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strategier grundskollärare använder i de samhällsorienterade ämnena i flerspråkiga klasser 
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1 Inledning 

Skillnaderna i skolresultat mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund 

betonas enligt den senaste internationella rapporten från PISA (Programme for International 

Student Assessment) (Skolverket, 2010a). Elever med utländsk bakgrund utgör numera 18 % av 

totala antalet elever i svensk grundskola (Skolverket, 2009). Vi kan konstatera att mängden 

flerspråkiga elever som inte når skolans mål ökar. Forskning visar att det finns tydliga samband 

mellan språk- och ämneskunskaper, alltså ju bättre kunskaper elever har i svenska språket, desto 

lättare har eleven att tillägna sig ämneskunskaperna, som nästan uteslutande behandlas på svenska 

(Gröning, 2003). Vetskapen om detta bör påverka grundskolans organisation ända in i 

klassrummet och fram till den enskilda individen, så att val av lärarstrategier gynnar även de 

flerspråkiga eleverna. 

I de samhällsorienterade ämnena (SO) är det många ord och begrepp som är språkligt svåra och 

abstrakta (Short, 1994). De svenska eleverna har andra förkunskaper och erfarenheter än vad 

elever med utländsk bakgrund har. Det innebär att elever med utländsk bakgrund behöver lära sig 

nya svåra ord samtidigt med innehållet (Wikström, 1996). Flerspråkiga elever har därför behov av 

en språkutvecklande undervisning, något som ofta saknas i SO-ämnena (Löthagen, Lundenmark, 

Modigh, 2008).  

I Skolverkets kursplan för svenska (2002) framgår det tydligt att ett av skolans viktigaste uppdrag 

är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. I Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, (Skolverket, 2006a) står det att skolans 

undervisning ska tillmötesgå alla elevers behov. Vi vill i vår studie fokusera på lärarnas 

möjligheter att genom medvetna val skapa goda förutsättningar för de flerspråkiga elevernas 

lärande. Ett lärande där språk- och kunskapsutveckling står i centrum och där vårt fokus i denna 

studie ligger inom SO-undervisningen. Oavsett vilken grad av medvetenhet som finns hos 

lärarna, vill vi nå förståelse eftersom eleverna påverkas av strategierna.  
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2 Bakgrund  

Bakgrunden beskriver den nuvarande situationen för flerspråkiga elever och förutsättningar för 

deras språk- och kunskapsutveckling. Därefter behandlas de språkliga krav som ställs i 

samhällsorienterade ämnen. Till sist beskrivs främjande arbetssätt utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Nedan definieras centrala begrepp. 

Definitioner 

Andraspråket är det språk som lärs in när ett förstaspråk helt eller delvis tillägnats 

(Nationalencyklopedin, 2010a).  

Flerspråkighet innebär att man kan använda och behärska två eller flera språk 

(Nationalencyklopedin, 2010b).  

Kunskapsutveckling sker parallellt och i samspel med språkutvecklingen. Det finns ett tydligt 

samband mellan ämneskunskaper och språkkunskaper (Hvendekilde, Hyltenstam & Loona, 1996; 

Gröning, 2003; Thomas & Collier, 1997).  

Modersmålet är det första språket man lär sig (Nationalencyklopedin, 2010c). 

Språkutveckling är ett centralt begrepp i kursplanen för svenska som andraspråk. Här betonas 

att elevernas språkutveckling sker i socialt samspel med läraren och varandra. Genom språket 

utvecklas bland annat elevernas tänkande och kommunikation. Eleverna ska utveckla språkliga 

förmågor genom att tala, lyssna, läsa och skriva (Skolverket, 2002).  

Strategier är välplanerade tillvägagångssätt (Svenska Akademins ordlista, 2007). Sträng & 

Dimenäs (2000) utvecklar begreppet strategi genom att härleda till ordets ursprung, grekiskans 

strateg, som betyder att ledaren med stor makt genomförde sin taktik med genomtänkta 

ideologiska teorier. Likaledes bör läraren, som är ledaren för elevgruppen genomföra 

undervisning utifrån medvetna val med utgångspunkt i mål och vetenskapliga teorier. 

Utländsk bakgrund innebär att eleven är född utomlands eller att eleven är född i Sverige men 

båda föräldrarna är födda utomlands (Skolverket, 2006b). 
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Flerspråkiga elever i grundskolan 

I den nyligen utkomna rapporten från PISA (Skolverket, 2010a) betonas skillnaderna i 

skolresultat mellan inhemska elever och elever med utländsk bakgrund. Rapporten visar bland 

annat att elever som är födda utomlands presterar sämre i läsförståelse än de som är födda i 

Sverige. En förklarande faktor till dessa resultat är att elever med utländsk bakgrund i genomsnitt 

har en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund och väges denna faktor in minskar 

skillnaderna. Trots detta, konstaterar rapporten att elever med utländsk bakgrund, som vuxit upp 

och gått i skola i Sverige, har sämre resultat i läsförståelse. Rapporten uttrycker att: 

”…skolan inte riktigt lyckas med målsättningen att ge alla elever en fullgod utbildning.  

 Ett skolsystems förmåga att ge en fullgod utbildning även till elever med utländsk   

 bakgrund kan ses som en aspekt av likvärdighet och utifrån den aspekten lyckas inte  

 Sverige bättre än andra länder.” (Skolverket, 2010a, s.18) 

Statistik från Skolverket (2010b) visar på att 80 % av elever med svensk bakgrund har uppnått 

målen i alla ämnen i årskurs 9 men att endast 50 % av elever med utländsk bakgrund och födda 

utomlands uppnår målen. 69 % av elever med utländsk bakgrund och födda i Sverige uppnår 

målen i alla ämnen. Utifrån Skolverkets lägesbedömning av grundskolan (2010c) nådde 81 % av 

de elever som läser svenska som andraspråk målen, 19 % nådde alltså inte målen.  Variationen 

mellan de olika nationella delproven är betydande där 35 % inte nådde målen i läsförståelsen. 19 

% av grundskolans elever är berättigade till modersmål, där de största språkgrupperna är följande, 

rangordnade i storleksordning: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, spanska, engelska, 

somaliska, finska, albanska, persiska, kurdiska/nordkurdiska och turkiska (Skolverket, 2010c). 

Kursplanerna i modersmål och svenska som andraspråk 

Flerspråkiga elever inom svensk grundskola har rätt till två ämnen utöver vad elever med svenska 

som modersmål har; modersmål och svenska som andraspråk (Skolverket, 2002). Vilka 

bestämmelser och regler som gäller i modersmål och svenska som andraspråk framgår i 

Grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 1994). Yttersta syftet med undervisning i 

svenska som andraspråk är att eleven ska uppnå förstaspråksnivå i svenska. Kursplanen visar på 

vikten av språkutveckling och att språket ses som ett redskap för tänkandet, som är avgörande 

för lärande. Det nya språket, alltså andraspråket, används som ett tankeinstrument i skolan även 

om det till en början och under inlärningsfasen inte fungerar helt och fullt ut. Det framgår tydligt 



4 

 

i kursplanen att alla lärare har ett gemensamt ansvar för elevens språkutveckling och ska därför 

vara medvetna om språkets betydelse för lärandet. Modersmålets utformning och viktigaste 

uppdrag är att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling och att det innehåll som väljs ut inom 

modersmålet ska ha anknytning till det övriga skolarbetet (Skolverket, 2002).  

Att lära på ett andraspråk 

Andraspråkselever är en lika heterogen grupp som enspråkiga elever och har olika erfarenheter 

gällande bland annat språk, värderingar, kultur och socioekonomisk bakgrund. Den gemensamma 

faktorn är att de har ett annat modersmål än svenska (Gibbons, 2006). Inom gruppen ryms olika 

utvecklingsnivåer i svenska, som inte kan förutsägas utifrån ålder eller skolår. Det beror på olika 

faktorer, exempelvis vid vilken ålder andraspråksinlärningen påbörjas och i vilken grad de 

exponeras för sitt andraspråk. Elever med ett andraspråk står inför dubbla utmaningar när de 

börjar skolan. De ska dels lära på ett andraspråk men också lära sig andraspråket (Hyltenstam, 

2000).  Många av dessa elever får en avbruten modersmålsinlärning när de börjar skolan som 

medför att både modersmåls- och kunskapsutveckling försenas (Gröning, 2003). Kunskaper som 

elever med svenska som modersmål lärt sig före skolstart, lär sig en del andraspråkselever först i 

skolan, vilket visar på den betydelsefulla rollen skolans språkundervisning spelar (Skolverket, 

2008a). 

Språkbehärskningen kan delas in i en bas och en utbyggnad. Basen innebär den muntliga 

språkbehärskning barnet har i sitt modersmål då de börjar skolan vid sju års ålder. Den vidare 

språkutvecklingen, utbyggnaden, sker under skolåren såsom inom läs- och skrivlärandet där 

språkbasen är förutsättningen. Men för andraspråkselever, som kanske endast har en bas inom 

sitt modersmål, kan man inte börja utbyggnaden på svenska och förbise att de inte har någon bas 

i detta språk. Man bör istället arbeta parallellt med att utveckla både barnets bas och utbyggnad 

inom svenskan (Viberg, 1993). 

