur lärare kan främja och stötta eleverna på en mångkulturell skola.  

4.	  Teoretisk	  anknytning	  
	  
I kapitlet kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som jag kommer att använda 

mig av för att analysera mitt skapade empiriska material och besvara studiens frågeställningar. 

Jag inleder med ett sociokulturellt perspektiv och proximala utvecklingszonen därefter tar jag upp 

stöttning/scaffolding, artefakter samt Cummins fyrfältsmodell. I kapitel 5 redovisar jag vidare 

beskrivningar av metodologiska utgångspunkter och överväganden.  	  

 

4.1	  Sociokulturellt	  perspektiv	  
	  
Med ett sociokulturellt perspektiv kan jag i min studie undersöka hur informanterna förhåller sig 

till språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt och hur olika artefakter används. I 

forskningsprocessen är det en pendlingsrörelse mellan att kategorisera empirin och använda 

teoretiska perspektiv. Till en början utgår jag från ”tolkningar av första graden” där jag skapar 

material som bygger på mina observationer och intervjuer. Därefter är det dags för nästa steg i 

mitt tolkningsarbete ”tolkningar av andra graden” då använder jag mig av mina observationer, 

intervjuer och mina teoretiska begrepp och växlar mellan dessa tre i mitt tolkningsarbete. Till sist 

analyserar jag mina informanter för att finna mönster i ”tolkningar av tredje graden” (Fejes & 

Thornberg 2009).  

 

I ett sociokulturellt perspektiv är språkandet av stor vikt eftersom människor lär och tänker i 

samspel med andra människor. Roger Säljö (2014) anser att genom det sociokulturella 

perspektivet så är det sociala samspelet, stöttning, kommunikation och språkanvändning viktiga 

verktyg för elevers språkinlärning och utveckling. Människor blir delaktiga i kunskaper och 

färdigheter genom kommunikation. 	  

 

Även Gunn Imsen (2006) och Pauline Gibbons (2010) menar att ett sociokulturellt perspektiv 

utgår från människan, från att barnet föds och ingår i ett socialt sammanhang där språket och 
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kulturen har en viktig roll för utveckling och lärande. Det sociokulturella perspektivet börjar 

redan när barnet är liten och ses då som en social varelse som fungerar bäst genom samspel med 

andra.  Enligt Lev S Vygotskij (1978) startar utvecklingen från det att barnet är liten, och 

utvecklas genom att aktivt ta del av miljön och använda sig av de delar som	  är	  meningsfulla	  för	  

barnets	  utveckling:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  From the very first days of the child’s development his activities acquire a meaning of their own 
          In a system of social behaviour and, being directed to definite purpose, are refracted through the  
          Prism of the child’s environment (Vygotskij 1978, s. 30) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Människan kan genom språket kommunicera med andra och därmed utvecklas genom att dela på 

kunskap och erfarenheter. En avgörande kunskapsprocess är att vara delaktig i sociala 

sammanhang. Vygotskij (1999) anser att när människan tar del av andras och formulerar egna 

tankar kallas det för ett kollektivt meningsskapande. Även Säljö (2014) belyser att elevernas 

språk utvecklas genom kommunikation och socialt samspel med andra människor. Det är av stor 

vikt att läraren redan i början är medveten om varje elevs styrkor och svagheter inom språket när 

undervisningen ska planeras. Språkinlärning är en social process som läraren och eleven bör/ska 

vara delaktiga i för att eleven ska kunna få en bra utveckling inom språkinlärningsprocessen. 

Vygotskij (1999) anser att för lärarna gäller det att föra en dialog och närma sig elevernas 

medvetande och ge eleverna de verktyg som de behöver för att bli medvetna om sitt lärande. 

	  

4.1.1	  	  Proximal	  utvecklingzon	  
	  
Vygotskij (1999) beskriver och redogör för en närmaste utvecklingzon hos människan och menar 

på att människor ständigt befinner sig under utveckling och förändring. Säljö (2014) definierar 

denna utvecklingzon som avståndet mellan vad en elev kan prestera ensam och utan stöd, och vad 

eleven kan prestera under en lärares ledning eller i samarbete med andra elever som är mer 

kapabla inom området. Lärarens roll i det sociokulturella perspektivet är att planera, observera, 

reflektera och agera utifrån elevens proximala utvecklingszon genom att stödja eleven i dennes 

arbete. 

	  

	  
 



16	  
	  

4.1.2	  Stöttning/Scaffolding	  
 

Gibbons (2010) skriver att begreppet stöttning/scaffolding beskriver klyftan om vad elever kan 

göra individuellt och vad de kan göra med hjälp av en lärare. Lärandestöd (scaffolding) – 

språkligt stöd är ett för stunden tillfälligt men nödvändigt stöd som ges av lärare i alla ämnen 

eller av klasskamrater. Detta görs för att eleven ska nå upp till nästa nivå i sitt lärande och 

tillägna sig nya kunskaper och färdigheter.   För att läraren ska få möjlighet att ge den stöttning 

som eleverna behöver och har rätt till måste lärarna ha god insikt i sitt eget ämnes språkliga krav 

och veta hur elevernas språkutveckling går till. Vygotskij (1999) menar att genom stöttning av 

elever i undervisningen kan eleverna lära sig mer. Lärarna behöver ställa höga krav samtidigt 

som eleverna stöttas. Vygotskij anser att lärarna skall fundera över vilken sorts hjälp eleverna är i 

behov av. Det är inte språket som ska förenklas eller ämnesspecifika uttryck som ska undvikas. 

Lärarna behöver ha kunskaper om struktur och mönster i hur en text är uppbyggd samt en 

språkkänsla. Därmed kan eleverna stöttas bättre i sin undervisning. Gibbons (2006) beskriver 

stöttning som en byggnad under konstruktion. Eleven är själva byggnaden och pedagogen är 

byggnadsställningen runt honom eller henne. Så länge byggnaden är under konstruktion kommer 

byggnadsställningen behövas för att stötta upp byggnaden, men när byggnaden står stadigt kan 

den stå för sig själv. Meningen är att stöttningen ska vara tillfällig och så småningom ska eleven 

kunna utföra liknande uppgifter på egen hand anser.  

 

De allra bästa situationerna för ett gott lärande är när förväntningarna på eleverna är höga och 

stödet stort (Hajer & Meestringa 2014, Gibbons 2002). Förväntningar på eleverna är av stor vikt. 

Detta håller Olga Dysthe (1996) med i och menar att stöttning även kan ges via direkt samspel 

mellan eleverna. Eleverna kan ge varandra konstruktiv kritik på varandras uppgifter. Eleverna tar 

hjälp av en kamrat som kan mer än vad han/hon kan. För att detta ska fungera behöver läraren 

skapa ett klassrumsklimat där ett sådant arbetssätt känns naturligt.  

 

4.1.3	  Artefakter	  
	  
Kultur handlar om värderingar, idéer och andra resurser som människan får genom interaktion 

med andra. Vygotskij (1999) menar att artefakter är ett annat ord för redskap som vi människor 

använder oss av för att uttrycka oss och kommunicera med. Artefakter kan vara materiella ting 



17	  
	  

såsom föremål eller icke materiella såsom språk. Dessa redskap samspelar med människan och 

dess omgivning. Petri Partanen (2007) anser att samtalet, språket, reflekterandet och tänkandet är 

redskap som hjälper oss människor att analysera och lära oss att erövra nya färdigheter. Vygotskij 

(1999) menar att det finns yttre och inre verktyg. Ett yttre verktyg hjälper och underlättar för 

eleven i skolan t.ex. ett läromedel, ipads, datorer etcetera. De inre verktygen är bland annat språk, 

logiskt tänkande, minne etcetera.  När eleverna lär sig saker i skolan så utvecklas deras inre 

verktyg.  

 

4.1.4	  Cummins	  fyrfältsmodell	  
	  
Cummins (2001) har framställt en fyrfältsmodell som många forskare har använt sig av och även 

utvecklat modellen vidare. Cummins fyrfältare är intressant i min studie i relation till mitt syfte 

och frågeställningar. Fyrfältaren är ett stöd för lärare i planering av arbetsområde och uppgifter 

för att de ska vara språkutvecklande för eleverna. Löthagen m.fl. (2008) skriver att det är två 

faktorer som påverkar andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling, nämligen graden av 

situationsberoende och den kognitiva svårighetsgraden.  Den kognitiva svårighetsgraden i en 

uppgift är den tankemässiga insats som krävs av en elev för att kunna utföra en arbetsuppgift. 

Svårighetsgraden kan variera mellan lågt och högt på skalan. I begreppet situationsberoende 

handlar det om hur mycket hjälp eleven kan få av kontexten för att förstå uppgiften. Desto mer 

eleven får använda sitt kognitiva tänkande, desto bättre. Det är av stor vikt att eleven får 

möjlighet att använda sin tankeverksamhet samtidigt som eleven får hjälp i kontexten. Följande 

tre pedagogiska principer bör vara utgångspunkt i planeringen av skolarbetet anser Cummins 

(2001), fokus på innehåll, språk och språkanvändning. Innehållet i undervisningen ska 

presenteras på ett tydligt och begripligt sätt, gärna konkret och med olika exempel och därmed få 

vidare möjlighet att knyta an till elevernas tidigare erfarenheter. 
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Cummins fyrfältsmodell 
Hög kognitiv svårighetsgrad 

                                                                               
                  
  
                    Här finner man uppgifter som är mer                  I det här fältet är uppgifterna kognitivt  
                        kognitivt krävande. Det krävs mer                      krävande, men eleverna får inget stöd 
                        av elevernas tankeverksamhet, men                    i kontexten. 
                        de får fortfarande stöd i kontexten 
                        I detta fält ska den största delen av 
                        andraspråkselevernas arbete/undervisning            
                        befinna sig. 

 
                                                                      B         C 
                  Situationsberoende                                                               Situationsoberoende 

                                                                      A         D 

                    Uppgifter inom det här fältet är                              Uppgifterna här är kognitivt enkla, sam- 
                        kognitivt (tankemässigt) enkla.                               tidigt som det inte finns något stöd i kon- 
                        Eleven får stöd i kontexten.                                     texten. Exempel på uppgifter i det här  
                        Stödet kan vara en bild, en text,                              fältet är s k ”fylleriuppgifter” där eleverna  
                        ett föremål, en miljö, en film, diskus-                     inte behöver använda sin tankeförmåga  
                        sioner eller språkligt stöd av lärare och                   för att förstå. I det här fältet ska så få 
                        kamrater. Eleverna använder                                   uppgifter som möjligt förekomma. 
                        sig av det här fältet i vardags- 
                        situationer mest hela tiden. 
                                                                            

                               
                                         Låg kognitiv svårighetsgrad 
 
 
                  Figur 1. Cummins fyrfältsmodell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling. 
                 (Fritt efter Löthagen m.fl. 2008, s.66) 
 
I fält D är uppgifterna kognitivt enkla samtidigt så finns det inte något stöd i kontexten. 

