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1. Inledning 

Det flerspråkiga klassrummet tangerar flera forskningsområden och kan ses ur olika infallsvinklar. I 

detta arbete kommer inriktningen att vara didaktisk och fokusera på lärarens roll i klassrummet. Vilka 

strategier använder den undervisande läraren för att förankra ämnesinnehållet hos eleverna? Vilka 

teoretiska grundprinciper karaktäriserar lärarens arbete? Vilka möjligheter upplever läraren att skolan 

har för att skapa en god inlärningsmiljö för flerspråkiga elever? Detta är några av huvudfrågorna som 

ligger till grund för denna studie.  

Det finns en rik forskning att tillgodogöra sig inom detta område och därmed även ett stort antal 

studier gjorda i flera olika länder där forskare studerat elever och jämfört deras resultat över tid för att 

söka efter framgångsrika metoder att bedriva undervisning av andraspråkselever. Inför mitt arbete med 

denna studie har jag studerat två forskares arbeten, Kouns (2010) och Rubin (2019), som beskriver 

studier utförda i företrädesvis svenska storstadsområden och mellanstora städer i Sverige. Några 

gemensamma nämnare för dessa studier är att skolorna dels har lång tradition av arbete med 

flerspråkiga elever dels att de har arbetat fram en modell för undervisning i flerspråkiga klassrum. I de 

flesta fall finns även tillgång till utbildade modersmålslärare och studiehandledare på modersmål. 

Vidare har en artikel av Hajer (2003) studerats i syfte att bredda begrepps- och metodförståelse inför 

studien.   

I mitt arbete har jag valt att genomföra deltagande observationer i klassrummen hos två 

gymnasielärare som arbetar på en till storleken genomsnittlig gymnasieskola i en svensk småstad. De 

flerspråkiga eleverna har under lång tid varit en elevgrupp på skolan och som för många andra svenska 

skolor skedde en markant ökning av antalet nyanlända elever under åren 2015-2016. Många mindre 

orter och glesbygdskommuner kämpar hårt med att hitta lösningar där exempelvis utbildade 

modersmålslärare och studiehandledare på modersmål inte är lika lätta att tillgå som i exempelvis de 

storstadsregioner som beskrivs i Kouns (2010) och Rubins (2019) studier. Även i detta hänseende kan 

den undersökta skolan sägas vara genomsnittlig utifrån tillgång och graden av utbildade 

modersmålslärare och studiehandledare. I min studie har jag observerat två lärare i sina respektive 

klassrum för att se deras strategier vid ordinarie klassrumsarbete samt följt upp mina observationer 

med intervjuer där lärarna själva fått beskriva sina tankar och teorier som de utgår från i sin 

ämnesplanering. 

  

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med det här arbetet är att beskriva och analysera hur lärare arbetar med språkliga dimensioner i 

sin undervisning. Med språkliga dimensioner avses skrivande, läsförståelse och begreppsförståelse 

inom ett tematiskt område i ett urval av gymnasieskolans samhälls- och naturvetenskapliga kurser. 

Detta undersöks utifrån följande frågeställningar: 
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1. I vad mån förekommer och hur initierar läraren språkdidaktiska strategier i sin undervisning? 

 

2. Vilka konsekvenser kan lärarnas strategier innebära för andraspråkselevernas möjlighet att uppnå 

ett vetenskapligt språk? 

 

Med språkdidaktiska strategier avses lärarens arbete med språkliga dimensioner och dessa diskuteras 

ur ett andraspråksperspektiv utifrån förekomst, konsekvenser och potential för andraspråkselever att  

utveckla sin språkliga repertoar inom de vardagliga- och vetenskapliga språkdomänerna. 

 

2. Bakgrund  

De frågeställningar som presenterats innehåller viktiga begrepp och dessa kommer att preciseras i 

detta avsnitt. De kommer att presenteras och följas av förklaringar, kopplas till styrdokument och 

teorier samt ges en beskrivning av hur de används i denna studie.    