För att flerspråkiga elever ska få bästa möjliga språk- och kunskapsutveckling måste pedagoger ha 

goda kunskaper om hur man lär sig på ett andraspråk (Axelsson, Lennertson-Hokkanen, Sellgren, 

2002; Hyltenstam, 2000; Thomas & Collier, 1997). Lärarna behöver också noga planera sin 

undervisning, som bygger på medvetna val (Gibbons, 2006) samt kunna bedöma elevernas 

språkkunskaper, så att undervisningen anpassas till en lämplig språklig nivå (Hyltenstam, 2000). 
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Modersmålets betydelse 

De amerikanska forskarna Thomas och Collier (1997) har genomfört en omfattande longitudinell 

studie mellan åren 1982-1996 på 42 000 minoritetsspråkselever. Det som undersöktes var 

elevernas skolframgång och hur undervisning bedrivits för att främja eleverna i både språk- och 

ämneskunskaper. Slutsatsen av studien visar att ju bättre andraspråkselever har utvecklat sitt 

tänkande och lärande på sitt modersmål, desto snabbare kommer eleven att utveckla sitt 

andraspråk och därmed ha bättre förutsättningar för att tillägna sig ämneskunskaperna på sitt 

andraspråk. Modersmålet gynnar alltså andraspråksinlärningen, exempelvis genom 

begreppsbildning, då eleverna inte behöver lära nya begrepp på nytt utan begreppen kan direkt 

överföras från modersmålet till andraspråket. En formell undervisning i elevens modersmål 

menar Thomas och Collier är den viktigaste bakgrundsfaktorn för skolframgång. De viktigaste 

komponenterna för andraspråkselevers skolframgång är att de utvecklar modersmålet, får 

engelska som andraspråk, att kunskapsutveckling sker på modersmålet och andraspråket samt att 

de har en sociokulturellt stödjande miljö. Till det ska också tilläggas att läraren bör vara kunnig 

inom andraspråksutveckling.  

Hvenekilde et. al. (1996) har sammanfattat forskningsresultat som visar på vad som främjar 

tvåspråkighet som mål i skolans undervisning. Figur 1 visar att utvecklingen i modersmålet ska 

ske parallellt med ämneskunskaperna och andraspråksinlärningen. Den horisontella översta 

heldragna linjen visar på att eleven har utvecklat en bas i modersmålet vid skolstart, som 

markeras med heldragen lodrät linje, och fortsätter med det efter skolstart. Eventuellt har barnet 

lärt sig svenska genom förskolan (streckad linje inom parantes) som sedan fortsätter att utvecklas 

i takt med att modersmålet också utvecklas. Den tredje horisontella linjen visar att eleven under 

sin skoltid har en åldersmässig utveckling inom ämneskunskaperna. Det förutsätts av att 

modersmålet används för ämnesinlärning till dess att eleven når en åldersmässig nivå i svenska. 

Denna modell förutsätter också att svenska som andraspråk och modersmålet används samtidigt, 

för att eleven ska utveckla sin tvåspråkighet och samtidigt nå åldersmässiga ämneskunskaper. 

Detta kan vara en period på fem år eller mer. 
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Modersmål _____________________________________________ 

Svenska          (_ _ _ _ _ ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________ 

Ämnen                                    _______________________________ 

FIGUR 1 Språklig integreringsmodell med tvåspråkighet som mål (Hvenekilde et.al., 1996, s. 53). 

Processinriktat arbetssätt  

Språkforskaren Cummins (2000) beskriver klassrummets språkanvändning utifrån en modell, där 

undervisningen bedrivs utifrån den kognitiva svårighetsgraden i innehållet och graden av 

situationsberoende stöd (Figur 2).  För bästa språkutveckling ska läraren arbeta processinriktat 

och utgå från en låg kognitiv grad med en tydlig situation som stöd, fält A, för att sedan fortsätta 

till fält B som är mer kognitivt krävande men fortfarande med stöd utifrån situationen. Därefter 

bör språkutvecklingen fortsätta vidare till fält D. Språkliga aktiviteter inom fält A kan innebära att 

läraren använder vardagsbegrepp och utgår från elevernas bakgrundskunskaper, samt att eleverna 

deltar i vardagliga samtal. Hos andraspråkselever utvecklas därmed samtalsförmågan tidigt på 

grund av att eleven får ett tydligt, situationsberoende stöd och att den kognitiva graden är låg. 

Läraren behöver ge stöd till eleven för att komma vidare till fält B, som blir ett mer 

kunskapsinriktat skolspråk. Situationsstödet kan vara sociala och laborativa övningar i form av 

exempelvis smågruppssamtal, samarbetsinlärning, rollspel, experiment och studiebesök 

(Cummins, 1996). De språkliga aktiviteterna i fält C bör endast användas vid speciella tillfällen då 

man vill förstärka ett moment genom att skriva av text från tavlan, fylla i arbetsblad eller annan 

form av drillövningar. I fält D kännetecknas de språkliga aktiviteterna av hög kognitiv nivå, som 

kräver ett abstrakt språk utan ett situationsberoende stöd. Elever kan dels skriva eller muntligt 

framföra en händelse utan stöd i situationen (Cummins, 2000). 

 

FIGUR 2 Cummins fyrfältare (Cummins, 2000, s.68). 

B 

A C 

D 

Låg kognitiv grad 

Hög kognitiv grad 

Situationsoberoende Situationsberoende 
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Cummins (2000) menar att ju längre bort från sammanhanget eleverna rör sig, desto mer 

informationsrikt blir språket. Hur eleverna ska använda språket beror på sammanhanget som i sin 

tur påverkas av ämnet, relationen mellan talare och lyssnare (eller författare och läsare) samt 

kommunikationssättet enligt Halliday och Hasan, 1985 i (Gibbons, 2006). Språket anpassas efter 

vad som skrivs och talas om. Språket blir också mer opersonligt, skriftspråksaktigt och abstrakt ju 

längre bort från sammanhanget man rör sig. Alltså gynnas andraspråkselever av 

situationsberoende stöd, för att sedan utvecklas mot ett mer situationsoberoende sammanhang 

med en högre kognitiv nivå (Cummins, 2000). 

Språkliga krav i samhällsorienterade ämnen 

I de samhällsorienterade ämnena historia, geografi, religion och samhällskunskap utvecklar 

eleverna kunskap i bland annat demokrati, kulturella mönster, lokala och globala 

överlevnadsfrågor (Skolverket, 2002).  Short (1994) menar att inom SO-ämnena ska eleverna 

tillgodogöra sig en stor mängd information, dels genom att lyssna på läraren och genom att läsa 

texter från läroboken. Ämnena är inga specifika språkämnen men ställer höga krav på elevens 

språkfärdighet, då språket är mer kunskapsinriktat och kräver en god läs- och skrivförmåga av 

eleven. Wikström (1996) tydliggör detta och menar att SO-ämnena har ett nära samband med 

landets kultur och att elever med svenska som modersmål får kulturella ledtrådar i texten. Målen 

för SO-ämnena är desamma oavsett om man är flerspråkig eller ej, men vägen dit, hur man 

tillgodogör sig ämneskunskaperna kan se olika ut.  

Enligt Grönings studie (2003) uppskattar de undersökta lärarna som undervisar flerspråkiga 

elever att de har lägre nivå i kunskaper inom SO-ämnena än vad svenska elever har.  Lärarna 

menar att elevens kunskapsnivå i svenska hör samman med deras kunskapsnivå i SO-ämnena. 

Flerspråkiga elever som har en avancerad nivå i svenska språket också har det inom SO-ämnena. 

Slutsatsen är att det finns ett tydligt samband mellan språkbehärskning på svenska och 

kunskapsnivån i SO-ämnena. För att eleven ska tillägna och redovisa ämneskunskaper på 

avancerad nivå på svenska, krävs att eleven utvecklat svenska som andraspråk på en avancerad 

nivå. Därför är det orättvist att med samma mått bedöma elevernas kunnande inom dessa ämnen. 

Om modersmålet varit en resurs i ämneslärandet hade det troligtvis varit till fördel för dessa 

elever, som ännu inte nått avancerad nivå i svenska. Alltså ger det ingen rättvisande bild för 

andraspråkselever gällande deras ämneskunskaper om undervisningen endast sker på svenska. 

Grönings resonemang stämmer väl överens med den språkliga integrationsmodell som 

Hvenekilde et. al. (1996) tydligt visar på, att väl utvecklat modersmål, ämneskunskaper och 
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avancerad nivå i svenska följs åt.  

Sociokulturell teori 

Den ryske utvecklingspsykologen Vygotsky (1978) la grunden för en sociokulturell syn på lärande 

och utveckling, där all mänsklig utveckling beror på socialt samspel och att kunskap konstrueras 

därigenom. Det viktigaste kulturella redskapet för att kunskapen ska internaliseras och bli till 

elevens egna, sker genom språket. Språket blir ett verktyg för det egna tänkandet och 

förmedlandet av kunskap. Genom den sociala internaliseringsprocessen tydliggörs därmed vad 

eleven kan på egen hand och vad hon/han behöver hjälp med. Detta kallas för den närmaste 

utvecklingszonen, och beskriver avståndet mellan vad en människa kan göra utan hjälp och det 

hon kan göra tillsammans med en mer erfaren person. Denna person kan dels vara en mer 

erfaren vuxen, men också en jämnårig som kan lite mer. Dessa personers stöd utgör en stöttning, 

scaffolding, som den amerikanska psykologen Bruner (1978) benämner det. Stöttning innebär en 

tillfällig hjälp så att barnet ska kunna koncentrera sig på den aktuella uppgiften. Stöttningen kan 

liknas vid en tillfällig byggnadsställning, som för en tid hjälper eleven att utvecklas vidare. Målet 

är att eleven sedan på egen hand ska kunna utföra uppgifter självständigt. Stöttningen ska vara 

adekvat och betyder inte en förenkling av uppgiften (Gibbons, 2006). Den norska psykologen 

Tetzchner (2005) uttrycker enligt den sociokulturella teorin att ”Klassrummet är en social 

verksamhet där lärarens roll är att vara regissör och vägledare”. (s. 307). Kännetecknande för 

elever är att de är aktiva och självständiga i sökandet efter ny kunskap men att lärarens hjälp är 

betydelsefull i denna handling (Vygotsky, 1978). 