”Fylleriuppgifter” är exempel på uppgifter där eleverna inte behöver använda sin tankeförmåga. I 

detta fält ska så få uppgifter som möjligt förekomma. Den största delen av andraspråkselevernas 

undervisning ska ligga i B. Här finner man kognitivt krävande uppgifter som kräver elevens 

tankeverksamhet och det finns fortfarande ett stöd i kontexten. I A är uppgifterna kognitivt enkla 

och eleven får stöd i kontexten, det kan vara en film, en miljö, diskussioner eller språkligt stöd av 

lärare.  
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5.	  Metod 
	  
I detta kapitel presenteras först studiens metod. Därefter redogör jag för etnografi, urval, 

intervjuer och observationer, bearbetning, etiska överväganden, validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet samt en presentation av skola och informanter. 

 

För att undersöka och studera olika fenomen finns kvantitativ och kvalitativ metod. Jag har valt 

att använda mig av den kvalitativa metoden inspirerad av etnografi med intervjuer och 

observationer för mitt insamlande av empiri (Kullberg, 2004). Den kvalitativa metoden tolkade 

jag som det bästa valet för att uppfylla mitt syfte. Magdalene Thomassen (2007) menar att val av 

metod styrs utifrån studiens syfte och frågeställningar. Genom att jag har valt att använda mig av 

en kvalitativ metod blir jag som forskare själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och 

tolka data. Paul Repstad (2007) menar att forskaren kan visa detaljer och djup som inte är möjligt 

på samma sätt med en kvantitativ metod. Vidare anser Martyn Denscombe (2009) att den 

kvalitativa metoden ger en noggrann beskrivning av vad som ska undersökas. 

 

5.1	  Etnografisk	  inspirerad	  ansats	  
	  
Etnografi som ansats är en bra metod när syftet är att studera människor i en vardagsmiljö. 

Syftet med etnografiska studier är att ge fylliga beskrivningar där forskaren går underytan och 

förbi det som är uppenbart. För forskaren innebär det en möjlighet att kunna studera, tolka och 

göra beskrivningar av det som händer i den miljö som ska undersökas (Fejes & Thornberg 2009). 

Utifrån mitt val att använda observationer och intervjuer som metod för studien anser jag att ett 

etnografiskt tillvägagångssätt är en möjlig och användbar metod. För att jag ska få en bild av 

mina informanter i deras arbete är det av vikt att göra fältstudier innan intervjuerna.  Etnografi 

har som forskningsstrategi sitt ursprung i 1900-talets början med socialantropologernas arbete. 

Genom att studera, observera och dokumentera olika kulturer försökte antropologerna bli 

deltagare i samhället de studerade. Socialantropologerna levde ibland i samhällen i flera år för att 

tillbringa en längre tid på fältet (Denscombe 2009). Det är dock inte bara ur 

socialantropologernas arbete som etnografin har sitt ursprung utan även från sociologin och 

etnologin och vi kan idag se hur man inom en rad vetenskapliga grenar fått upp ögonen för denna 

metod. Valet av en etnografisk inspirerad ansats motiveras i min strävan efter att se mina 
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informanter i den miljö som de utgår ifrån under mina intervjuer. Etnografiskt studieobjekt är i 

första hand en miljö, en plats. Focus ligger vid det som händer i det utvalda rummet. När jag som 

forskare träder in i rummet blir jag en del av och involveras i de kulturella och sociala processer 

som sker i klassrummet (Kullberg 2014).  

 

5.2	  Urval	  
	  
Valet av skola gjordes genom kännedom om att den passade in med syftet för min undersökning 

och den betecknar sig själv som en mångkulturell skola i Stockholmsregionen. Jag har valt ut sex 

lärare som är utbildade och specialiserade i olika ämnen, för att se hur de arbetar med ett 

språkutvecklande arbetssätt. Martyn Denscombe (2009) menar att de utvalda informanterna ska 

väljas medvetet utifrån kunskapen att de har något att bidra med till undersökningen. De sex 

lärarna och rektorn på skolan har informerats kring studiens syfte (se bilaga 1.) tillvägagångssätt 

och redovisning av resultat.  

	  

5.3	  Intervjuer	  och	  observationer  
	  
I min forskningsprocess försöker jag på basis av mina intervjuer (data) och observationer 

(iakttagelser) komma fram till hur lärare arbetar och förhåller sig till ett språkutvecklande 

arbetssätt.  

 

Jag har valt att utföra semistrukturerade intervjuer där informanterna en och en får berätta om 

sina erfarenheter. Runa Patel & Bo Davidsson (2011) menar att vi väljer tekniker utifrån vad som 

passar till den kunskap vi vill erhålla, samt i förhållande till den tänkta undersökningsgruppen.  

Valet av intervjuer är självklart för mig då jag får möjlighet att träffa mina informanter 

personligen och det gör att jag får chans att grundligt undersöka hur lärare arbetar med 

språkutvecklande arbetssätt i en mångkulturell skola (Denscombe 2009). I mina intervjuer är jag 

medveten om att det som en informant tänker, inte är säkert att det är det som hon säger eller gör 

och det i sin tur innebär att det hon säger och/eller gör behöver inte på något vis vara en spegling 

av vad hon tänker. Denscombe (2009) bekräftar att intervjuer baseras på vad människor säger 

snarare än vad de gör. Det är inte alltid som uttryck och handling stämmer överens med 
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verkligheten. En annan nackdel som jag ser med intervjuer är att det blir mycket efterarbete 

genom att transkribera varje intervju och sedan välja ut vad som är relevant i min studie. Per 

Lagerholm (2010) påpekar att man ska vara medveten om att en intervju är en mycket 

tidskrävande metod. Inför studien informerades informanterna om studiens syfte och fick en 

förfrågan om de hade möjlighet att delta (se bilaga 1.). Till intervjuerna sattes en intervjuguide 

samman med frågor (se bilaga 2.), de sex informanterna fick frågorna i förväg så att de skulle få 

en möjlighet att tänka igenom dem och förbereda sig inför samtalet (Denscombe, 2009). 

 

Valet av intervjuplats är viktigt för då ökar chansen att man får mer utförliga och ärliga svar. 

Intervjuerna genomfördes i eget rum en och en så att informanterna kunde koncentrera sig enbart 

på intervjun som spelades in med hjälp av en diktafon och tog mellan 20 - 30 minuter. En 

diktafon är ett gott hjälpmedel menar Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009). En stor fördel 

med att spela in intervjuerna är att jag kan lyssna på materialet flera gånger. En annan fördel är 

att en inspelning registrerar tonfall, pauser, röstläge, skratt, suckar etc.  

 

Som komplement till intervjuerna har jag valt att metodtriangulera genom att också använda mig 

av observationer (se bilaga 3.). ”Begreppet triangulering har ursprungligen anknytning till 

navigering och används för att beteckna att något betraktas ur flera olika vinklar” (Andreasson & 

Onsjö, 2009, s. 53).  Repstad (2007) anser att genom att kombinera två metoder ger det en säkrare 

grund för tolkning. Datamängden får dock inte bli för stor och ohanterlig. Med hjälp av mitt 

observationsschema observeras lärarna i klassrummet ett antal lektioner. Patel & Davidsson 

(2011) menar att när vi ska skapa information som berör skeenden och beteenden i naturliga 

situationer så är observationer användbara. Observationerna varade ca 60 minuter per lärare och 

jag intog en rent observerande roll och deltog inte i undervisningen. Kullberg (2014) anser att 

deltagande observation är den mest typiska metoden genom vilket data skapas och samlas in i 

etnografiska studier.  

	  

5.4	  Bearbetning	  
	  

Efter intervjuerna transkriberade jag, för att analysera och undersöka det empiriska materialet.  
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Lärarna som medverkade i intervjuerna tilldelades följande fiktiva namn Lotta, Miranda, Stina, 

Barbro, Anna och Patrik.	   

 

Att transkribera innebär att jag ändrar form på något till något annat, att skriva ut mina intervjuer 

till ordagrann text är en svår uppgift (Kvale & Brinkman, 2009). I ett samtal använder deltagarna 

gester och kroppsspråk som blir en del av samtalet, att beskriva dessa ordagrant i ord och text är 

inte möjligt. ”Utskrifter är kort sagt utarmade, avkontextualiserade återgivningar av levande 

intervjusamtal” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 194).  Det är viktigt att jag överväger noga hur jag 

transkriberar inspelat material. Fejes & Thornberg (2009) anser att det gäller att vara så noggrann 

som möjligt. Vid senare analyser kan varje liten detalj visa sig vara meningsfull. Det handlar om 

att fånga vad som sägs och hur det sägs. En bra transkription bör kunna högläsas på ett sådant sätt 

att den liknar den inspelade interaktionen.  

 

Under mina observationer har jag undersökt hur begreppen stöttning/scaffolding, den proximala 

utvecklingszonen och artefakter förekommer i undervisningen (se. bilaga 3.). I klassrummen 

fotograferade jag intressanta artefakter för att sedan analysera om det fanns några gemensamma 

artefakter för hela skolan. Med ett sociokulturellt perspektiv kan jag följa vad mina informanter 

använder redskap till, artefakter och vad de säger och gör. Genom att jag använder mig av denna 

utgångspunkt skapar jag olika slags material genom mina observationer och intervjuer samt att 

jag har möjlighet att triangulera mitt skapade material för att se hur bilderna stämmer överens.     

 

Efter transkriberingen gjorde jag två underrubriker i mitt resultat, Språkutveckling och 

språkutvecklande arbetssätt samt Främja och stötta. Genom att analysera mina intervjufrågor såg 

jag att svaren passade in i någon av rubrikerna. Att analysera kvalitativa studier handlar om att 

hitta kategorier, teman och mönster av sitt datamaterial för att till slut kunna komma fram till ett 

resultat i studien (Fejes & Thornberg, (2012).  

 

Informanternas svar redovisas därefter en och en under respektive rubrik. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet utifrån mina observationer och intervjuer ur ett sociokulturellt perspektiv 

utifrån begreppen stöttning/scaffolding, den proximala utvecklingzonen samt artefakter. Detta val 

gjordes genom att begreppen passade in utifrån studiens syfte.  
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5.5	  Etiska	  överväganden	  
	  
Forskaren måste vara väl medveten och ta hänsyn till forskningsetiska principer när en studie 

genomförs. Vetenskapsrådet (2011) har antagit fyra huvudkrav Informationskravet, 

Samtyckekravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. De etiska principerna är bland 

annat till för att skydda informanterna som deltar i undersökningen. Alla informanter samt 

rektorn på skolan har fått ett informationsbrev (se bilaga 1.) I brevet har jag bett om 

informanternas samtycke till undersökningen och angivit att deltagandet i studien är frivilligt och 

att det när som helst kan avbrytas. Jag har också informerat vad och varför jag gör denna studie 

samt hur materialet ska publiceras. Mina informanter har också fått information om att 

råmaterialet kommer att förstöras när denna studie är slutförd. I studien respekteras 

respondenternas integritet genom att det inte förekommer några riktiga namn på informanterna.  