2.1. Viktiga begrepp för studien  

Ett centralt begrepp i denna studie är språkdidaktik. Till sin karaktär är begreppet svårbeskrivet då det 

ofta används som synonymt med allmändidaktik vilket till viss del är sant. Ett språkdidaktiskt 

arbetssätt kan förklaras med att läraren planerar sin undervisning utifrån dels ämnesmässiga, dels 

språkfärdighetsmål med klassrumsarbetet. Detta arbetssätt beskrivs av Hajer och Meestringa (2014) 

som viktigt i alla klassrumssituationer och som helt nödvändig i ett klassrum där flera elever 

undervisas på sitt andraspråk (2014, s.14—16). Språkdidaktiska aspekter finns inskrivna i 

gymnasieskolans ämnes- och kursplaner och i läroplanens centrala innehåll betonas vikten av att 

arbeta med språket i alla ämnen genom till exempel följande ordalydelse: ”Läraren ska organisera och 

genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.” (Skolverket, 

2011, Riktlinjer)  

Kouns (2010) skriver i en avhandling om sitt allmändidaktiska perspektiv som ett sätt att beskriva hur 

undervisningen medieras (2010, s.29). En del inom detta spektra kan förklaras som att i 

undervisningen tydliggöra språkliga dimensioner av ett ämnesstoff för eleven. Det är den delen inom 

språkdidaktiken som arbetet i denna studie handlar om. För att vidare precisera innebörden av 

begreppet språkdidaktik i den studie jag genomfört har jag valt att utgå från Vygotskijs indelning av 

språkliga domäner som vetenskapliga och vardagliga i förhållande till hur de förekommer inom olika 

begreppssystem och dess relation till sitt objekt (Vygotskij, 2018, s.298). Vygotskij särskiljer även 

dessa två domäner utifrån att det vardagliga språkbruket sker via spontana språkhandlingar i 

individens egen sociala kontext medan det vetenskapliga kräver, av någon sakkunnig, strukturerade 

aktiviteter där en tänkt väg är att vidareutveckla vardagskunskap till vetenskapligt förankrad kunskap 

till både form och innehåll (2018, s.300). Denna process sker med hjälp av strukturer och inramningar 

av den sakkunnige och det är dessa som i min studie benämns strategier hos lärarna som observerats 

och intervjuats i studien. Kouns (2010) har i en studie av en lärares språkdidaktiska strategier i sin 

undervisning använt begreppet scaffolding (stöttning) för att påvisa lärarens strategier. Det kan sägas 
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vara en beskrivning som härrör från det Vygotskij benämner ”den optimala utvecklingszonen” (2010, 

s.39). Ett sätt att konkretisera begreppet språkdidaktik ges av Hajer & Meestringa (2014). De har 

definierat tre didaktiska huvudområden som de anser att en språkinriktad undervisning behöver 

innehålla, nämligen ”… en kontextrik undervisning med språklig stöttning och mycket interaktion” 

(Hajer & Meestringa, 2014, s.65). I min studie har jag använt Hajers och Meestringas (2014) begrepp 

interaktion, där begreppet syftar till att beskriva i vad mån och hur läraren interagerar med eleverna i 

klassrummet samt språklig stöttning och kontext i klassrumssituationen där syftet varit att se vilka 

språkliga dimensioner som används av läraren och i vad mån detta ger en inramning som stöttar 

elevernas både vetenskapliga- och vardagliga språkutveckling (2014, s.65). 

Ett annat begrepp som är av vikt att redogöra för i denna studie är andraspråksperspektiv. I denna 

studie används begreppet i syfte att klargöra hur de didaktiska strategier läraren använder sig av kan 

påverka språk-och kunskapsutveckling utifrån andraspråkstalande elevers situation. Med 

andraspråkstalande avses här de elever som inte har svenska som sitt modersmål. De är antingen födda 

i Sverige av invandrade föräldrar med ett annat modersmål än svenska eller födda i ett annat land än 

Sverige av föräldrar med ett annat modersmål än svenska. Övriga elever i de observerade grupperna är 

därmed elever födda i Sverige och som har svenska som sitt modersmål. I övrigt är denna 

undervisningsgrupp lika heterogen som undervisningsgrupper i allmänhet när det handlar om socio-

ekonomisk kontext, mognad och motivation vilka alla är faktorer som också inverkar på 

lärandesituationen. Då denna studie fokuserar på läraren används begreppet andraspråksperspektiv 

utifrån hur lärarens strategier inverkar på alla elevers möjligheter att behärska ett vetenskapligt språk, 

men här med ett särskilt fokus på de språkliga aspekter som är avgörande för elever som har svenska 

som sitt andraspråk, t ex lärarens strategier att förklara och förtydliga underliggande betydelser, 