Säljö (2000), professor i pedagogisk psykologi, menar att lärandet sker när människan utsätts för 

sociala situationer och blir förtrogen med den, som i sin tur leder till att man på egen hand kan 

genomföra situationen från början till slut. Enligt den sociokulturella teorin står samspel, språk 

och stöttning i centrum vilket leder till, menar Gröning i sin studie (2006), att de kommunikativa 

händelserna i klassrummet är centrala och en måttstock för hur och var lärandet sker. Därför hör 

språk- och kunskapsutvecklande strategier hemma inom den sociokulturella teoribildningen 

(Gibbons, 2006). 

Lärarstrategier som främjar språk- och kunskapsutveckling 

Utifrån ovanstående teorier och tidigare forskning som behandlar främjandet av elevers språk- 

och kunskapsutveckling kan vi urskilja möjliga lämpliga val av lärarstrategier. Dessa är; lärarens 
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genomgående stöttning, lärarens användning av modersmålet, utgå och skapa förförståelse och 

kontextstöd, arbeta interaktivt, integrera språk och ämne, arbeta med ord och begrepp samt 

arbeta med läs- och skrivutveckling. Vi förtydligar var och en här nedan och är medvetna om det 

urval vi gjort av möjliga lämpliga strategier. 

Genomgående stöttning från läraren 

Cummins (1996) menar att den enskilde läraren har stora möjligheter att skapa ett klassrum som 

främjar språkutveckling för andraspråkselever. Enligt Bruners (1978) teori om stöttning kan 

läraren vara det stöd som möjliggör att eleven kan koncentrera sig på den aktuella uppgiften och 

främjar kunskapsutveckling hos eleven. Löthagen et. al.                      (2008) menar att det är stor 

variation på vad läraren kan göra för att stötta eleverna men de kan exempelvis tala tydligt, skriva 

upp nyckelbegrepp, visa med kroppsspråk och använda bilder. Medier såsom datorer och 

tidningar är också betydelsefulla verktyg för stöttning. Lärarens stöttning kan också gestaltas i ett 

medvetet val av elevsammansättningsgrupper, så eleverna utgör stöttning för varandra. Lämpliga 

lärarstrategier för stöttning bör fokusera på att använda hjälpmedel, förtydliga med tal och 

kroppsspråk samt stötta adekvat i ämnet. 

Användning av modersmålet 

Forskning som nämnts tidigare i vår studie visar tydligt att modersmålet främjar 

andraspråksutvecklingen. Modersmålet stöttar andraspråks- och kunskapsinlärningen och båda 

språken bör användas parallellt så länge behovet finns (Hvendekilde et. al., 1996; Thomas & 

Collier, 1997; Viberg, 1993). Modersmålet är alltså en resurs för flerspråkiga elever som inte nått 

avancerad nivå i svenska, vilket krävs för att på bästa sätt tillägna sig kunskaper inom de 

samhällsorienterade ämnena (Gröning, 2003). Lämpliga lärarstrategier i modersmålsanvändning 

är att uppmuntra eleverna att använda sitt modersmål i tal och skrift samt att använda sig av 

modersmålslärare i eller utanför klassrummet.  

Skapa och utgå ifrån förförståelse och kontextstöd 

Ett processinriktat arbete med elevers språkanvändning är gynnsamt. Utgångspunkten är 

elevernas förkunskaper och vardagsspråk och genom att ge kontextuellt stöd når eleverna ett mer 

abstrakt skolspråk. Ett tydligt sammanhang fungerar som stöd för eleverna, det kan innebära 

interaktiva arbetsformer och konkreta situationer (Cummins, 2000). Gynnsamma lärarstrategier 

är att utgå från elevers förkunskaper och ge någon form av kontextuellt stöd. 
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Arbeta interaktivt  

Utveckling av elevernas talade språk sker lämpligast genom en dialoginriktad interaktion. När 

eleverna får ”tänka högt” blir det en interaktion då de får reda ut begrepp med egna ord och 

svara på andras tankar (Gibbons, 2006). Enligt Swain, 1995 i Gibbons (2006) bearbetas språket 

mer genom att tala än enbart genom att lyssna.  Läraren stöttar elevens tal genom att förtydliga 

och ställa frågor. För att eleverna ska förstå det de hör, är förkunskaper om innehållet viktigt. 

Likaså att ha samtal då man turas om att tala och lyssna ger eleverna tillfälle att ställa frågor och 

be om förtydligande så att de förstår (Gibbons, 2006). 

Grupparbete är en interaktiv arbetsform och Mc Groarty (1993) menar att grupparbeten har 

många fördelar som bland annat gynnar det flerstämmigheten i elevernas tal. Det blir ett större 

inflöde och utflöde i talet genom att de utbyter information och lärandet sker då i ett meningsfullt 

sammanhang. Förståelsen blir bättre genom att ord upprepas, omformuleras och förtydligas. Hall 

(2000) menar att de flerspråkiga eleverna ofta är tryggare i sitt tal i liten grupp, där de stöttar 

varandra. Lärares strategier bör vara att organisera grupparbeten där fokus ligger på språk- och 

kunskapsutveckling samt att läraren organiserar samtal där flerstämmighet främjas. 

Integrera språk och ämne  

Thomas och Collier (1997) hävdar att språk- och ämnesintegrerad undervisning är en strategi 

som främjar språkutvecklingen. Språkinlärningen blir mer effektiv och meningsfull i ett verkligt 

sammanhang. Enligt Cummins (2000) behövs fokus på innehåll, språk och språkanvändning för 

ett bra språk- och kunskapsutvecklande arbete. Gibbons (2006) menar att läraren behöver göra 

en språkinventering och delar in detta förberedande arbete i två delar och som avslutas med en 

uppföljning av arbetet. Första delen innebär att hitta språket i ämnet; vilka språkliga krav ställs 

inom ämnesområdet? Vilka språkliga områden berörs (tala, lyssna, skriva, ordförråd)? Vilka 

formsidor av språket är aktuella (stavning, grammatik)? Den andra delen är att läraren bedömer 

elevens språkkunskaper. Vad kan eleven och vad behöver hon/han utveckla? Det bör ske genom 

en fortlöpande och formativ bedömning. Detta blir sedan redskap och riktlinjer för 

undervisningens upplägg och innehåll. Lämpliga lärarstrategier är att integrera svenska med SO, 

göra en språkinventering, samt bedöma elevernas språk- och kunskapsutveckling fortlöpande. 

Arbeta med ord och begrepp  

Ordförrådet är den enskilt viktigaste språkliga faktorn inom skolans ämnesundervisning för 
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flerspråkiga elever (Viberg, 1993). Uppbyggnad av ordförrådet underlättas av att det sker i 

konkreta situationer och i ett sammanhang, vilket underlättar förståelsen av ordet. Likaså är det 

viktigt att elever ges flera tillfällen att använda de nya orden både i tal och i skrift. Eleverna kan 

ha mycket skiftande begreppskunskaper inom modersmålet, vilket får avgörande konsekvenser i 

tillägnandet av nya ord och begrepp på svenska. Andraspråkselever har också olika kulturella 

referensramar än vad de svenska eleverna har och det kan vara en av orsakerna till att de har 

svårare att lära sig ord, som är bundna till en svensk kontext (Engström & Holmegaard, 1993). 

Golden och Hvenekilde, 1983 i Lindberg (2006) menar att det inte främst är fackorden som är 

svåra att lära in för andraspråkseleverna. De orden är ofta markerade i läromedel och förklaras av 

lärarna. Istället är det ord som lärarna tror att de allaredan kan, mer kända ord, som vållar 

problem och som inte förklaras.  Lämpliga lärarstrategier gällande ord och begrepp är att 

förtydliga och samtala om orden i konkreta situationer. 

Arbeta med skrivutveckling 

För att flerspråkiga elever ska utveckla sin skriftliga förmåga krävs att de är medvetna om olika 

genrer. Vad är lämpligt och krävs i den skriftliga texten för att läsaren ska förstå? Att tydligt tala 

om vilka regler som gäller för olika texter i olika sammanhang hjälper elever att utveckla ett 

lämpligt språk i tal och skrift på andraspråkets kultur. Språket i skriven text är oftast inte 

kontextbundet och ställer högre språkliga krav än talspråkslika kontextbundna texter. Eleverna 

behöver därför använda sig av ett mer explicit språk. Läraren kan stötta elevernas väg mot 

skriftspråkliga texter genom att skapa förförståelse eller utgå från deras erfarenheter och 

introducera nyckelord därefter. En tydlig skrivundervisning handlar också om att använda språket 

i ett naturligt sammanhang. Lämpliga lärarstrategier är att stötta elevernas skrivande genom 

konkreta och välkända sammanhang samt att tydligt visa hur den skriftliga texten bör se ut 

(Gibbons, 2006).  

Arbeta med läsutveckling 

Flerspråkiga elever kan ha stora svårigheter med att läsa texter där innehållet är obekant. 

Förförståelsen är därför viktig för att eleverna ska nå läsförståelse (Gibbons, 2006). Anderson 

och Pearson (1984) skriver att effektiva läsare drar nytta av sina erfarenheter och kunskaper för 

att förstå sin text. Cummins (1996) menar att om eleverna kan läsa på sitt modersmål underlättas 

läsinlärningen i andraspråket. Läraren bör stötta eleverna genom att förbereda dem och bygga 

upp kunskap och förståelse inför läsningen. Gibbons (2006) menar att lämpliga texter för 
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flerspråkiga elever bör innehålla ett universellt tema och ha en tydlig struktur. Lämpliga 

lärarstrategier är att arbeta med förförståelsen inför läsningen. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att beskriva och förstå vilka språk- och kunskapsutvecklande strategier 

grundskollärare använder sig av i flerspråkiga klassrum (år 4-6) inom de samhällsorienterade 

ämnena. Frågeställningarna är följande: 

• Vilka språk- och kunskapsutvecklande lärarstrategier förekommer i SO-undervisningen 

för flerspråkiga elever? 