	  

5.6	  Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  
	  
Enligt vetenskapliga termer är validitet ett mått som anger om forskaren verkligen har undersökt 

det som ska undersökas. Birgitta Kullberg (2014) anser att en god validitet innebär att forskaren i 

hög grad har undersökt det som är ämnat att undersökas. Studiens innehåll ska vara väl 

genomförd och resultat samt slutsatser måste vara mycket väl förankrade i studiens empiri anser 

Fejes och Thornberg, 2009). Jag har noggrant genomför mitt arbete och en systematisk analys har 

gjorts av mitt transkriptionsarbete av all data från mina fältstudier. Vidare har jag noggrant 

analyserat tidigare forskning och teorier tillsammans med all insamlad data från mina intervjuer 

och observationer vilket gör att validiteten av studien ökar.  

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig och trovärdig min undersökning är, I vetenskapen är det ett 

mått på noggrannheten och säkerheten i min metod. En god reliabilitet innebär: 

 
        ………att forskaren använt den vetenskapliga ansatsen och de därtill hörande  

          redskapen på ett så noggrant sätt att resultaten är säkra och trovärdiga. (Kullberg, 2014 s. 78)  

 

Patel & Davidsson (2011) anser vidare för att uppnå en god reliabilitet är det viktigt att 

intervjuaren är tränad inför uppgiften att genomföra en intervju. För mig som intervjuare innebär 
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det problem eftersom det är första gången jag genomför en intervju. Detta har jag försökt 

kompensera genom att testintervjua innan själva intervjun. Generaliserbarhet eller 

”överförbarhet” handlar om möjligheten att resultatet i min studie går att tillämpa på andra skolor 

(Fejes & Thornberg, 2009; Denscombe 2009). Huruvida resultatet är överförbart till andra skolor 

är läsarens sak att avgöra. Kvalitativa undersökningar får ofta orättvis kritik då de oftast har för 

litet underlag för att kunna vara generaliserbara. Det är en felaktig uppfattning eftersom det finns 

flera olika möjligheter och ett sätt är att förankra generaliserbarheten genom den teoretiska 

förankringen som forskningen besitter. (Kullberg, 2014). 

 

5.7	  Presentation	  av	  skola	  och	  informanter	   

Skolan där jag har valt att genomföra min studie har idag ca 600 elever och är en F-9 skola varav 

ca 99 % av eleverna har ett utländskt ursprung, på skolan talas 39 olika språk. Alla elever på 

skolan läser svenska som andra språk. Skolan profilerar sig med att satsa på språk, IKT, 

(informations och kommunikationsteknik) och stärkt läridentitet. Nedan beskriver jag mina sex 

informanter. 	  

 

Lotta började arbeta som lärare 1995 och har arbetat på skolan sedan år 2008. De första sex åren 

arbetade Lotta i förberedelseklass. Sedan i höstas undervisar Lotta i tre klasser i år 7 och en i år 4 

och undervisar i svenska som andra språk. Lotta är utbildad 4-9 lärare i svenska, svenska som 

andraspråk och religion. Efter ett år i förberedelseklass slussas eleverna vidare till vanliga klasser.   

 

Miranda tog sin examen år 2012 och är F-6 lärare i matematik, svenska och so och har arbetat på 

skolan i två år. Under utbildningen gjorde Miranda sin praktik på skolan och fick efter avslutade 

studier arbete på skolan och är nu mentor i år 1.  

 

Stina har arbetat som lärare i fyra år och är mentor för år.1. Stina har en bred utbildning från 

förskolan, fritids till och med år 6 i ämnena svenska, svenska som andra språk, matematik och So 

ämnena.  
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Barbro har arbetat som lärare sedan 1978 och har kommunal behörighet. Just nu arbetar Barbro i 

år 3 och är mentor i klassen där hon undervisar i flertalet ämnen. Barbro har arbetat på lågstadiet, 

mellanstadiet och SFI.  

 

Anna har arbetat som lärare i 30 år och är förskolelärare samt lågstadielärare. På skolan har Anna 

arbetat i fyra år med nyanlända elever och arbetar nu som speciallärare samt med fördjupade 

läridentitetsamtal. Anna har också arbetat som arbetslagsledare på skolan. 

 

Patrik har arbetat som lärare på skolan sedan 1978. Han har genom åren undervisat i svenska, 

svenska som andraspråk, historia, geografi, samhällskunskap. Sedan två år tillbaka arbetar Patrik 

som speciallärare på skolan år 6-9. 

6.	  Resultat	  
	  
I de tidigare kapitlen redogörs för studiens bakgrund, syfte, frågeställningar, tidigare forskning 

samt teoretiska och metodologiska utgångspunkter. De följande kapitlen i uppsatsen fokuserar på 

studiens resultat och är grundade i analyser av det empiriska materialet. Först redovisar jag 

beskrivningar av informanternas undervisning. Därefter presenteras lärarnas uppfattning hur de 

arbetar och förhåller sig till språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt utifrån mina 

intervjuer. När jag skriver om språkutveckling är det svenska som andra språk som jag syftar på. 

Jag triangulerar mina observationer med semistrukturerade intervjuer, då bekräftar lärarna min 

bild av hur de arbetar och förhåller sig till språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt. Först 

redovisar jag hur lärarna beskriver sitt arbete med språkutveckling och språkutvecklande 

arbetssätt. Därefter beskriver jag på vilket sätt lärarna arbetar så att de kan främja och stötta 

elevernas språkutveckling.  

 

6.1	  Beskrivningar	  av	  undervisning	  
	  

Detta avsnitt innehåller beskrivningar för att skapa bakgrund och ge kontext till studiens resultat.  
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6.1.1	  Lottas	  undervisning	  
	  
Under Lottas lektion i år 4 får alla elever läsa högt en och en tillsammans med Lotta i en soffa 

som finns i en del av klassrummet. Lotta får tillfälle att stötta eleverna i läsutvecklingen. I resten 

av klassrummet läser eleverna tyst eller för varandra. Eleverna stöttar sina kamrater genom att 

hjälpa varandra med uttal av ord eller förklaringar till vad ord betyder. Eleverna har möjlighet att 

diskutera språket, ord och begrepp som förklaras av Lotta men också av eleverna själva. Eleverna 

är aktiva under lektionen och det är ett tillåtande och uppmuntrande klimat i klassrummet. Under 

observationen hör jag inte att eleverna hjälper varandra på sina respektive modersmål. Genom 

intervjun får jag dock veta att det förekommer på lektionerna och att det uppmuntras av Lotta. 

Under lektionen används tavlan till att förklara hur eleverna ska arbeta med sin läslogg. Alla 

elever har olika böcker utifrån varje elevs eget behov.  

6.1.2	  Miranda	  och	  Stinas	  undervisning	  
	  
Miranda och Stina arbetar med ASL, att skriva sig till läsning, i år 1 under mina observationer. 

Lärarna använder sig mycket av artefakter såsom datorer, ipads och smartboard. Smartboarden 

använder lärarna till att gå igenom en ny bokstav med eleverna. Eleverna får möjlighet att skriva 

på en ipad eller en dator och därefter skriver eleverna ut arbetet och eleven målar därefter en bild 

till sin text. Lärarna och eleverna har en egen skrivare i klassrummet. 	  

	  

6.1.3	  Barbros	  undervisning	  
	  
Hos Barbro i år 3 arbetar eleverna i grupp. Innan eleverna börjar arbeta går Barbro igenom 

lektionen. Barbro skriver på sin Whiteboard; Vad är syftet med lektionen: Förstå att man behöver 

tänka efter före. Vad är målet med lektionen: Att tillsammans hitta bra lösningar. Hur gör vi nu? 

Grupperna får var sitt kort med en historia: Åke gick sakta. Han var ledsen. Allt hade varit dumt 

idag. Det var ju inte han som hade slagit Ninni. Det var ju inte han som hade bråkat med Erik. 

Men alla sa det. Han skulle minsann……….Grupperna diskuterar nu utifrån ett antal 

frågeställningar som Barbro har skrivit på tavlan. Eleverna turas om att skriva ner sina lösningar. 

Eleverna är mycket aktiva under lektionen och Barbro hjälper alla elever så att de förstår 

uppgiften. Slutligen diskuterar Barbro med eleverna och alla elever får komma till tals och 

redovisa sina lösningar om historien med Åke. 
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6.1.4	  Annas	  undervisning	  
 

Anna arbetar med en till en undervisning under mina observationer. Anna har intensiv träning av 

läsning med elever. Eleverna kommer till Anna och läser i tjugo minuter därefter bokför Anna 

elevens utveckling i tio minuter. Därefter kommer en ny elev till Anna. I undervisningen 

använder Anna datorer och iPads.  

	  

6.1.5	  Patriks	  undervisning	  
 

Patriks ena elev arbetar själv med MG- programmet6 medan den andra eleven läser högt för 

Patrik. Efter 20 minuter är lektionen slut och Patrik bokför elevernas utveckling i tio minuter. 

Därefter kommer det två nya elever. Peter använder sig av både datorer och iPads i 

undervisningen. 

 

6.1.6	  Artefakter	  i	  skolans	  undervisning	  
 
I detta avsnitt tar jag upp vilka fysiska artefakter som finns i alla klassrum på skolan och som är 

ett bidrag till utvecklandet av språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt.  

 

I samtliga klassrum F- 9 finns de fyra korten uppsatta på väggen, alltid med samma färgsättning 

och som alltid ser likadana ut i alla klasser. Personer ska alltid vara rosa, miljö ljusgrön, 

händelser gul och slutet ska vara blå färg.       

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Läs- och skrivprogram av Maj Gun Johansson se. ref.	  
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Bredvid de fyra korten sitter korten skolans RT7. Här använder sig eleverna av att ställa en 

hypotes, att ställa frågor, att undersöka (utforska) och att sammanfatta. Dessa kort är ett stöd för 

eleverna i skrivprocessen.   

 

6.2	  Språkutveckling	  och	  språkutvecklande	  arbetssätt	  
	  
I detta avsnitt redovisar jag resultatet utifrån hur lärarna beskriver hur de arbetar med 

språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt.   