ämnesspecifika betydelser, grammatiska mönster och vanligt förekommande bindeord inom ett 

område. Detta är språkliga dimensioner som har beskrivits av bland andra Fang och Schleppegrell 

(2015) och som anses vara ett moment där lärarens strategier är helt avgörande för elevernas 

litteracitetsutveckling. Med litteracitet avses i min studie elevens förmåga att tillgodogöra sig en text 

genom att dels förstå orden dels kunna använda sig av texten i den kontext den är avsedd för. Ett sätt 

att göra detta på är att ”packa upp” texten för att tydliggöra både betydelsen och textuppbyggnad en 

för eleven helt avgörande process för att kunna förstå och uttrycka ett vetenskapligt språk (Fang och 

Schleppegrell, 2015, s.34—38). 

Ytterligare ett begrepp är centralt i denna studie, nämligen vetenskapligt språk vilket i sig har en dels 

grammatisk-, dels innehållslig sida. Grammatiskt kan det ses som förmågan att kunna läsa, skriva och 

verbalisera informationstunga meningar där kraven på abstrakt tänkande och att göra kopplingar till 

tidigare kunskaper är centrala. Innehållsligt handlar det om att utöka sitt ordförråd och koppla dessa 

termer till de tidigare, ofta vardagliga, redan kända uttrycken inom samma ämnesområde, att ge orden 

sin rätta plats i ett hierarkiskt ordschema för att till fullo förstå och sätta orden i sitt rätta sammanhang.  

2.2. Skolans styrdokument  

Mina observationer ägde rum i samband med religionsundervisning där kursområdet innebar arbete 

kring begreppen Etik och Moral och i naturkunskapsundervisning där området Beroenden och dess 

konsekvenser för kroppen togs upp. Kursplanen för Religion 1 50p (Skolverket, 2011) har ett centralt 

innehåll på sammanlagt sju punkter. De två som läraren har undervisat utifrån inom ramen för denna 

studie är:   
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Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. 

Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. 

Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, 

livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.  (Skolverket, 2011, Kurs-och ämnesplaner) 

Här visar centrala innehållet att läraren ska undervisa på ett sätt som gör att eleverna kan visa förmåga 

att tolka, analysera och förstå budskap i olika argument kopplat till egna och olika religioners 

moraliska och etiska åskådningar. Detta är utgångspunkter som kräver en hög abstraktionsförmåga och 

ett både djupt och brett ordförråd som vidare kan kopplas till specifika och vardagliga domäner inom 

språket. Eleverna måste först ges möjlighet att få eller visa att de redan har tillgång till en rad begrepp. 

Dessa ska sedan användas för att göra etiska och moraliska analyser ur ett samhälls- och individuellt 

perspektiv (Skolverket, 2011, Kurs- och ämnesplaner, Syfte). 

Den andra delen av studien innebar observation av och intervju med undervisande läraren utifrån en 

del av kursplanen för Naturkunskap 1b1 50p (Skolverket, 2011). Den har ett centralt innehåll på 

sammanlagt 5 punkter. Den punkt som läraren har undervisat utifrån inom ramen för denna studie är: 

Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om 

träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas 

som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. (Skolverket, 2011, 

Kurs- och ämnesplaner) 

Även här är förmågan att visa sin förståelse av begrepp huvuduppgiften för eleverna. Därför krävs en 

undervisning där begreppen klargörs på ett sådant sätt att eleverna dels lär sig begrepp dels förstår dem 

utifrån den naturvetenskapliga kontexten och kan koppla detta till andra sociala arenor i samhället. 

Språkligt behöver eleven verktyg att ta sig an ett ämnesstoff och applicera det på olika situationer i ett 

nationellt perspektiv. Här får skolan och ytterst läraren en nyckelposition att ta sig an förklaringen av 

den svenska samhällssyn som råder inom detta område. 