• Vilka argument har läraren för sina strategier? 
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4 Metod 

Utifrån studies syfte avgörs metoden och vi har valt att kombinera kvantitativ och kvalitativ 

metod. Både kvalitativ och kvantitativ forskning vill undersöka vad människor gör och tänker, 

men hur man studerar detta skiljer sig åt (Bryman, 2002). Den kvantitativa delen i detta arbete 

utgörs av strukturerade observationer av lärarnas strategier. Den kvalitativa delen är fokuserade 

intervjuer om lärarnas argument för valda handlingar. Studien är deduktiv, där teorin är 

utgångspunkten för observationerna och intervjuerna. Det innebär att studien utgår från 

forskning och teorier där sedan observationer och intervjuer är medel för att fånga verkligheten 

(Bryman, 2002).  

Studiens ansats är inom etnografin, som innebär att forskare fokuserar på personers eller 

gruppers beteenden och kommunikation i en naturlig miljö under en tidsperiod. Målet är att nå 

förståelse och redogöra för gruppens kultur och beteenden. Etnografin härstammar från 

naturalismen, som eftersträvar att förstå verkligheten som den verkligen är (Bryman, 2002). 

Naturalistiska undersökningar kombinerar ofta observationer med intervjuer, vilket vi har valt att 

göra (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007).  

Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes utifrån definitionen av populationen; grundskollärare i skolår 4-6 

som ansvarar för SO-undervisning i klasser där majoriteten av eleverna har utländsk bakgrund. 

Urvalet baserades på information från Skolverkets statistikdatabas Siris (2009). 

Bekvämlighetsurvalet innebär att vi undersökte den population som var tillgänglig för oss 

(Bryman, 2002). Urvalet blev tre olika klasser i en kommun och observationerna ägde rum vid 39 

tiominuterstillfällen med sammanlagt 390 minuters observationstid. Se Bilaga 3 för specificering 

av observationstillfällena.  Deltagarna i observationen är grundskollärare eftersom det är lärarens 

strategier som observeras. Skolår 4-6 valdes därför att Thomas och Collier (1997), Säljö (2000) 

och Gröning (2003) menar att undervisningen i och med fjärde skolåret blir mer tankemässigt 

krävande och mer kunskapsorienterat. Detta ställer högre krav på språket, som blir mer abstrakt 

och situationsoberoende och därmed en större utmaning för flerspråkiga elever. Lektioner i 

samhällsorienterade ämnen har observerats utifrån att flerspråkiga elever i större grad än elever 

med svenska som modersmål inte har utvecklat svenska språket på en avancerad nivå. Det 

försvårar förståelsen av abstrakta begrepp, som är vanligt förekomna inom SO-ämnena (Gröning, 

2003). 
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Genomförande 

Val av metod 

För att få svar på frågeställningen om vilka språk- och kunskapsutvecklande lärarstrategier som 

används i SO-undervisningen för flerspråkiga elever, utfördes strukturerade observationer. Under 

observationsstudier står människors handlande i centrum och strukturerade observationer 

kännetecknas av att man direkt observerar beteenden utifrån ett förutbestämt 

observationsschema, med tydliga kategorier (Esaiasson et. al. 2007). Kategorierna i studiens 

observationsschema bestämdes utifrån forskning och teorier om vad som är språk- och 

kunskapsutvecklande strategier, som det redogörs för i bakgrunden. Till observationernas 

fördelar hör att man observerar de direkta beteenden som faktiskt äger rum till skillnad från 

intervjuer, där respondenten själv berättar om händelser, utan att intervjuaren kan kontrollera att 

det skett (Esaiasson et. al. 2007).  

 ”Detta gör direktobservationer särskilt lämpliga då man vill studera processer eller strukturer  

 som kan vara svåra att klä i ord för inblandade parter. Det är inte alltid de personer som själva  

 är mitt uppe i ett skeende ”ser” vad som försiggår.”       

 (Esaiasson et. al., 2007, s. 343) 

Observationsschemats utformning ska innefatta kategorier, som säkerställer de beteenden man 

vill observera. Strukturerade observationsscheman bör utformas med uteslutande och 

uttömmande kategorier (Bryman, 2002), som i vårt fall anger arten av lärarens handlingar under 

den observerade lektionen (Bilaga 2). De handlingar som observerats markerades med ett kryss. 

Till strukturerade observationers nackdelar hör interbedömmarreliabilitet som betyder graden av 

överensstämmelser mellan de olika observatörerna. Det innebär i vilken utsträckning 

observatörerna tolkar kategorierna i schemat, alltså med vilken noggrannhet mätningarna görs. 

Reliabilitetsstärkande åtgärder innebär att observatörerna har en så samstämmig syn på schemat 

som möjligt. Validitetsstärkande åtgärder innebär att observationsschemat ska vara rätt utformat 

för att observera det som ska observeras. En annan faktor, som kan påverka resultaten av 

observationerna är om den observerade läraren ändrar sitt beteende på grund av att hon/han är 

observerad (Bryman, 2002).  

En öppen observatörsroll intogs eftersom vi berättade om studiens syfte för berörda rektorer och 

lärare, som vi var skyldiga att göra enligt de forskningsetiska principerna (Bryman, 2002). Bryman 



16 

 

(2002) hänvisar till Gold, 1958 som menar att observatörerna intar olika roller, som speglar grad 

av involvering. Vår roll var endast som observatör, vilket innebar att vi inte deltog i elevernas 

undervisning. Samspel skedde endast med läraren via efterföljande intervju. Bryman (2002) menar 

att det finns en risk att observatören inte förstår situationen om deltagandet ej sker fullt ut. Men 

vi anser att det inte fanns en sådan risk eftersom vi gjorde kompletterande intervjuer och som 

lärarstudenter har vi förståelse för lärarrollen samt är inlästa på aktuella teorier om språk- och 

kunskapsutveckling.  

Fokuserade intervjuer genomfördes, som kännetecknas av öppna frågor, ställda utifrån en speciell 

situation och handling (Bryman, 2002). I vår studie ställdes frågor utifrån den observerade 

lektionen, då lärarna fick berätta om sina argument för val av strategi. Se Bilaga 1 för de 

intervjufrågor som använts i huvudsak. 

Datainsamling 

För att få tillträde till målgruppen togs kontakt med berörda lärare och rektorer både via muntlig 

kontakt och via mejl, se Bilaga 5. De informerades om studiens syfte samt om skolans och 

berörda personers konfidentialitet (Kvale, 1997). Rektorerna och lärarna gav sitt samtycke till 

detta. Validitetssäkrande åtgärder gjordes genom att pilottesta observationsschemat under två 

lektioner på sammanlagt 60 minuter samt utfördes en kompletterande provintervju. Ändringarna 

som gjordes efter pilottestningen innebar förtydligande av observationsschemats kategorier samt 

att kryss sedan sattes för varje förekomst av lärarstrategier, indelat i tiominuterssekvenser. Ett 

kryss i en tiominutersruta innebär att en strategi har förekommit men det talar inte om hur många 

gånger. Även förtydligande av intervjufrågorna gjordes för att få en intervju som överensstämmer 

med studiens syfte.  

Därefter genomfördes observationerna med kompletterande intervjuer av varje observatör för 

sig. Observationstillfällena ägde rum på varierade tider under skoldagen med varierat innehåll på 

SO-lektionerna. De observerade lektionerna ingick i längre ämnesområden där vi endast kunnat 

observera vissa delar. Vi genomförde löpande sammanhängande observationer fördelade på 

tiominuterssekvenser. Intervjuerna gjordes i möjligaste mån direkt efter de observerade 

lektionerna för att få en så aktuell bild som möjligt. Vi har vid tre tillfällen återkommit med 

kompletterande frågor till lärarna, för att få en bättre helhetsbild av lärarnas argument och 

därmed bättre förutsättningar att besvara studiens frågeställningar.  
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Databearbetning 

Efter utförda observationer, sammanställdes resultatet i tabeller, där en tiominuterssekvens 

räknats som ett kryss och ett möjligt tillfälle. Alltså av 390 observerade minuter, utgör det 39 

möjliga tiominuterstillfällen. Se Bilaga 4 för tabell över observationsresultaten. Alla intervjuer har 

spelats in och transkriberats, förutom tre intervjuer som registrerats genom att den som intervjuat 

dokumenterat under samtalets gång. De tre sistnämnda intervjuerna var av kompletterande art 

och därför med få ställda frågor. Inspelade intervjuer med transkribering underlättar för en 

närmare analys av samtalet, då man helt kan fokusera på intervjuns innehåll (Kvale, 1997). 

Utskrifterna av intervjuerna gjordes av den som intervjuat läraren. Sedan analyserades hela 

materialet deduktivt utifrån studiens syfte, där vi tillsammans försökte se mönster om vilka 

argument och strategier som återkom. 