	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  RT, Reciprocal Teaching. Denna modell kan användas bade i smågrupper och i helklass. Modellen blir reciprok när eleverna 
turas om att inta elev- respektive lärarrollen i mindre  grupper. En expert läsare använder alla fyra strategierna på ett smidigt sätt, 
att ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta.	  
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6.2.1	  Lotta	  
 

Lotta anser att det är mycket viktigt att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Lotta anser att 

lärarna i No och So arbetar mer och mer språkutvecklande och berättar om ett bra exempel att 

diskutera språkutveckling: 
 
          Svenska som andraspråkslärarna spred ut sig i de andra arbetslagen och så läste vi de högre kunskaps- 
          kraven i de andra ämnena och försökte tillsammans komma fram till; Vad innebär det här? Vad innebär 
          det här språkligt? Vad måste en elev språkligt kunna prestera för att kunna klara av de här kunskapskraven.  
          Det tror jag blev en väckarklocka. Väckarklocka de låter som att folk har varit omedvetna innan. Men det  
          klarnade efter det mötet, i alla fall för de andra ämneslärarna, vad det är eleverna faktiskt behöver  
          för språk för att klara av kunskapskraven. (Semistrukturerad intervju med Lotta, 2015-03-17)  
 
Lotta ser samarbete som viktigt i lärande. Hon lyfter fram att lärande sker i interaktion och 

betonar kommunikationen mellan deltagarna för att de tillsammans ska skapa kunskaper. Lotta 

stöttar lärarna i arbetslaget genom att dela in arbetsprocessen i mindre delar där de inledningsvis 

tillsammans skapar en gemensam utgångspunkt för att sedan problematisera vad detta innebär i 

de olika ämnena. 

 
Lotta tycker om par- och gruppövningar och det försöker hon bygga in i alla arbetsområden. 

Ibland sätter Lotta ihop elevgrupper där eleverna ligger på ungefär samma nivå. Andra gånger 

blandar Lotta kunskapsnivån för att kunna få draghjälp och för att de starka eleverna ska träna på 

att förklara, visa och vara motorer för de andra eleverna. Eleverna får skriva i par och i grupper, 

där har de möjlighet att samtala och diskutera olika problem och problemlösningar. Lotta anser 

att med rätt frågor och rätt stödfrågor så blir det per automatik språkutvecklande. 

 

Lotta berättar att det är mest intressant att arbeta på en skola med flerspråkighet. Det är givande 

och utmanande att arbeta där det talas trettionio olika språk som lärare får man en känsla av att 

man gör skillnad för flerspråkiga elever. Lotta menar att om man kan tillföra fler dimensioner till 

elevernas språk så är det något av det viktigaste som finns. Lotta försöker alltid att se på 

flerspråkighet som en tillgång och att använda elevernas modersmål genom att uppmuntra dem 

att använda strategier från de olika språken som eleverna kan. Modersmålet är viktigt för att 

eleverna ska komma fram till vad det är som de behöver förstå. Lotta anser att det är viktigt att 

eleverna får diskutera på sitt modersmål och säger, att om inte svenskutvecklingen är det 
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viktigaste just då under lektionen utan att det kanske just då är förståelsen. Då passar det mycket 

bra att eleverna får diskutera på sitt modersmål. Lotta menar också att det är viktigt att kunna 

jämföra språken och menar på att det uppstår språkutvecklande diskussioner om eleverna kan 

berätta för varandra, vad saker och ting heter på deras språk och att eleverna kan jämföra 

betydelsen av orden.  

 

Lotta anser att det är en självklarhet att man som lärare ska arbeta språkutvecklande och säger att 

det är mycket viktigt framförallt i So och No ämnena eftersom det är så många begrepp som 

eleverna inte förstår och måste få förklarade av läraren. Lotta förklarar: 
          Lärarna som undervisar i So och No behöver ha ett språkutvecklande förhållningssätt till de dem  
            undervisar och att man alltid har med språkdimensionen. Det står så väldigt mycket om begrepp 
            nu i läroplanen och jag tror någonstans att intentionen var att man ville komma åt det här med att 
            utöka ordförrådet och förstå begrepp. (Semistrukturerad intervju med Lotta, 2015-03-17) 

 

Lotta tolkar att läroplanen förordar språkutvecklande arbetssätt och att detta ska ske genom att 

eleverna utökar sitt ordförråd genom användning av ämnes begrepp. För flerspråkiga elever som 

är uppvuxna i områden där det nästan bara bor flerspråkiga, så är det inte alls bara de 

ämnesspecifika orden och begreppen som är nya anser Lotta. Läser eleverna ett nytt område i No 

så finns det många vardagsord i texterna, filmerna och i det som läraren gör som eleverna måste 

förstå. Det måste man som lärare vara medveten om och därför måste man undervisa på olika sätt 

säger Lotta.  Lotta får frågan om hon anser att lärarna är medvetna om att de måste undervisa 

språkutvecklande på olika sätt och hon svarar: 

 
         Jag tycker att man har kommit en bra bit på väg. Jag tycker att det blir en förbättring  
          varje gång vi har en satsning på språkutveckling, t.ex. när vi hade en stor föreläsning 
          med Barbro Westlund och man skulle in med läsförståelsen i alla ämnen. Alla lärare  
          var tvungna att skriva i sina planeringar vilken läsförståelsestrategi de tänkte  
          använda sig av i det här temat och hur man skulle göra. Då kom vi en liten bit på väg. 
          Jag skulle också vilja att man skriver in vilken språkutveckling tänker du dig ska ske 
          i det här. (Semistrukturerad intervju med Lotta, 2015-03-17) 

 

Lotta ser att skolan har kommit igång med arbetet i språkutveckling och språkutvecklande 

arbetssätt och menar att det är ett arbete som måste pågå kontinuerligt för att ge någon effekt. 

Lotta lyfter fram vikten av medvetenhet och systematik i språkutvecklande arbetssätt. Om läraren 

har en planerad strategi för ett tema blir det också lättare att arbeta med språkutvecklande arbete i 
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ämnena för då vet läraren vad som ska göras. Det tycks som att metakunskaper om lärandet 

bidrar till lärande i språkutvecklande arbete. 

 
Lotta berättar att hon för några år sedan fick vara med i ett forsknings- och utvecklingsprojekt här 

i kommunen. Vi gjorde en learning study8 just på hur lärare kan undervisa i läsförståelsestrategier 

för flerspråkiga elever, det var enormt utvecklande. Lotta tycker att learning study är ett bra 

instrument när lärarna tittar på en specifik svårighet som elever har problem med. Lotta förklarar: 

 
          Vi utvecklade ett ganska bra mätinstrument för läsförståelsemisstag och goda strategier. Som lärare  
            behöver man ”input”, föreläsningar och tid att diskutera med sina kollegor. De är viktigt att ibland  
            få lyfta blicken från den egna undervisningen och precis där man håller på och harvar få möjlighet  
            att prata generellt om undervisning. (Semistrukturerad intervju med, Lotta 2015-03-17) 

 

Lotta anser att det är viktigt med fortbildning för att utvecklas som lärare. Att få möjlighet att 

träffa andra lärare och diskutera språkutveckling är både nyttigt och viktigt. 

 

 

Lotta menar att hon är stolt över det språkutvecklande arbetssättet som skolan bedriver och 

förklarar: 
          Jag är stolt, inte nöjd haha….Jag tycker att vi gör jättemycket bra saker och att vi liksom hela  
          Tiden är på gång och att vi vill utvecklas och att vi vill lära oss mer. Att vi vill ta till oss nya  
          forskningsrön t.ex. att vi prövar olika arbetssätt. Men nöjd det tycker jag inte att man ska vara 
          för då lutar man sig tillbaka och då ska man inte vara lärare. (Semistrukturerad intervju med, 
          Lotta 2015-03-1) 
 
 
Lotta menar att lärarna på skolan vill utvecklas och ta till sig andras kunskaper och tankar till hur 

skolan kan utveckla arbetet inom språkutveckling. 

6.2.2	  Miranda	  och	  Stina  
	  
Miranda och Stina berättar att de använder sig mycket av ASL, att skriva sig till läsning och 

menar att eleverna utvecklas snabbt. Det blir tydligare när eleverna får skriva på en dator och 

man ser en progression. I klassrummen har Miranda och Stina fyra datorer var och några iPads 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Learning studies kan kortfattat beskrivas att lärarna kommer överens om ett lärandeobjekt. Det ska vara något som 
lärargruppen kommer överens om och som handlar om något som eleverna ska kunna eller något som är relaterat till 
kursplanemålen. Skolverket, se ref.  
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som eleverna kan använda och menar att det räcker med dessa. Alla elever ligger på olika nivåer 

så det är ingen elev som behöver vänta. En del elever skriver på datorerna, spårar bokstäver, 

formar och bildar ord. Eleverna använder iPads och arbetar utifrån appar som t.ex. 

Bornholmsappen, Ordlek XL och Happy stavar etcetera. Eleverna tränar att skriva sig till läsning 

och tränar det på olika sätt och där blir det på olika nivåer beroende på vad eleverna kan. Stina 

förklarar: 

 
           Vi läser och pratar mycket om det vi läser och har mycket högläsning så att eleverna får höra språket 
             Eleverna tränar på att ljuda mycket med hjälp av Bokstavslandet. Det är en serie ungefär som fem  
             myror är fler en fyra elefanter fast en nyare variant. Jag tycker att den är väldigt anpassad för just de här  
             eleverna och där lär de sig mycket nya ord och begrepp. Jag använder mig också mycket  
             av de fyra korten.  (Semistrukturerad intervju med Stina, 2015-03-10)  
 
Stina använder sig av de fyra korten som är en gemensam artefakt för hela skolan. Även iPads 
används för att utveckla läsning och skrivning.  
 
Stina menar att det är ännu viktigare med ett språkutvecklande arbetssätt i no, so och matematik: 
 
         Vi pratar matematik hela tiden och där märker jag att mina elever saknar mycket ord och begrepp. 
         här behövs extra mycket känner jag. (Semistrukturerad intervju med Stina, 2015-03-10)  
 
Att arbeta med språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen är viktigt anser 

Stina då hon menar att eleverna saknar begrepp i ämnet. 

 

Stina skulle vilja gå på fler kurser och så skulle hon vilja att det fanns mer än en skrivare till 

Ipaden på skolan. Stina känner att hon skulle vilja få mer tid till att prata med kollegor om 

språkutvecklingsfrågor t.ex. Hur gör man? Hur gör jag om det här händer? Om jag som lärare 

hamnar i den här situationen. Vad gör jag då? Stina förklarar: 

           
         Alla lärare sitter på så mycket kunskaper, men vi har aldrig tid att dela dem med varandra.  
           (Semistrukturerad intervju med Stina, 2015-03-10) 
 

Stina berättar att det är bra att skolan har börjar arbeta med ASL, att skriva sig till läsning. Stina 

tycker också att det är bra att hela skolan arbetar med de fyra korten och RT-metoden. Det som är 

arbetsamt är tekniken när den krånglar. Stina önskar att det fanns mer tid till att lära sig men 

säger också att det är tur att hon själv är intresserad av tekniken och att hon har en egen iPad. 