Etik 

Etiska avgöranden ska genomsyra hela forskningsprocessen. Vi måste kunna säkra 

intervjupersonernas konfidentialitet från planeringen av studien, genom intervjun, i 

transkriberingen samt i resultatet och analysen. Detta gjordes genom att de berörda personerna 

informerades om deras konfidentialitet genom samtal och mejl. Vi delgav samtidigt studiens syfte 

och upplägg, som informationskravet föreskriver.  De berörda gav sitt samtycke till att delta och 

blev informerade om att de kunde avbryta sin medverkan. För att uppfylla nyttjandekravet 

informerades de om att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

forskningsändamål (Bryman, 2002; Kvale, 1997). Vi är medvetna om att observationerna och 

intervjufrågorna kan ha upplevts ifrågasättande av lärarna. Vi har därför utformat öppna 

intervjufrågor, så långt det är möjligt för att undvika detta.  
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5 Resultat 

Av de framkomna resultaten kan vi inte generalisera resultaten utan de rör endast de grupper vi 

observerat (Bryman, 2002). Nedan presenteras resultatet utifrån observationer och intervjuer. 

Diskussionen av resultaten är invävd i resultatanalysen. Resultatet rangordnas i kategorier efter 

hur stor förekomsten varit totalt för kategorin. Inom kategorierna rangordnas sedan strategierna i 

vilken grad de förekommit. Se Bilaga 4 för resultat av observationerna ordnade i tabeller.  

Ämnes- och materialstöd 

Resultatet av lärares strategier i att använda hjälpmedel som stöttning förekom med drygt två 

tredjedelar av totala antalet observationer. Exempel på vad det kunde innebära var att läraren 

använde geografispel på datorn, läroböcker samt filmvisning. Argument som lärarna angav är att 

film är ett bra hjälpmedel för att förtydliga begrepp. Användandet av flera hjälpmedel gör att 

eleverna får möjlighet att genom flera sinnen ta del av kunskap. Följande citat belyser detta: 

 ”… en del tar bättre in fakta då de ser och hör.”  

Lärares strategier för att använda bilder som stöttning till eleverna uppnåddes med drygt hälften 

av samtliga observationstillfällena. Exempel på vad det kunde innebära var att läraren använde 

bilder i läroboken som stöd och utgångspunkt i det gemensamma samtalet. Läraren kunde också 

uppmuntra så att eleverna själva bläddrade i böckerna/kartböckerna för att prata om det de såg. 

Lärarna ritade även bilder på tavlan för förtydligande. Ytterligare ett exempel var att eleverna 

själva fick rita en Sverigekarta i början och i avslutning av temaområdet. Detta för att synliggöra 

för eleverna vad de lärt sig. Argumenten för denna strategi är att bilder är ett av många 

inlärningssätt.  

”De får ett bildligt uttryck då, inte bara muntligt och skriftligt.” 

Vad det gäller resultatet för lärares strategier att stötta eleverna genom att tala tydligt och/eller 

använda kroppsspråk, uppnås det med drygt en tredjedel av totala antalet observationer. Ett 

exempel på detta var när läraren talade extra tydligt och använde gester och kroppsspråk som 

hjälp. Vi finner inget medvetet argument för denna strategi.  

Resultatet av observationerna på lärarens strategier för att organisera så eleverna stöttas i ämnet 

uppnåddes med drygt en tredjedel av samtliga observationer. Exempel på detta var då läraren gick 
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runt i klassrummet och stöttade enskilda elever samt att eleverna utgjorde stöttning för varandra i 

grupparbeten. En lärare uttrycker situationen kring stöttning med följande ord: 

”…först gå till dem som räcker upp handen och sedan gå runt om man hinner det… Det är   

 mitt mål att göra det så mycket som möjligt. Fast det tar ju alldeles för mycket tid, det här:   

 Håll tyst, sitt på din plats!.” 

Argument för strategin är att eleverna ska få ökat självförtroende och bli självständiga för att 

sedan lösa uppgifterna på egen hand. Argumentet för att eleverna ska få jobba tillsammans är om 

det främjar båda parter och de får ett så bra resultat som möjligt i uppgifterna.  

Resultatanalys 

Samtliga resultat i kategorin ämnes- och materialstöd visar på ett tydligt mönster i att stöttning i 

någon form förekommer under hälften av de observerade tillfällena. Enligt Cummins (2000) har 

den enskilda läraren stor potential att främja språkutveckling för andraspråkselever. Lärarens 

olika sätt att skapa dessa möjligheter visar sig tydligast då läraren använder hjälpmedel i form av 

film och läroböcker men även datorer förekommer. Lärarna menar att filmen är ett av flera olika 

inlärningssätt vilket stämmer överens med vad som står i Lpo 94 (Skolverket, 2006a) om att 

lärarna ska utgå från elevernas olika behov och sätt att lära. Det visar på lärarnas medvetenhet om 

filmens betydelse som hjälpmedel. En vanlig händelse som framkom under observationerna var 

när lärarna gick runt i klassrummen och vid behov stöttade enskilda elever i ämnet. Bruner (1978) 

menar att stöttning är en tillfällig hjälp för att eleverna ska utvecklas vidare och bli mer 

självständiga. Detta såg vi förekomma då en lärare var medveten om att vissa elever arbetade 

tillsammans för att nå ett bra resultat. I samspel med varandra sker lärandet på ett naturligt sätt, 

något som Vygotsky (1978) förespråkar. Genom samtal eleverna emellan får de tillfällen att 

upprepa orden och förtydliga för kompisen, vilket underlättas av att de är en liten grupp (Hall, 

2000). När eleverna stöttar varandra, frigörs lärarnas tid så alla elever kan få den stöttning som 

behövs, något som vi observerade och lärarna uttryckte att de inte alltid hade tid till. Det som 

lärarna använder mest för att stötta eleverna är olika hjälpmedel, verktyg. Säljö (2000) menar att 

hjälpmedel såsom läroböcker, datorer och filmer är redskap som, om de används rätt, hjälper 

eleverna att utvecklas. 
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Förförståelse och kontextstöd 

Av de totala observationstillfällena där lärarens strategi var att stödja abstrakta begrepp med 

tydlig kontext uppnåddes handlingarna med drygt två tredjedelar. Exempel på hur läraren 

stöttade elevers faktaarbeten var med välkänd arbetsgång, temaområdet, läromedel och tidigare 

gemensamma genomgångar. Argumenten för val av strategi gör att eleverna med hjälp av detta 

stöd blir trygga och kan arbeta självständigt. Ett annat argument är att eleverna presterade bättre 

med tydlig arbetsgång. 

 ”De är ganska osäkra, så om man lägger mycket tid på förberedelser och grundläggande  

 inlärningen så, så blir det ganska lugnt sen.”  

”De har koll på arbetsgången, de kan börja på nästa landskap när de är klara.” 

 ”Ramen är likadan men innehållet blir naturligtvis olika för varje land. Det är ganska styrt   

 men ändå inte.” 

Av totala antalet observationstillfällen förekom lärares strategier i att skapa eller utgå från 

förförståelse med en fjärdedel. Exempel på när lärarna utgick från förförståelse var när de frågade 

eleverna om vad de kände till om det aktuella ämnet för lektionen. Flera elever svarade och en 

dialog mellan lärare och elever uppstod. Ytterligare ett exempel var när läraren knöt an till förra 

lektionen genom att prata om vad de arbetat med. Lärarnas argument för att utgå eller skapa 

förförståelse är att det är en utgångspunkt och förutsättning för elevens vidare arbete. Ett annat 

argument är att läraren anknyter nya begrepp till elevernas erfarenhetsvärld så har de något att 

”hänga upp” kunskapen på. 

”Så gör vi det i grupp, öppet nu, läser högt och diskuterar och sen får de ut frågorna och   

 som de får svara på enskilt.”  

”Först fick de rita en Sverigekarta själva, sen ska det bli en uppföljning i slutet då de får rita   

 en igen och pricka in så mycket de kan. Förhoppningsvis kan de se att det skiljer emellan   

 kartorna och att de lärt sig någonting.” 

Resultatanalys 

Lärarnas strategier i att skapa eller utgå från förförståelse stämde väl överens med vad Cummins 

(2000) menar är ett främjande arbetssätt. Förförståelse är något som ska inleda lektionen för att 

sedan successivt övergå till mer abstrakt skolspråk och alltså inte genomsyra hela lektionen. 
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Lärarnas argument visar på en medvetenhet om att förförståelse är viktigt. I Lpo 94 (Skolverket, 

2006a) står det att lärare ska utgå från elevernas förutsättningar och erfarenheter. Kontextstödet i 

form av hjälpmedel och välkänd arbetsgång gör att eleverna når längre i sin utveckling än om de 

arbetat på egen hand utan stöd.  

Sammanhanget spelar stor roll för hur elever behöver använda sitt språk menar Halliday & 

Hasan, 1985 i Gibbons (2006). Sammanhanget i de observerade fallen var bland annat olika 

teman, och arbetsgången som gav mycket kontextuellt stöd i början och relationen mellan läraren 

och eleverna gjorde att språket kunde vara konkret och talspråkligt. Lärarna avser att 

temaområdena ska leda till större språkliga krav för eleverna med mer explicit och opersonligt 

språk och med mindre stöd. Detta överensstämmer med Cummins fyrfältare (2000), som innebär 

att ju längre bort från sammanhanget eleverna befinner sig, desto mer informationsrikt behöver 

språket bli. 

Fokus på språk 

Vad gäller lärares strategier i att stötta elevers skrivande med tydlig och välkänd kontext visar 

resultatet att det uppnåddes med drygt tre fjärdedelar. En händelse kunde vara att elevers enskilda 

skrivande hade föregåtts av att de skrivit liknande texter tidigare och med ett välkänt ämne. Ett 

annat exempel var att under filmvisning fick eleverna möjlighet att bearbeta informationen 

genom att skriva tankekarta. Att skriva tankekarta var något eleverna gjort sen tidigare och de 

visste hur de skulle använda den. Argumentet för strategin är att eleverna skriver bättre i och med 

tydliga skrivhänvisningar från läraren och gemensamt förarbete. 