Stina anser att det finns andra kollegor som är lite äldre och inte så vana med tekniken och att de 
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inte alls tycker om det tekniska överhuvudtaget. Stina säger att eleverna själva är oftast kunniga 

då de har tekniken hemma. 
  

6.2.3	  Barbro	  
	  
Barbro tror på språkutveckling och att eleverna ska prata mycket. När Barbro pratar om 

språkutveckling tar hon upp vikten av att läsa skönlitteratur. Barbro säger att hon tror på 

språkutveckling och att eleverna ska prata och läsa mycket skönlitteratur. De fyra korten är också 

mycket viktiga och förklarar: 
         Alla barn hade sina egna kort, de fyra korten på bänkarna när de gick i år 1. Nu har vi de fyra korten 
            och RT på väggen. Korten är till stor hjälp för barnen. (Semistrukturerad intervju med Barbro, 
            2015-03-16) 
 
De fyra korten och RT-korten är viktiga artefakter som ger eleverna ett stöd och en röd tråd från 
år 1-9. 
 

Barbro menar att det språkutvecklande arbetssättet måste gå som en röd tråd från förskolan 

genom hela verksamheten till årskurs 9. Det är viktigt att använda sig av och komma överens om 

ett sätt som man jobbar på och som blir känt för barnen. Barbro tycker att skolan är på god väg i 

detta arbete.  

  

Barbro tycker att det är mycket bra med flerspråkighet och menar på att om man är född i Sverige 

måste eleverna få möjlighet att lära sig språket. Eleverna har rätt att få en bra utbildning och dem 

har rätt att få ett bra jobb. Då måste vi börja med språket anser Barbro.  

 

Barbro har en iPad till en elev som är i behov av särskilt stöd, annars finns inga iPad i 

klassrummet, men det finns en datavagn där eleverna kan låna en dator. Barbro tycker att det 

skulle vara bra med en 4-5 datorer och 3-4 iPads till eleverna att använda i undervisningen. 

 

6.2.4	  Anna  
	  
Anna menar att språkutveckling kan vara högläsning, när eleverna möter nya texter och ord får de 

chans att fördjupa sig i det arbetet. När Anna ska få eleverna att läsa söker hon ibland efter texter 
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som de själva vill läsa. Men att vara lärare är att ta eleverna någonstans dit de inte visste att de 

själva ville och förklarar:  
        Jag menar ungefär som när jag lyssnar på P1. Jag hade ingen aning om att jag skulle få höra om 
          kustbandet och att någon kan göra det så intressant. För jag tror att det handlar om att hela tiden göra det  
          intressant. Det ska vara spännande, provocerande och utmanande. Jag är rädd för den här skolan som  
          bara är. (Semistrukturerad intervju med Anna, 2015-03-10) 
 
Att som lärare skapa en undervisning som är intressant och spännande är viktigt för elevernas 

engagemang i ämnet.  

 
Skolans rektor arbetade tidigare mycket med språkutveckling och med språkutvecklande 

arbetssätt. Som rektor på skolan är det nu viktigt för henne att driva språkutveckling. Anna 

förklarar:          
          Hon är ju i position av rektor och därför händer det saker på den här skolan och det är fantastiskt och  
            hon har valt de här orden, hypotes, ställa frågor, undersöka utforska och sammanfatta. Rektorn  
            motiverade med att hon ville ha något som är aktivt, ett verb. att ställa en hypotes, att ställa frågor, 
            att undersöka och att sammanfatta. (Semistrukturerad intervju med Anna, 2015-03-10) 
 

En rektor har möjlighet genom sin position att skapa utveckling på skolan. Genom att vara aktiv, 

drivande och engagerad har rektorn tillsamans med lärarna på skolan arbetat fram gemensamma 

arbetssätt för att främja språkutvecklingen.   
 

Anna berättar att hela skolan arbetar utifrån de fyra korten, dessa kort ska se likadana ut i alla 

klasser. Personer ska alltid vara rosa, miljö ljusgrön, händelser gul och slutet ska vara blå färg. 

De här korten är ett stort stöd för eleverna när de ska skriva. När det gäller fakta använder hela 

skolan VÖL9 av Barbro Westlund (2009)  jag vet, jag önskar veta och jag har lärt mig.  
 

För att utveckla det språkutvecklande arbetssättet i undervisningen så behöver Anna träffa sina 

kollegor och prata. Anna tycker också att hon behöver tid till att läsa och söka på nätet men också 

få möjlighet att gå kurser. På skolan arbetar lärarna med det kollegiala lärandet och det tycker 

Anna är bra och lärorikt. Anna är mycket nöjd med hur skolan bedriver det språkutvecklande 

arbetet och beskriver: 
          Jag är jättenöjd att vi har tagit i tu med det så bra som vi har gjort här på skolan. Framförallt  
          att rektor är med och driver och att det är viktigt för henne. Är det viktigt för henne är det  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  VÖL, Vet, Önskar veta, Lärt mig. ”Syftet med undervisningsmodellen är att visa eleverna hur de kan integrera ny kunskap med 
sådant de redan vet” (Vestlund 2009). 
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          viktigt för alla. Det är som man har konstaterat när det gäller genusforskning. Du kan ha  
          femtio genuspedagoger på skolan men är inte rektorn med på det så blir det inget av det hela,  
          så är det. (Semistrukturerad intervju med Anna, 2015-03-10) 
 
Anna berättar att det behövs längre pass när lärarna ska diskutera språkutveckling så att det finns 

tid till att gräva i materialet ordentligt. Anna menar också att det kommer ny personal till skolan 

hela tiden och att dessa måste bli insatta i skolans arbete.   
 

6.2.5	  Patrik  
	  
Patrik förklarar att ett språkutvecklande arbetssätt är när han och eleverna använder sig av en 
fyrfältare som senare under samtalet visar sig vara en variant av Cummins modell: 
       
          Jag och min elev har pratat igenom lite hur han/hon läser och så har vi gjort några tester. Jag visar sedan 
            en fyrfältare och frågar; Var skulle du befinna dig? Här är man ”dålig” på att koda och ”dålig” på att förstå.  
            Här är man jättebra på att koda och jättebra på att förstå. Här är man ”dålig” på att förstå men bra på att 
            koda. Här är man ”dålig” på att koda men bra på att förstå. Var skulle du befinna dig? (Semistrukturerad       
            intervju med Patrik, 2015-03-19) 

 

Denna modell använder sig Patrik av till elevernas självskattning och därmed får de igång en 

diskussion och han berättar att eleverna är förvånansvärt säkra på att veta vad de kan. Genom 

modellen och diskussionen blir det självklart för Patrik vad eleven ska arbeta med och det bygger 

på att han och eleverna kommer överens utifrån fyrfältaren.  

Patrik ser flerspråkighet som en fördel och anser att om eleverna kan flera språk så har man ett 

stort övertag och påpekar att det också påverkar lärandet. Desto bättre eleverna blir språkligt och 

kan växla mellan olika språk ju bättre blir deras abstrakta tänkande och det kan eleverna använda 

sig av i många sammanhang i livet.   

 

6.3	  Främja	  och	  stötta	  
	  
I detta avsnitt redovisar jag resultatet utifrån hur lärarna beskriver hur de arbetar med att främja 

och stötta eleverna i språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt.   
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6.3.1	  Lotta	  	  
 

Lotta anser att stöttning bland annat kan handla om att lära ut strategier och att använda sig av 

stödmaterial beroende på vilken nivå eleverna ligger på. Stödmaterialen kan se väldigt olika ut, 

det kan t.ex. vara att eleverna får en ordlista istället för att de skapar en själv. Lotta berättar att 

hon ibland gör en ordlista som passar precis för det sammanhanget som eleverna ska läsa eller 

jobba med. Eleverna kan också få stödmeningar så att de får hjälp med inledningen när de ska 

skriva en text.  

 

Lotta menar att det förekommer väldigt lite samarbete med modersmålslärarna men att det 

kommer att bli mer för att det ingår i kursplanen för svenska som andra språk. Eleverna ska 

jämföra svenska språket med sitt modersmål och kunna se likheter och skillnader på den 

grammatiska strukturen. När eleverna går i årskurs sju kommer Lotta att be modersmålslärarna 

om ett samarbete. På skolan arbetar kurdiska- och turkiska modersmålslärare dagtid med 

studiestöd så med dessa lärare tycker Lotta att det är lätt att samarbeta. Men de andra 

modersmålslärarna kommer det att bli lite svårare att samarbeta med men där säger Lotta att det 

går att göra en bra grundmall för eleverna så att eleverna kan ta stöd av sina modersmålslärare när 

de ska göra arbetet. Lotta berättar att hon arbetar språkutvecklande och att hon även misslyckas 

ibland trots all utbildning och all erfarenhet som hon har. Men då tröstar hon sig med att hon är 

medveten om vikten av att arbeta med språkutveckling och att hon försöker tänka på olika sätt:          

 
          Och jag har det ganska så mycket i ryggmärgen vid det här laget. Det handlar väldigt mycket om att 
          lära ut strategier. Vi kan inte fylla i det bristande ordförrådet i skolan fullt ut. Det hinner vi inte, men  
          vi kan lära ut strategier för att eleverna själva ska kunna bygga på och bygga ut och hjälpa sig själva  
          att komma över hindren för bristande ordförråd. (Semistrukturerad intervju med Lotta, 2015-03-17) 

 
Lotta använder sig också av läsförståelsestrategin RT som är gemensam för hela skolan för 
Reciprocal Teaching av Westlund (2009). Vidare berättar Lotta om ordförståelsestrategierna som 
hon anser är nästan ännu viktigare och förklarar: 
 
          Vad gör du när du stöter på ett ord som du inte förstår? Vad kan du ta till? Måste du alltid hoppa 
            över det eller måste du slå upp det eller måste du fråga en lärare? Eller finns det egna strategier  
            som du kan ta till eller de som vi håller på med? Detta är frågeställningar som jag brukar diskutera  

            med eleverna.  (Semistrukturerad intervju med Lotta, 2015-03-17) 
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Lotta berättar att strategier är en bra metod som hon försöker få eleverna att pröva på ord som de 

inte förstår. Det handlar om att eleverna stannar upp och tittar på sammanhanget. Läser vad som 

står före och vad som står efter ordet och med hjälp av sammanhanget försöker lista ut vad det 

betyder. Om ordet går att dela så ska eleverna pröva att dela på ordet och sedan titta på om 

eleverna förstår delarna och därefter sätta ihop ordet igen. Lotta menar att den här metoden är 

mycket mer effektiv än vad eleverna själva tror. När eleverna väl har kommit igång med 

strategierna så brukar det fungera riktigt bra. En annan bra strategi är att arbeta utifrån 

grammatiken när det gäller substantiv, adjektiv och verb. Vad är det för ett sorts ord? Vad fyller 

det för funktion i meningen? Talar det om något som någon gör eller något som någon är eller är 

det en sak? Med dessa frågor kanske eleverna kan förstå vad ordet betyder. Det är inte säkert att 

det är nödvändigt att förstå alla orden i en text utan ibland låter Lotta eleverna hoppa över ordet 

och de får ändå ett ganska så bra sammanhang. Lotta menar att det är mycket viktigt att främja 

och stötta eleverna i läs- och ordförståelsestrategierna. 

	  

6.3.2	  Miranda	  och	  Stina	  
 

Miranda och Stina berättar att de har tid att hjälpa eleverna mycket på lektionerna, då klasserna 

på lågstadiet är små ca 13-16 elever i varje klass. Miranda anser att det är viktigt att eleverna har 

uppgifter som är på deras egen nivå. Miranda berättar att hon har många elever med särskilda 

behov i klassen. I början tyckte Miranda att det var svårt att veta hur hon skulle arbeta med 

eleverna. Miranda säger att hon har fått mycket stöd av Anna som arbetar som speciallärare. 

Anna har varit med på våra planeringar och hjälpt till att ge oss verktyg, men vi har även fått tips 

på olika aktiviteter som vi lärare kan göra med eleverna. Anna har också arbetat med de elever 

som inte har kommit igång med läsningen. Miranda tycker att eleverna har gjort stora framsteg 

och att Anna är ett jättestort stöd.  

 

Miranda anser att de elever som är starka på sitt modersmål går det bra för i skolan och de elever 

som har det mer arbetsamt med sitt modersmål har det också svårare i skolarbetet. På skolan talas 

det många språk och modersmålslärarna har idag sin undervisning efter skoldagen så nu fungerar 

inte samarbetet längre berättar Miranda. Någon gång då och då händer det att Patrik tar kontakt 

med modersmålslärarna för att fråga dem hur de upplever elevens modersmål. Men lärarna menar 
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att det inte är ett organiserat samarbete. Stina tar upp att hon saknar samarbetet med 

modersmålslärarna. Miranda känner att hon behöver få mer kunskap om diagnoser såsom dyslexi 

och språkstörning för att kunna hjälpa och förstå eleverna bättre. Miranda önskar att hon kunde få 

lite tips och idéer av en logoped hur hon konkret ska arbeta med dessa elever.  Miranda tycker att 

skolan arbetar mycket med språkutvecklande arbetssätt t.ex. när det är APT, arbetsplatsförlagd tid 

och studiedagar. Vi pratar mycket språkutveckling och hur man kan arbeta språkutvecklande här 

på skolan. Vi pratar också mycket om hur vi ska arbeta kring eleverna och Miranda tycker att hon 

får verktyg för det arbetet. Miranda upplever att man stöttar varandra på skolan och att det finns 

möjlighet att få sitta ned med sina kollegor i arbetslaget och prata och att ställa frågor. Hur 

arbetar du? Hur arbetade du då? Miranda säger att det ger henne så mycket. Miranda berättar att 

det var just det här som hon var orolig för som nyutexaminerad lärare. Att stå där i klassrummet 

och känna att hon behöver andra sätt att arbeta med och inte ha någon att prata och samarbeta 

med. Vidare berättar Miranda att arbetslaget fungerar mycket bra och hon får många tips och 

idéer av sina kollegor. Rektorn hjälper också till och ger idéer och hon är en stor del av arbetet 

med det språkutvecklande arbetet.  

	  

6.3.3	  Barbro	  
 

Barbro berättar att hon tycker att det är svårt att svara på hur hon gör för att stötta eleverna och 

förklarar: 

 
           Åh…..jag försöker verkligen, bland annat genom att hålla mig uppdaterad var någonstans eleverna  
           befinner sig kunskapsmässigt. Jag försöker att individualisera mina LPP: er och ge eleverna det som  
           de behöver och det är inte alltid så lätt. (Semistrukturerad intervju med Barbro, 2015-03-16)  
 
Barbro menar att man gör en LPP, lokal pedagogisk planering inom det arbetsområde som 

klassen ska arbeta med, men att det ska finnas delmål till alla elever. Många elever kan ha samma 

delmål, de andra eleverna får var och en, sina egna delmål efter förmåga och det ska finnas 

progression i elevernas delmål. 

 

Barbro berättar att hon inte har något kontinuerligt samarbete med någon modersmålslärare men 

att ibland när hon känner att någon elev har svårt med att läsa matematiktal så har hon skickat 

med boken och bett modersmålsläraren om hjälp. Barbro anser att det är viktigt att det är 
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halvklass några dagar i veckan när eleverna börjar i årskurs 1. Eleverna behöver mycket stöd och 

Barbro anser att språket är basen till allt. Lärarna måste få tid till att verkligen kunna sitta ner 

med eleverna individuellt.  

 

6.3.4	  Anna 
	  
För Anna är det viktigt att stötta eleverna så att de får tillgång till bra texter och så mycket bra 

resonemang som möjligt i klassen. Anna berättar att hon försöker vara noggrann med vilka texter 

hon väljer ut och vad de står för. Texterna ska vara roliga, hemska, jättelätta och besvärliga. 

Texterna ska vara på elevens nivå men ibland ska nivån vara högre än elevens egen nivå. Anna 

berättar hur hon väljer en text för högläsning till hela klassen: 

           
          När jag väljer ut en bok till högläsning tar jag ofta en ganska svår text. Faktiskt! För då får jag in  
            många av orden. När jag sedan läser högt för eleverna och jag ser ett komplicerat ord i boken, 
            då kan jag välja att läsa om det ordet på ett annat sätt. Om jag därefter vill undvika någonting som t.ex.  
            i Roald Dahls böcker som jag älskar och som är fulla av konstigheter, ibland hoppar jag över  
            något och det gör ingenting. (Semistrukturerad intervju med Anna 2015-03-10) 
 
Anna säger att hon arbetar mycket med att ”gräva” i orden och att utforska dem. Hon arbetar med 

det som ingår i RT, Reciprocal Teaching av Westlund (2009). Anna tycker att eleverna är bra på 

att ställa hypoteser och att de är bra på att sammanfatta texter. Men när det gäller att utforska nya 

ord som eleverna inte kan då hoppar de gärna över orden och går vidare i stället. Blir det många 

ord som eleven tappar då förlorar eleverna hela helhetsgreppet och förklarar: 

 
          Det handlar hela tiden om att utforska, stryk under det du inte kan, skriv upp det. Ta hand om de ord  
            som eleverna inte kan. Gör något av dem. Det måste finnas en öppenhet inför att vi lär oss hela tiden. 
            Det ska vara kul i skolan, det ska vara humor och det ska vara en tolerant nivå. Det måste vara okej  
            att säga fel för det tror jag det är många som är så rädda för att göra. Då är det viktigt att vi lärare gör något  
            kul och bra av det istället.  (Semistrukturerad intervju med Anna, 2015-03-10)  
 

För att eleverna ska utvecklas i undervisningen krävs ett öppet och tillåtande klimat. Anna ger ett 

exempel; Om eleverna i år 5 läser en text och läser mellan raderna om Nisse som gick ut i skogen 

och fick ett barr i skon. Vet inte eleverna vad barr, kotte, gran, tall, stig, sten, stubbe är kommer 

inte eleverna att förstå texten. Därför önskar sig Anna lite mer förskole- och lågstadiet tänk in i 

de äldre årskurserna. Anna anser att det är viktigt att ta upp orden som finns i texten gärna med 

bild naturligtvis och sedan så pratar läraren och eleverna tillsammans om orden. Vidare räcker det 
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inte med att säga ordet en gång utan tar vi ordet stubbe så måste man ställa sig frågan; Vad är en 

stubbe? Kan man sätta in det i en mening? Kan man sitta på en stubbe? Det är viktigt att man 

processar ordet på något vis.  Anna menar att eleverna måste erövra de nya orden och det gör inte 

eleverna bara genom att se en bild utan vi lärare måste prata mer och vara lyhörda inför vad 

eleverna kan och inte kan. Anna förklarar vad vanliga ord är: 

 
          Jag ser hela tiden dem vanliga orden. En gång sa en elev ordet stjälk till mig och tyckte att det var  
            inget vanligt ord. Varför ska jag veta vad stjälk är? Jag pekade på en blomma som vi hade i klass- 
            rummet. Var är stjälken? Det är så viktigt att förstå dem här vanliga orden.  (Semistrukturerad  
            intervju med Anna, 2015-03-10)  
 
Att lära sig ämnesorden är betydelsefullt för att kunna använda sig av ett fungerande skolspråk. 

 

6.3.5	  Patrik	  

	  
Patrik arbetar med en elev i taget och anser att han har goda möjligheter att arbeta med och stötta 

elevernas självförtroende och självkänsla. Andra stöttningsmetoder kan vara att eleverna har 

tillgång till olika hjälpmedel såsom inläsningstjänst, legimus och talsyntes.  

 

Patrik vill att eleverna ska förstå att formen stärker innehållet i en text och arbetar hela tiden med 

hur eleverna kan arbeta med en inledning, utredning och slutledning i olika texter. Vidare 

förklarar Patrik att en novell har en väldigt kort inledning därefter en lång utredning som följs av 

en kort slutledning. Där man som läsare kastas in och då resonerar Patrik med eleverna ur det 

perspektivet.    

 
Patrik menar att ett språkutvecklande arbetssätt ska vara ett naturligt inslag i alla ämnen i 

undervisningen i alla sammanhang. Patrik säger att när han tänker språkutvecklande så tänker han 

att han arbetar med de ord i historia som ger ett historiskt tänkande och i geografi med de ord 

som ger ett geografiskt tänkande.  

 

Patrik säger också att fortbildningen med Barbro Westlund (2009) har varit mycket bra och 

menar på att han skulle vilja få större möjlighet att ta del av forskning. 
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Patrik menar att tittar han tillbaka på sin lärarkarriär så har det aldrig varit sådant fokus som det 

är nu och menar på att arbetet med det språkutvecklande arbetssättet är på riktigt här: 
          
          Det här är ju en grej som funkar och mycket av det här med hypoteser är en grej som jag har 
          gjort tidigare. Saker som jag har gjort är det någon som har satt ord på. Det gör ju att det jag gör  
          det vågar jag göra ännu mer. Jag har väl vågat förut men på något sätt blir det så att man jobbar  
          hårdare med det då. Här märker jag att det händer saker med eleverna hela tiden och jag är rätt  
          nöjd med det vi gör och i relation till det jag själv gör. (Semistrukturerad intervju med Patrik,  
          2015-03-19)  
 
Patrik känner sig positiv i arbetet med språkutveckling i skolan. En anledning är att skolan gör 
det språkutvecklande arbetet tillsammans och känslan av att få det bekräftat blir en drivkraft hos 
lärarna.  
 