”Alla faktameningar ska börja med ”Vet du att …” det för att de inte ska kunna skriva av   

 från boken direkt bara. De blir tvungna att tänka till lite själva.” 

”De läser frågorna och svarar på frågorna. Och så har vi tjatat ganska mycket på att de ska   

 skriva, alltså att de inte bara ska skriva några ord… det är lugnt och ingen stressar så blir det 

 ganska bra svar på dem. Och en del skriver jättemycket och de som inte alls brukar skriva  

 mycket, skriver ganska mycket.” 

Av samtliga observationer förekommer lärares stöttning till elevernas läsning genom förförståelse 

i två tredjedelar av fallen. Exempel på händelser var då eleverna hade gemensam läsning utifrån 

lärobokstexten och kombinerades med frågor från läraren på textens innehåll, som det samtalades 

om i gruppen. Även filmvisning skapade förförståelse till efterföljande läsning i läroböckerna. 
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Argument för strategin är att förarbetet är en förutsättning för att eleverna ska förstå texten. Ett 

exempel på ett förarbete av texten är: 

 ”Sen har vi ju pratat mycket om Sverige; hur ser det ut?, vad finns det?, vad känner de till?.   

 Vi har jobbat med några olika typer av natur, naturtyper; landsbygd, skogen, åkern, fjällen.   

 Lite större begrepp. Sen fick de välja ett landskap att jobba med.” 

Förekomsten av när lärarna förklarade ord och begrepp uppnåddes med knappt en tredjedel av 

de totalt observerade tillfällena. Exempel på detta var när läraren avbröt eller inledde 

läroboksläsning genom att tillsammans diskutera ordens betydelse. Lärarna kunde också inleda 

veckan med att gå igenom svåra ord och begrepp ur läroboken för att eleverna senare i veckan 

skulle kunna bearbeta texten. Ett argument är att när de diskuterar orden skapas en förförståelse 

för lärobokstexten. Ytterligare ett argument är att eleverna ska förstå orden och sammanhanget 

inom det aktuella arbetsområde och inte tappa koncentrationen. En lärare menar: 

”Jag använder ordet flera gånger så de får höra ordet många gånger. Det är ju inte heller förståelse  

 men att  höra ordet i flera sammanhang ökar möjligheten till förståelse.” 

Resultatet av observationer på lärarnas bedömning av elevens kunskapsutveckling uppnåddes 

med knappt en femtedel av de totalt observerade tillfällena. Ett exempel var när lärare 

fortlöpande bedömde enskilda elever i språk och innehåll. En lärare menar att det är individuellt 

om eleverna klarar att få bedömning både i språk och innehåll, om inte prioriteras innehållet. Ett 

annat argument för vald strategi är att eleverna ska nå fördjupad kunskap, som belyses av följande 

citat: 

”En del producerar väldigt mycket men kanske inte har fattat innehållet, alltså det där med  

 kvantitativ och kvalitativ kunskap. En del är ju tillfredställda med att jag har gjort en massa,   

 de känner sig nöjda och så, frågan är ju vad de kan då kanske. Att behöva gå på djupet.” 

Av totala antalet observationer förekom vid ett tillfälle fokus på språkets form. Läraren menar att 

fokus på ämnets innehåll ska komma i första hand och gör att språket då kommer i andra hand. 

Resultatanalys 

Av resultaten framgår det att lärarna i hög grad integrerar läsning och skrivning under lektionerna 

och att det föregåtts av gemensamma genomgångar med stöd i kontexten. Enligt Cummins 

(2000) är det av stor betydelse för flerspråkiga elever att de får stöd utifrån konkreta sammanhang 
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för att klara de mer kognitivt krävande uppgifter. Att ord och begrepp förklaras underlättas av 

om det sker i ett sammanhang, enligt Engström och Holmegaard (1993) vilket resultatet visar har 

gjorts. Lärarna förklarade oftast endast de aktuella fackorden, vilket Golden och Hvenekilde, 

1983 menar i Lindberg (2006) är den vanligaste förekomna strategin. De anser att lärarna också 

behöver förklara de mer kända orden i böckerna, som man lätt kan tro att de flerspråkiga 

eleverna redan kan, vilket inte är säkert och att det kan orsaka problem om dessa ord inte 

förklaras. Golden och Hvenekilde uttrycker också att eleverna behöver tillfällen att använda de 

nya orden i tal och skrift. Det sistnämnda är något som skett i hög utsträckning under 

observationerna. Samtliga elevers skrivning har föregåtts av att ord och begrepp förklarats och 

förtydligats, vilket utgör en stöttning, en tillfällig hjälp (Bruner, 1978) från läraren. Denna 

stöttning bidrar också till ett kontextstöd enligt Cummins fyrfältare (2000), vilket möjliggör att 

eleven sedan på egen hand kan klara av de individuella uppgifterna.  

Cummins (2000) menar att en bra språk- och kunskapsutveckling behöver fokusera både på 

innehåll, språk och språkanvändning. Vi menar att de observerade lektionerna skulle kunna 

utgöra ett meningsfullt innehåll för eleverna att jobba med språkets formsidor, något vi såg 

väldigt lite av. I och med att kursplanen i svenska (Skolverket, 2002) inte ger några direkta 

riktlinjer om innehållet kan de samhällsvetenskapliga ämnena vara en utgångspunkt. 

Interaktiva arbetsformer 

Förekomsten av samtal mellan elever och lärare uppnåddes med en fjärdedel av totala 

observerade tillfällen. Exempel på en händelse var då läraren ledde samtal om nya ämnesområdet 

med eleverna. Situationen beskrivs så här av läraren:  

”… så satt vi och läste högt för varandra, diskuterade ord och pratade om vad det egentligen står.” 

Argument för vald strategi är att samtalet förbättras när eleverna tillsammans med läraren sitter 

närmare varandra runt bordet och läser och diskuterar texten. Ytterligare argument är att eleverna 

ska få flera tillfällen att förstå orden, genom använda dem i både tal och skrift.  

Resultatet av observationstillfällena visar att vid knappt en femtedel av de observerade tillfällena 

förekommer grupparbeten. Enda exemplet på denna strategi var då eleverna arbetade i mindre 

grupp med frågor på texten och samtalade om det. Lärarens argument är att eleverna gärna får 

jobba tillsammans men endast om det gynnar elevernas resultat.  
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Pardiskussioner förekommer inte i någon grad av de observationer som gjorts.  

Resultatanalys 

Vi konstaterar att interaktiva arbetsformer förekommer i låg grad men borde förekomma oftare 

eftersom Mc Groarty (1993) menar att grupparbete är ett bra tillfälle för de flerspråkiga eleverna 

att få tillfälle att upprepa, omformulera och förtydliga ord. Cummins (2000) menar att samtal i 

smågrupp är ett bra kontextstöd i språkutvecklingen. Enligt Vygotskys (1978) syn på lärande sker 

det i samspel med andra, i detta fall genom att tala och höra andra elever. Vi noterar att lärarna 

inte har många kommentarer kring val av interaktiva arbetsformer och det visar på en viss 

omedvetenhet. Även det låga antalet handlingar tyder på att vårt mönster delvis stämmer in på 

det som Dysthe (1996) skriver om att lärare oftast upptar majoriteten av talutrymmet i 

klassrummet av tradition. Lärare föredrar att ha lärarstyrda samtal eftersom det är svårt att se om 

eleverna lär sig vid elevdiskussioner och grupparbeten. Följande citat belyser detta: 

”… man måste förklara orden för dem och kolla så att de förstår.” 

Lärarna väljer individuellt arbete i högre grad än interaktiva arbetsformer, något som motiveras 

med att eleverna är trygga med och får stöd i en välkänd individuell arbetsgång. Men vi anser att 

interaktiva arbetsformer och stöd och trygghet inte är något som motsäger varandra utan istället 

främjar elevernas språkutveckling. I två av tre klasser är gruppstorleken relativt liten, vilket vi 

menar skapar goda förutsättningar för att om eleverna ska få utrymme att komma till tals. Som 

nämnts i bakgrunden gynnas flerspråkiga elever av flerstämmighet och interaktiva arbetsformer. 

Modersmålets användning 

Resultaten av observationstillfällena av lärarnas strategier i att uppmuntra eleverna till användning 

av modersmålet och/eller användning av modersmålläraren i eller utanför klassrummet visar att 

inga sådana strategier förekommer. Samtliga lärares argument för varför det inte förekommer 

någon integrering av modersmålet under SO-lektionerna är att det beror på besparingar och 

prioriteringar av resurser. En lärare anser att det är mycket svårt att få tillgång till 

modersmålslärare under lektionstid för elever som inte är nyanlända. En lärare uttrycker det: 

”Klart vi önskar att vi hade haft en modersmålslärare på SO-lektionerna, med det handlar om  

 prioriteringar.” 
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Resultatanalys 

Av resultatet framgår det att ingen modersmålsanvändning förekommer i form av en närvarande 

modersmålslärare. Samtliga lärare uppger att det är ekonomiska neddragningar och prioriteringar 

av resurser som gör att de inte har någon modersmålslärare närvarande i klassrummet. Deras 

påståenden bekräftas av Skolverkets rapport (2008b) som visar att skolor ofta inte har 

elevunderlag att ha anställda modersmålslärare på skolorna. Ingen lärare nämner att de själva kan 

uppmuntra till modersmålsanvändning i klassrummet. Trots att forskning entydigt visar på 

samband mellan utveckling i modersmålet och utveckling i andraspråket och ämneskunskaperna 

(Gröning, 2003; Hvenekilde et. al., 1996; Thomas & Collier, 1997) så förekommer främst 

utveckling i andraspråket och ämneskunskaperna. Både Thomas och Collier (1997) och 

Hyltenstam (2000) menar att lärare som undervisar flerspråkiga elever behöver ha kompetens 

inom andraspråksutveckling, där användning av modersmålet är av betydelse och bör ses som en 

resurs. Därför borde lärarna uppmuntra och skapa tillfällen för flerspråkiga elever att använda 

modersmålet. Som den sociokulturella teorin förespråkar är språket en förutsättning för lärandet 

(Säljö, 2000; von Tetzchner, 2005) och för flerspråkiga elever är modersmålet ett betydelsefullt 

verktyg i deras lärande.  