7.	  Diskussion	  
	  
I detta avslutande kapitel diskuteras inledningsvis en diskussion kring metodval och studiens 

tillförlitlighet därefter följer en diskussion utifrån de teoretiska slutsatser från undersökningen av 

hur lärare arbetar och förhåller sig till ett språkutvecklande arbetssätt på en mångkulturell skola. 

Utifrån de teorier som används i min studie lyfter jag sedan med hjälp av de centrala begreppen 

stöttning/scaffolding, proximala utvecklingszonen och artefakter fram det empiriska materialet 

för att visa på kunskapsbidrag till vikten av ett språkutvecklande arbetssätt i dagens skola. 

Avslutningsvis diskuteras vidare forskning inom språkutveckling och språkutvecklandearbetssätt. 

	  

7.1	  Metoddiskussion	  
	  
I detta avsnitt redovisas metodologiska utgångspunkter och överväganden för studiens 

genomförande.  

 

Jag har valt att genomföra en etnografisk studie genom att studera språkutveckling och 

språkutvecklande arbetssätt i en mångkulturell skola. Materialet är skapat genom att observera 

och intervjua sex lärare. Studien är genomförd i en mångkulturell skola F-9 i Stockholms-

regionen. Jag utgår ifrån att en viss medvetenhet finns hos lärarna när det gäller språkutveckling 

och språkutvecklande arbetssätt. Skolan och kommunen har språkutvecklande arbetssätt som ett 
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skol- och kommungemensamt område. Med hjälp av en lärare som blir min så kallade grindvakt 

(Kullberg 2014) får jag hjälp att få intresserade lärare till studien sammanlagt sex lärare. Empirin 

skapas genom att jag observerar och intervjuar lärarna. För att få svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar om hur lärare arbetar och förhåller sig till ett språkutvecklande arbetssätt var 

observationer och intervjuer en bra metod. Dessa metoder är enligt Kullberg (2014) bra metodval 

inom etnografin. Innan mina intervjuer observerade jag läraren en lektion noggrant utifrån bilaga 

3. för att få se läraren i sitt sammanhang. Under observationerna intog jag en observerande roll 

men många nyfikna elever ville gärna ta kontakt med mig under lektionen. Detta gör att det finns 

en risk att jag feltolkat eller missuppfattat något som informanterna gjort eller sagt under 

observationen.  

  

Lärarna fick intervjufrågorna via mail i förväg och de fick då en möjlighet att förberedda sig och 

kunde ge mer utförliga svar. Intervjuerna var kvalitativa semistrukturerade intervjuer som varade 

ca 30 – 40 minuter. Det var mycket arbete med att transkribera materialet och det var svårt att 

bedöma vad som var relevant att ta med i mitt resultat. I diskussionsdelen har jag analyserat mitt 

material genom att utgå från ett sociokulturellt perspektiv och tidigare forskning inom detta 

område genom att använda mig av begreppen stöttning/scaffolding, proximal utvecklingzon och 

artefakter.  

 

Genom att ställa upp kriterier för vilken slags utbildning lärarna har kan både mitt urval och 

resultat påverkats. Paul Repstad (2007) anser att det i urvalet ska finnas lärare som är villiga att 

berätta och ger innehållsrik information.   

 

Resultatet hade sannolikt sett annorlunda ut om jag inte valt att triangulera utan bara använt mig 

av en metod. Ett annat metodologiskt dilemma är att jag som forskare alltid påverkar resultatet. 

Mina intervjufrågor är formulerade efter mina erfarenheter och värderingar som lärare. Jag 

påverkar också resultatet beroende på hur och på vilket sätt jag ställer mina frågor. Till sist ska 

jag tolka mitt resultat av mina gjorda intervjuer och observationer vilket naturligtvis också 

påverkar resultatet och försvårar för mig som forskare att se den nya kunskapen som eftersträvas.  
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7.2	  Resultatdiskussion	  
	  
Studiens syfte har varit att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur lärare arbetar och 

förhåller sig till ett språkutvecklande arbetssätt. Jag har valt att genomföra studien utifrån att 

språkutveckling och språkutveckande arbetssätt är ett normativt uppdrag för alla lärare på skolan.   

Resultat visar att alla lärare anser att det är självklart att arbeta med språkutveckling och använda 

sig av språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. Lärarna visar att de har ett sociokulturellt 

förhållningssätt och att de är väl förtrogna med Vygotskijs teorier om barns utveckling av språk. 

Lärarna är positiva till flerspråkighet och mångkultur och de tar tillvara på elevernas språkliga 

och kulturella bakgrund vilket således bekräftas av Lgr. 11. Dessutom är lärarna överens om att 

ett språkutvecklande arbetssätt ska vara integrerat i samtliga ämnen. Det framkommer tydligt att 

lärarna arbetar på ett språkutvecklande arbetssätt och att de är väl insatta i det utvecklingsarbete 

som förekommer på skolan. 

  

7.2.1	  Stöttning/scaffolding 
	  
Alla lärarna är idag glada över det språkutvecklande arbete som bedrivs på skolan. Lotta säger i 

intervjun att hon upplever det som att lärarna vill lära sig mer och utvecklas i sin profession. För 

lärarna är det viktigt att rektor är med och driver arbetet. För att driva ett utvecklingsarbete krävs 

det att rektorn är med i arbetet helt och hållet. Liknande resultat kan även ses hos Sellgren (2005) 

som menar att för att få till ett språkutvecklande arbete på skolan så krävs det att ledningen är 

med och visar att arbetet är viktigt.    

	  

Lärarna arbetar språkutvecklande även i de högre stadierna vilket ger eleverna bättre 

förutsättningar att lyckas med sitt skolarbete. I de lägre årskurserna arbetar lärarna mer med 

språket och för många flerspråkiga elever ställer det ofta språkbruket till problem i de högre 

årskurserna. Eleverna börjar ofta tvivla på sina kunskaper och förutsättningar och skolgången kan 

bli svår. Hajer & Meestringa (2012) bekräftar varför eleverna behöver en språkinriktad 

undervisning: 	  

   
               För att ge eleverna den stöttning de behöver måste lärarna ha insikt i sitt ämnes språkliga krav och  

 veta hur elevernas språkutveckling går till. Det är då det blir tydligt vilken klyfta eleverna måste  
 överbrygga för att förstå det ämnesspecifika språket fullt ut, och hur viktigt det är att planera under- 
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 visningen så att eleverna kan ta detta överbryggande steg. Ämnesläraren har en central roll i att bistå  
               med språklig stöttning och sporra eleverna till att bemästra skolspråket. ( Hajer & Meestringa s.13-14)  
	  
 

Barbro är en av de lärare som tar upp vikten av att läsa skönlitteratur för att främja 

språkutvecklingen. Redan i kursplanen för svenska som andraspråk i Skolverket (2000) bekräftas 

detta arbetssätt där går att läsa att litteraturläsning är viktigt och betydelsefullt för svenska som 

andraspråkselever då de inte bara får en läsupplevelse utan också kunskap om svensk och 

västerländsk kultur.  

 

Genom att använda mig av metodtriangulering så kan jag konstatera att eleverna stöttar varandra 

genom att bland annat hjälpa varandra vid parläsning. Här har läraren en viktig roll i det 

sociokulturella perspektivet genom att stödja eleverna i deras arbete. Säljö (2002) argumenterar 

för att det är genom att skapa språkliga stödstrukturer som lärandet skapas. De kulturella 

omständigheter som eleverna lever i och på vilket sätt de lär sig språket är en kulturbunden 

aktivitet och som kan användas som en kommunikativ resurs. Lärarna är väl medvetna i enlighet 

med Vygotskij (1999) genom att lärarna ska ställa höga krav på sina elever samtidigt som får 

stöttning av andra elever och lärare. Lotta anser att stöttning är bland annat att lära ut läs- och 

ordstrategier och menar att eleverna behöver hjälp med att fylla i det bristande ordförrådet. 

Eleverna måste lära sig att själva och tillsammans med andra elever bygga på och bygga ut sitt 

bristande ordförråd. En likartad uppfattning har Reichenberg (2008) som menar att det är viktigt 

att lärarna ger eleverna en aktiv vägledning hur de ska lära sig olika läs- och 

ordförståelsestrategier.  

 

För att arbetet med språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt ska gagna eleverna krävs det 

att lärarna är medvetna om deras förhållningssätt attityder och val av arbetssätt för att nå 

framgång hos eleverna. Cummins (2001) bekräftar och menar att lärare och elever måste bygga 

goda relationer. Patrik anser att en stöttande åtgärd är att stötta elevernas självförtroende och 

självkänsla så att de känner sig välkomna in i inlärningsgemenskapen.  Detta bekräftas av 

(Cummins 2001) som menar att när eleverna känner att deras lärare tror på dem och förväntar sig 

att de ska lyckas i skolan så ökar därmed chansen  
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7.2.2	  Proximal	  utvecklingszon  
 
Lotta arbetar gärna med par- och gruppövningar och ibland blandar Lotta kunskapsnivån. Detta 

för att kunna använda sig av draghjälp men också för att de starka eleverna ska få en chans att 

träna på att förklara och visa för sina kamrater. Ett arbetssätt som styrks av Vygotskij (1999) som 

menar att genom att låta eleverna integreras med andra elever så får de möjlighet att mötas i 

utvecklingszonen. Även Gröning (2006) menar att denna arbetsform bekräftas utifrån ett 

Vygotskijsperspektiv, där de elever som har mer kunskap i ämnet ger stöd till de elever som har 

mindre kunskap. Min tolkning är att det finns en fördel att arbeta i grupp och att få draghjälp av 

de elever som kan prestera ensamma utan stöd och detta bekräftas av Säljö (2014) och Gibbons 

(2002).  I grupparbete oavsett om läraren sätter ihop grupperna efter kunskapsnivån eller blandar 

kunskapsnivån i grupperna så är det viktigt att vara medveten om att eleverna kanske inte alltid 

får sina egna åsikter gällande i gruppen. Gröning (2006) visar att under ett grupparbete kan inte 

läraren ta för givet att eleverna gör sina perspektiv och åsikter gällande på lika villkor. Det är 

därför viktigt att även beakta det sociala samspel som är grundläggande i förståelseprocesser för 

att förstå omständigheterna för lärandet i sociokulturell teori. 

 

Flera av lärarna tar upp vikten av modersmålet. Eleverna uppmuntras av lärarna att använda sitt 

modersmål och diskutera med andra elever vad saker och ting heter på svenska men också få en 

möjlighet att jämföra språken. Genom att använda sina modersmål får eleverna en chans att lyfta 

och stärka varandra, vilket Vygotskij bekräftar. Vygotskij (1999) menar att när eleverna utforskar 

språkliga frågor i samarbete med sina kamrater verkar de inom sina utvecklingzoner. Idag 

förekommer i stort sätt inget samarbete med modersmålslärarna, något som lärarna saknar, det 

beror till stor del på att undervisningen ligger efter skoltid. Lärarna anser att modersmålet är 

viktigt för elevernas språkutveckling och menar att ett samarbete behövs. Liknande resonemang 

för Lilja (1999) som anser att modersmålslärarnas pedagogiska erfarenheter inte tas tillvara och 

detta resonemang gäller fortfarande i dagens skola eftersom modersmålsundervisningen är på 

eftermiddagstid när eleverna har slutat den ordinarie undervisningen.    
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7.2.3	  Artefakter	  
 

Miranda och Stina tycker om att arbeta utifrån artefakter som iPads och datorer, de använder sig 

av ASL, att skriva sig till läsning. Andra artefakter som är gemensamt för hela skolan är de fyra 

korten och RT korten. Vygotskij (1999) bekräftar vikten av att arbeta med artefakter och menar 

att det är viktiga verktyg för eleverna att uttrycka sig med. Att använda sig av en iPad eller en 

dator för att lära sig att skriva är ett verktyg som underlättar för eleven. 

 

Skolan använder sig av ett interkulturellt förhållningssätt som finns med i kommunen och skolans 

språkutvecklingsplan/språkpolicy och som bekräftas av Lahdenperä (2011). Genom Torpstens 

avhandling (2008) och Runfors (2003) kan jag fastställa att det skett en förändring i skolans 

förhållningssätt. Torpstens avhandling (2008) menar att det som erbjuds i läroplaner och 

kursplaner är främst monokulturellt, här kan jag styrka att det skett en förändring i och med Lgr. 

11. Det interkulturella förhållningssättet ska genomsyra allt arbete i skolan och utgöra en grund 

för det språkutvecklande arbetet. Elevernas etnicitet och modersmål ska ses som en tillgång som 

ska tas tillvara i undervisningen samt att eleverna känner stolthet att vara mångkulturella. Genom 

att analysera mitt empiriska material ser jag tydligt att skolan arbetar utifrån kommunens och 

skolans språkutvecklingsplan/språkpolicy. En viktig faktor till att arbetet utvecklas på skolan är 

att skolans rektor är engagerad i arbetet när det gäller språkutveckling och språkutvecklande 

arbetssätt. Rektorn var bland annat drivande när det gällde att införa de fyra korten och skolans 

RT, Reciprocal Teaching av Westlund (2009) som ska vara lika för alla elever på hela skolan.  

   

Att läsa högt för eleverna är språkutveckling och språkutvecklande för eleverna anser lärarna. 

Eleverna måste få en chans att fördjupa sig och möta ord och texter påpekar lärarna. 

Interaktionen är en förutsättning för utvecklandet av språket. Genom det sociokulturella 

perspektivet lär sig eleverna språket i samspel med andra människor vilket bekräftas av Vygotskij 

(1999). Barbro är en av de lärare som tar upp vikten av att läsa skönlitteratur för att främja 

språkutvecklingen. Detta arbetssätt bekräftas av kursplanen för svenska som andra språk (2000) 

där det går att läsa att litteraturläsning är viktigt och betydelsefullt för svenska som 

andraspråkselever då de inte bara får en läsupplevelse utan också kunskap om svensk och 

västerländsk kultur. Vygotskij (1999) styrker Anna som anser i intervjun att det inte är språket 

som ska förenklas eller att lärarna ska undvika de ämnesspecifika orden. I min analys kan jag se 
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att lärarna har höga förväntningar på eleverna och att lärarna stöttar sina elever vilket stöds i 

likhet med (Hajer & Meestringa 2014, Gibbons 2002).  

 

Att arbeta med språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt kräver att läraren har kunskap 

om var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Patrik berättar i intervjun att han använder sig av 

Cummins fyrfältsmodell för att planera elevernas skolarbete. Cummins (2001) fyrfältsmodell 

bekräftas att det är ett stöd för lärarens planering av uppgifter så att de blir språkutvecklande för 

eleverna. Resultatet visar att lärarna använder sig av Cummins modell då de planerar för 

elevernas språkutveckling.  

 

Att träna på språket är som Anna säger i intervjun att det handlar om att ”gräva” och utforska 

orden. Gibbons (2010) håller med och menar att eleverna måste ges möjlighet att träna och 

utveckla språket under hela skoldagen. 

 

7.3	  Utveckling	  	  
 

För att språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt ska kunna utvecklas ser jag genom att 

analysera mitt empiriska material att precis som Barbro uttrycker det så måste utvecklingen gå 

som en röd tråd från förskolan genom hela verksamheten till årskurs 9. Barbro anser att det är 

viktigt att komma överens om arbetssätt som är lika på hela skolan. Det har skolan lyckats med 

genom att alla klasser använder sig av de fyra korten och RT korten. Dessa kort sitter på väggarna 

i alla klassrum på skolan. För att utveckla det språkutvecklande arbetet på skolan behöver lärarna 

fortsätta arbetet med det kollegiala lärandet. Lärarna menar att det är viktigt att det 

språkutvecklande arbetet förankras hos ny personal och att det avsätts tid till arbetet. Resultatet 

av studien i den flerspråkiga mångkulturella skolan visar lärarna på skolan genom att de skapar 

möjligheter för eleverna så att deras språkutveckling främjas och tas tillvara för vidare 

utveckling. Idag möter allt fler lärare en språklig mångfald och resultatet av studien visar att det 

krävs utbildning som även bekräftas av Cummins (2001) som menar att lärarutbildningen måste 

ta sitt ansvar för de flerspråkiga eleverna. De skulle kunna garantera att de blivande lärarna får en 

viss erfarenhet genom att i sin utbildning träna på att göra ämnesinnehållet begripligt för 
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eleverna. De elever som får möjlighet att röra sig språkligt på ett sedvanligt sätt i olika situationer 

har ett betydligt bättre läge än de elever som inte har utvecklat en språklig rörelsefrihet.  

 

7.4	  Studiens	  betydelse	  och	  bidrag	  samt	  vidare	  forskning	  
	  

Ett språkutvecklande arbetssätt har idag fått en tydligare plats och vi kan se att den nya 

läroplanen Lgr. 11 tydligt påvisar att varje lärare oavsett ämne ska arbeta språkutvecklande. 

Specialpedagogens arbete innebär att arbeta förebyggande och främjande på skolan tillsammans 

med pedagoger och ledningsgrupp på skolan. Specialpedagogen ska ge stöd till arbetslagen för att 

de ska utveckla ett gott samarbete samt ansvara för att skolans elever vid behov får ett lämpligt 

stöd. Studien visar att ett språkutvecklande arbetssätt är nödvändigt i alla mångkulturella skolor 

och i alla ämnen för att ge eleverna den utbildning de har rätt till. Lärare förstår vikten av att 

arbeta med språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen så att ingen elev ska 

behöva känna att han/hon inte behärskar skolans språk. Det har varit mycket lärorikt att få 

fördjupa mig i hur lärare arbetar och förhåller sig till ett språkutvecklande arbetssätt i en 

mångkulturell skola. Det skulle vara intressant att forska vidare inom detta ämne genom en studie 

utifrån ett elevperspektiv på en mångkulturell skola inom språkutveckling och språkutvecklande 

arbetssätt. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Informationsbrev till lärare 

 
                                                                                                                               2015-02-20 
Hej!                                                                                                                                                                                                                           

      Mitt namn är Heléne Ericsson och jag läser sista terminen på Specialpedagogiska programmet  

vid Örebro universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete och har valt att undersöka hur lärare 

arbetar med språkutveckling och vad som utmärker ett språkutvecklande arbetssätt.  

 

       Jag har valt att undersöka detta område genom att intervjua och observera sex lärare i  

       en mångkulturell skola. Om du samtycker att delta i denna undersökning innebär det att du  

       kommer att medverka i en intervju med mig som beräknas att ta mellan 20 - 30 minuter.  

       Jag kommer också att observera någon lektion hos dig. Du kommer även att få möjlighet  

       att ta del av undersökningen när den är färdig.  Av praktiska skäl kommer jag att spela in  

       intervjun för att underlätta för mig att kunna bearbeta intervjun efteråt. I min studie  

       avidentifierar jag uppgifter som deltagarnas och skolans namn. Deltagandet i studien är   

       frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. De inspelade intervjuerna kommer 

       att förstöras när studien är slutförd. Jag är mycket tacksam om du vill bidra till mitt  

       examensarbete. Om du har några frågor eller funderingar före eller efter intervjun är du 

       välkommen att kontakta mig.  

         

     Med vänliga hälsningar 

 
      Heléne Ericsson  

Tel. xxxxxxxx 
      e-post: xxxxxx 
 
     _______________________________________________________________________ 
     Svarstalong 
 
      (    )  Ja, jag deltar i studien. 
 
      (    )  Nej, jag vill inte delta i studien. 
 
      Namnteckning:_________________________________ 
 
      Namnförtydligande______________________________ 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
Vilken utbildning har du?  
Vad arbetar du med på skolan? etc. 

 
 

• Hur ser du som lärare på flerspråkighet i skolan?  

• Anser du som lärare att ett språkutvecklande arbetssätt ska vara 

integrerat i alla ämnen i undervisningen? I så fall, hur och varför?    

• Arbetar du som lärare på ett språkutvecklande arbetssätt i din 

undervisning? Hur arbetar du? 

• Hur arbetar du som lärare med språkutveckling?  

• Hur gör du som lärare för att stötta elevernas språkutveckling? 

• Hur gör du som lärare för att ta tillvara modersmålsundervisningen? 

Förekommer samarbete? I så fall, hur? 

• Är du som lärare nöjd med det språkutvecklande arbetssätt du och 

skolan bedriver? Vad anser du behöver utvecklas?  

• Vad anser du som lärare att du behöver för att utveckla det 

språkutvecklande arbetssättet i din undervisning? 

• Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

Observation 

 

Datum:__________________Klass:________ Lärare:______________________________ 

 

Läraren stöttar eleverna:________________________________________________________ 

Språket diskuteras under lektionen, ord och begrepp förklaras:__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Läraren visar/demonstrerar och ger många exempel:___________________________________ 

Läraren anpassar undervisningen utifrån elevens behov:________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Läraren kopplar undervisningen/lektionen till elevernas tidigare 

erfarenheter:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Läraren använder flera olika informationskällor såsom bilder, artiklar, filmer etc.: 

_____________________________________________________________________________ 

Alla språkfärdigheter används i undervisningen såsom tala, lyssna, läsa och 

skriva:________________________________________________________________________  

Hur arbetar eleverna? Enskilt eller i grupp?___________________________________________ 

Är eleverna aktiva på lektionen?____________________________________________________ 

Eleverna får arbeta praktiskt på lektionen:____________________________________________ 

Eleverna hjälper varandra på sina respektive modersmål:________________________________ 
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I klassrummet är det ett tillåtande och uppmuntrande klimat:_____________________________ 

Övrigt:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

	  
 

 

 