Integrerad modersmålsanvändning under SO-undervisningen är en komplex fråga. Enligt 

Grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 1994) har eleverna själva rätt att välja om 

de vill delta i modersmålsundervisningen. Förutsättningarna för att modersmålsundervisning ska 

äga rum inom en kommun avgörs om det finns en lämplig lärare och att minst fem elever inom 

samma språkgrupp önskar denna undervisning. Men det är inte säkert att en obligatorisk 

modersmålsundervisning ger bättre resultat då Skolverkets rapport (2008b) visar att elevernas 

motivation, som finns om de aktivt valt modersmålundervisning, troligen spelar roll för 

kunskapsutvecklingen. Men vi anser att lärares samarbete med modersmålslärare och föräldrar 

bara kan förbättra statusen på modersmål och resultat i andraspråk- och kunskapsutvecklingen. 

Sammanfattning 

Utifrån observationerna kan det urskiljas ett tydligt och genomgående mönster. Mönstret visar att 

lärarnas strategier främst förekommer som stöttning och språk i olika former. Stöttning såsom 

ämnes- och materialstöd och kontextstöd förekommer i högre grad än språket som främst 

fokuserar på läs- och skrivutveckling i SO-undervisningen. Däremot är förekomsten av samspel 
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med fokus på att tala och lyssna låg. Modersmålsanvändning som kan tjäna som stöttning i språk- 

och kunskapsutveckling bland flerspråkiga elever uteblev helt. Stapeldiagrammet (Figur 3) visar 

på förekomsten av språk- och kunskapsutvecklande lärarstrategier, ordnade efter kategorierna 

från studiens observationsschema (Bilaga 2). 

  

FIGUR 3 Stapeldiagram över förekomna kategorier i procent.. 

Stapeldiagrammet visar de fem mest förekomna strategierna av sexton möjliga, oberoende av 

kategoriindelningen från observationsschemat (Bilaga 2). Alla dessa fem strategier har stöttning 

gemensamt. Stöttningen är av olika karaktär och kan innebära ämnes- och materialstöd och/eller 

kontextstöd samt stöttning i läs- och skrivutvecklingen. Läraren stöttar främst genom att använda 

hjälpmedel och organisera så att kontexten och förförståelsen fungerar som stöd. Se Figur 4. 
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FIGUR 4 Stapeldiagram över de fem mest förekomna strategier av 39 tiominuterstillfällen. 

Lärarnas argument för deras val av strategier handlar om att eleverna ska lära genom olika 

inlärningssätt, att bli självständiga samt att komma vidare i sin kunskapsutveckling.  

Slutsats 

Den sociokulturella teorin utgör ramen för de lärarstrategier vi valt att observera. Vi har främst 

valt att fokusera på samspel, stöttning och språk med teorin som bas. Enligt kursplanen för 

svenska som andraspråk, som lärarna är ålagda att följa, ska eleverna utveckla språkliga förmågor 

både gällande tala, lyssna, läsa och skriva (Skolverket, 2002). De observerade eleverna får många 

tillfällen i att läsa och skriva medan de interaktiva arbetsformerna uteblir till stor del. Utifrån 

Vygotskys (1978) tankar om att samspelet är nödvändigt för lärandet, tror vi att en större 

utsträckning av samspel i klassrummen skulle gynna de flerspråkiga elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Genom samspel med andra får eleverna flera tillfällen i att använda språket, 

som Vygotsky menar är det främsta verktyget för tänkandet och kunskapsförmedling. 

Med utgångspunkt i studiens syfte som fokuserar språk- och kunskapsutveckling och med 

resultatet från Grönings studie (2003) om sambandet mellan språkbehärskning i svenska och 

kunskapsnivån i SO-ämnena, drar vi slutsatsen att vi önskat se ett större språkligt fokus under de 

observerade lektionerna. Flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling gynnas alltså av ett, 

som Cummins (2000) menar, fokus på innehåll, språk och språkanvändning. I och med SO-

ämnenas kunskapsinriktade språk som ställer högre krav på elevernas läs- och skrivförmåga 

(Short, 1994) skulle användningen av modersmålet i högre grad hjälpa eleverna i deras 
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begreppsbildning. Nya begrepp kan då direkt överföras från modersmålet till andraspråket 

(Thomas och Collier, 1997).  

Cummins (2000) anser att för bästa möjliga språkutveckling bör läraren jobba processinriktat 

enligt fyrfältaren (Figur 3) och utgår ifrån låg kognitiv nivå med tydligt kontextstöd i 

undervisningen för att eleverna sedan ska utvecklas till ett mer kontextoberoende språk med en 

hög kognitiv grad. Utifrån de observerade strategierna såg vi en hög förekomst av detta 

processinriktade arbetssätt hos lärarna och att det utgör ett stöd för elevernas språkutveckling. 

Det stämmer väl överens med Bruners (1978) definition av begreppet stöttning. Det utgör en 

tillfällig hjälp som är adekvat och som möjliggör att eleven sedan på egen hand kan klara 

uppgifterna, som är mer kognitivt krävande och med mindre stöd i kontexten. 

Lärarnas argument för val av strategier har framkommit men har ibland varit svårfångade. Detta 

kan bero på att strategierna ses som självklara och därmed är det svårt att argumentera för dem. 

Svårigheten vi upptäckt kan styrkas genom Magnussons (1998) slutsats om komplexiteten i 

lärarkunskapens uttryck. Efter en fyraårig studie om lärarkunskapens uttryck drar han slutsatsen 

att det är svårt att beskriva yrkeskunnandet, som beskrivs med följande ord: 

 ”Möjligen är det så att den här typen av yrkeskunnande, som utövas i samspel  med  

 människor och som i hög grad är beroende av vem som utövar och var den utövas,   

 inte på ett enkelt sätt kan utforskas med hjälp av förenklade modeller och begrepp.” (s.213) 

Styrkan i studien ligger istället i de observationer som utförts eftersom de speglar den verklighet 

flerspråkiga elever befinner sig i trots svårigheter med att analysera argumenten. Men vi kan ändå 

konstatera att studiens frågeställningar har kunnat besvarats.  
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6 Diskussion 

Metoddiskussion   

Observationsscheman bör utformas med uttömmande och tydliga kategorier (Bryman, 2002). 

Språk- och kunskapsutvecklande strategier är ett omfångsrikt område som ibland varit svårt att 

urskilja till vilken kategori strategin tillhör. Vi tror att om vi valt att fokusera på endast ett område 

inom språk- och kunskapsutvecklande strategier, exempelvis interaktiva arbetsformer, hade vi 

åstadkommit ett större djup i både intervjuer och resultat. Men till observationsschemats fördel 

gör att vi nu kan redovisa förekomsten av strategierna och därmed kunna uttala oss om vilka 

strategier som är vanligaste förekomna i våra observerade klasser. För att få en mer detaljerad 

översikt över förekomsten av strategier skulle vi ha kunnat notera varje gång en strategi förekom 

och inte som i studiens fall, endast noterat när en strategi förekom vid varje tiominuterssekvens. I 

och med den deduktiva utgångspunkten för observationsschemat hade vi ett raster för ögonen, 

då observationsschemat kategorier avgjorde de strategier vi observerade. Men i och med att 

rubriken Övrigt fanns med i observationsschemat möjliggjorde vi för att observera strategier som 

inte förekom på observationsschemat. Detta visade sig vara filmvisning, lärarens enskilda 

stöttning till elever samt fortlöpande bedömning i elevernas arbeten som sedan fördes in i 

observationsschemat. Ytterligare en nackdel är att vi som observatörer kan ha tolkat lärarnas 

strategier olika enligt observationsschemat. Vi har därför fortlöpande samtalat med varandra om 

de tveksamheter som uppstått om var krysset hör hemma. Detta har gjort att vi i resultatdelen är 

överens om att samma strategi fått samma kryss i observationsschemat oavsett observatör, vilket 

har medfört en högre interbedömarreabilitet (Bryman, 2002). Vi har stött på vissa svårigheter 

med att få tillgång till adekvata och varierade observationer. Det medförde därför en risk att vi 

fått mer tillrättalagda observationer än om vi observerat utan resonemang om lämplighet för 

observation.  

Troligen har situationerna påverkats av att vi varit observatörer och närvarat i klassrummet samt 

att lärarna kände till studiens syfte. Att medge syftet är vi skyldiga att göra enligt 

informationskravet men att vi var närvarande kan ha spelat roll (Bryman, 2002). Det kan medföra 

att resultatet är mer positivt än det skulle vara annars. Detta kan ha påverkat studiens validitet, 

genom att närvarande observatörer påverkar lärarnas strategier. Samtidigt uttrycker samtliga lärare 

att lektionerna vi observerat varit vanliga sådana.  

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval av de grundskollärare som fanns tillgängliga under 
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populationens premisser. Om urvalet istället varit lärare med utbildning i svenska som andraspråk 

hade det troligtvis visat på en större medvetenhet i deras argument. Men utifrån en naturalistisk 

etnografisk ansats, där de faktiska händelserna står i centrum (Bryman, 2002), gör i vårt fall de 

faktiska strategierna som eleverna utsätts för trovärdiga. 

Utgångspunkten för intervjuerna var att undvika alltför konkreta frågor till lärarna, vi ville 

undersöka deras medvetenhet om strategins förekomst som Sträng & Dimenäs (2000) menar är 

medvetna val som utgår ifrån mål och teorier. Men vi märkte under arbetets gång att 

intervjufrågorna kunde ha varit mycket mer preciserade. Därför återkom vi till två lärare, för 

kompletterande frågor i syfte att få fram deras argument för deras handlingar. Samtidigt har vi 

insett att lärarna, trots tydligare frågeställningar ibland saknar argument för sina handlingar. Detta 

tror vi beror på att de vid flera tillfällen är omedvetet professionella. Det kanske är 

rutinhandlingar mer än strategier i dessa fall. Esaiasson et. al. (2007) menar att vissa strukturer är 

svåra att synliggöra och därför lämpliga för observation. Vi tror att språk- och 

kunskapsutvecklande strategier är svårfångade strukturer. Därför kan det vara en del i att lärarna 

delvis varit omedvetna om vissa strategier och haft svårt att finna argument. Oavsett 

medvetenheten hos lärarna gynnas de flerspråkiga eleverna av de språk- och kunskapsutvecklande 

strategier.  

I och med studiens omfångsrika område, språk- och kunskapsutvecklande strategier, har vi blivit 

medvetna om brister i reliabiliteten. Under intervjuerna skapas mening i det som sägs mellan 

intervjuaren och respondenten, men som inte nödvändigtvis förutsätter samma mening trots 

användning av samma ord och begrepp (Bryman, 2002). Under våra intervjuer kan detta mycket 

väl förekomma då vi berör flera olika begrepp. Vi tror att lärarna uppfattar begreppen på samma 

sätt som oss, vilket alltså inte behöver vara fallet. Transkriberingen av intervjuerna är en hjälp för 

att i efterhand kunna tolka materialet (Kvale, 1997). 

Fortsatt forskning 

Studiens resultat överraskar oss inte i den mening att det var låg förekomst av interaktiva 

arbetssätt och modersmålsanvändning. Däremot har vi fått en bredare syn av vad stöttning 

innebär. Tidigare ansåg vi att stöttning främst var lärarnas enskilda stöttning till eleven. Nu inser 

vi att stöttning genomsyrar stor del av undervisningen och kan ha olika dimensioner så som 

hjälpmedel och kontextstöd. Resultatet visar att lärare behöver bli mer medvetna om de 

interaktiva arbetsformernas betydelse samt fördelarna med att integrera modersmålet i SO-
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undervisningen för att främja språk- och kunskapsutveckling. Vi har inför kommande 

yrkesutövning fått ytterligare verktyg och förståelse som förhoppningsvis kan förändra de 

negativa resultat i läsförståelse som den internationella rapporten PISA (Skolverket, 2010a) 

påvisar. 

Användandet av modersmålet i SO-undervisningen har varit obefintlig enligt vår studie. Enligt 

Grönings studie (2003) hade modersmålet kunnat utgöra ett stöd för ämneslärandet för 

flerspråkiga elever. Vi anser att det behövs fortsatt forskning om hur modersmålsanvändningen 

kan utformas konkret och praktiskt möjligt som stöd till ämneslärandet. Det är en komplex fråga 

där flera faktorer spelar in; tillgång till modersmålslärare och minst fem elever inom samma 

språkgrupp som Grundskoleförordningen föreskriver (Utbildningsdepartementet, 1994). Hur 

skulle integreringen av modersmål och ämnesundervisning kunna bedrivas för att nå bästa 

resultat?  
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Bilagor 
Intervjuguide         Bilaga 1 

 

Strukturerad intervju utifrån observationsschema 

 

1. Hur många års erfarenheter har du i yrket? 

2. Vilken utbildning har du? Har du utbildning inom Svenska som andraspråk? 

3. Blev lektionen som du hade tänkt dig? Var det en vanlig lektion? 

4. Hur tänker du kring dina val av arbetssätt under lektionen? Vilka metoder använde du? 

5. Är modersmålet integrerat med SO-undervisningen, i så fall på vilket sätt? 
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Observationsschema        Bilaga 2

      

Observationsschema på lärarstrategier för språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning           

  

10 

min 

10 

min 

10 

min 

10 

min 

10 

min 

Modersmålsanvändning:           

lärare uppmuntrar elever att använda det i tal eller skrift           

lärares anv. av modersmålslärare i eller utanför klassrummet           

            

Förförståelse och kontextstöd:           

lärare skapar/utgår från förförståelse (konkret, vardagsnära)           

lärare stödjer abstrakta begrepp med tydlig kontext           

            

Interaktiva arbetsformer, (fokus på lyssna, tala):           

lärare organiserar grupparbeten, som främjar språkutveckling           

lärare använder sig av pardiskussioner           

lärare leder samtal där flera elever uttrycker sig           

            

Språk- och ämnesintegrerad undervisning (SO och svenska):           

lärare fokuserar på språkets form (grammatik, stavning)           

lärare förtydligar och förklarar ord och begrepp      

lärare bedömer fortlöpande elevens kunskapsutveckling            

lärare stöttar elevers skrivande med kontext & / tydliga regler           

lärare stöttar elevernas läsundervisning genom förförståelse           

            

Stöttning:           

lärare org. så att elever stöttas i ämnet (enskilt/grupp/elever)           

lärare talar tydligt och/eller anv. kroppsspråk           

lärare använder bilder (ex. tavlan, kartor, läroboksbilder)           

lärare använder hjälpmedel (ex. datorer, filmer, läromedel)           

           

Övrigt:           
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Detaljerad information om observationstillfällena    Bilaga 3 
med efterföljande intervjuer 

Observatör 1 

Situation 1/åk 5 

110 min 

Sammanhängande observation 

Innehåll: Belgien 

Moment: Film (25 min) och individuellt arbete 

Efterföljande intervju med Lärare 1: ca 5-10 min  

Situation 2/åk 4 

20 min 

Sammanhängande observation 

Innehåll: Sveriges landskap 

Moment: Gemensam genomgång och film (10 min) 

Ingen efterföljande intervju 

Situation 3/åk 4 

90 min 

Sammanhängande observation 

Innehåll: Sveriges landskap 

Moment: Lärarens gemensamma genomgång och individuellt arbete 

Efterföljande intervju med Lärare 2: ca 5-10 min 
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Situation 4/åk 4 

70 min 

Sammanhängande observation 

Innehåll: Sveriges landskap 

Moment: Lärarens gemensamma genomgång och individuellt arbete 

Efterföljande intervju med Lärare 2: ca 5-10 min 

Observatör 2 

Situation 5/åk 6 

40 min 

Sammanhängande observation 

Innehåll: Västra Asien 

Moment: Individuellt och pararbete och gemensam genomgång 

Efterföljande intervju med Lärare 3: ca 5-10 min 

Situation 6/åk 6 

40 min 

Sammanhängande observation 

Innehåll: Västra Asien 

Moment: Individuellt arbete och film (20 min) 

Ingen efterföljande intervju 

Situation 7/åk 6 

20 min 
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Sammanhängande observation 

Innehåll: Östra Asien 

Moment: Gemensamt samtal  

Efterföljande intervju med Lärare 3, situation 6 och 7 

 

Sammanlagd observationstid: 390 minuter varav 55 min film  
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Resultat observationer       Bilaga 4 

TABELL 1.1 Resultat av observationer  

Kategorier och strategier Antalet handlingar 
av 39 
tiominuterstillfällen 

Kategorier 
i procent 

Ämnes- och materialstöd  52 % 

1. hjälpmedel (datorer, film, tidningar, läromedel) 27/39  

2. använder bilder (tavlan, kartor, läroboksbilder) 22/39  

3. talar tydligt och/eller kroppsspråk 17/39  

4. Organiserar så elever stöttas i ämnet 

(enskilt/grupp/elever) 15/39 

 

Förförståelse och kontextstöd  46 % 

1. stödjer abstrakta begrepp med tydlig kontext 27/39  

2. utgår / skapar förförståelse 9/39  

Fokus på språk  36 % 

1. lärare stöttar skrivandet med välkänd kontext 30/39  

2. lärare stöttar läsningen genom förförståelse 25/39  

3. förtydligar och förklarar ord och begrepp 11/39  

4. bedömning av elevens kunskapsutveckling 7/39   

5. fokus på språkets form 1/39  

Interaktiva arbetsformer  14 % 

1. samtal i helklass 9/39  

2. grupparbeten 7/39  

3. pardiskussioner 0/39  

Modersmålanvändning  0 % 

1. uppmuntrar till användning 0/39  

2. användning av modersmålslärare 0/39  
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Brev till rektorer         Bilaga 5 

2010-10-09 

 

  

Hej! 

Jag är en lärarstudent från HLK i Jönköping som skriver en C-uppsats om språk- och 
kunskapsutveckling i klasser där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Jag hoppas jag kan få 
komma till er skola och observera hur detta går till. Inriktningen ligger på SO-ämnena och år 4-6. 
Syftet är att ta reda på vilka strategier lärarna väljer och varför. 

Önskemål från min sida är att få komma ut och observera under veckorna 46-47 och gärna under 
flera tillfällen. Jag är mån om att de eventuellt berörda lärarna och eleverna blir anonyma i 
uppsatsen. 

Hör av er för vidare diskussion antingen på mejladressen eller mobiltelefonnumret. 

Med vänlig hälsning 

Emma Svensson 

 

 

 