2.3. Teoretiska utgångspunkter  

Denna uppsats har en sociokulturell teoriram. Studien innehåller en beskrivning och tolkning av det 

som sker i olika klassrumssituationer. Beskrivningar baserade på observationer och två lärares egna 

tankar kring sin undervisning i ett klassrum med både första- och andraspråkstalande elever. Det som 

iakttagits och sagts har tolkats och analyserats i ett sociokulturellt perspektiv på språkdidaktik. Inom 

ramen för detta har ett särskilt fokus lagts på andraspråksperspektivet i de händelser som observerats 

och de intervjuer som genomförts. Vidare i den här delen beskrivs den teori kring språkutveckling som 

min studie grundar sig på. Teorin har även utgjort en ram för skapandet av huvudpunkterna vid 

intervjuerna samt stödpunkterna i fältanteckningarna som förts vid observationerna.  

En viktig gestalt inom forskning om språkutveckling är den sociokulturella teorins grundare 

Vygotskij, en rysk psykolog som under första hälften av 1900-talet beskrev sin syn på inlärning ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Hans teori har översatts bland annat till svenska och använts och 

beskrivits av en rad olika forskare från olika länder samt legat till grund för antaganden inom 

andraspråksinlärning i didaktisk litteratur (Vygotskij, 2018, s.18—19). Vygotskijs teori grundar sig på 

att individuell språkinlärning sker i en kontext som bygger på ett socialt samspel mellan inläraren och 

någon som behärskar målspråket. Denna process beskrivs av Hammarberg (2013) i en artikel som att 

inläraren startar sitt arbete från den del av kunskapande som individen redan behärskar på egen hand 

och i det sociala samspelet utförs vidare ett samarbete med någon som redan behärskar nästa 

kunskapsnivå (Hyltenstam & Lindberg, 2013, s.64—65). Denna arbetsprocess karaktäriseras av ett 
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språkligt samspel och den stöttning, ”scaffolding”, som sker i interaktionen mellan flera inlärare och 

”experten”. Där bearbetas, förhandlas och tillrättaläggs ämnesstoffet i samarbete med omgivningen 

(2013, s.65). Drivkraften hos inläraren är att skapa begriplighet, förståelse av fenomen inom olika 

discipliner, i kombination med att utveckla ett språk som möjliggör att kunna sätta ord på det fenomen 

man studerar. Denna teori har en fortsatt stark position inom såväl didaktisk kurslitteratur på våra 

universitet som i de av Skolverket skrivna styrdokument där gymnasieskolans läro- och kursplaner 

ingår (Skolverket, 2011). I den svenska gymnasieskolans styrdokument kan flera delar av innehållet 

sägas ha sin teoretiska bakgrund i Vygotskijs syn på hur språkutveckling i en undervisningssituation 

behöver se ut. 

Det språkdidaktiska perspektiv som denna studie tar sin ansats i härleds även det till den 

sociokulturella teorin. Vygotskiljs språk- och lärandeteorier beskriver hur domänerna ”vardagliga- och 

vetenskapliga begrepp” utgör den dominerande uppdelningen av en individs språkinlärning och att det 

är inom den närmaste utvecklingszonen inom dessa som ny inlärning sker i form av stöttning av 

sakkunnig och i interaktion med omgivningen (Vygotskij, 2018, s.349—350).  Uppdelningen i 

vardagliga- och vetenskapliga begrepp grundar sig på ordens språkligt innehållsmässiga karaktär. Här 

menar Vygotskij att de vardagliga begreppens inlärningsprocess i huvudsak sker i individens/barnets 

egen erfarenhetsvärld medan de vetenskapliga begreppen kräver strukturerade läraktiviteter i skolmiljö 

under ledning av en lärare som genom didaktiska överväganden och val tillgängliggör dessa för 

individen/barnet (Vygotskij, 1994, s.359). 

En annan teoretisk inriktning inom språkutveckling som kan sammankopplas med Vygotskijs (2018), 

är den sociokonstuktivistiska som Hajer och Meestringas (2014) förankrar sin forskning i. De utgår 

från Vygotskijs (2018) inlärningsteori och indelning av språkliga områden i vardagliga och 

vetenskapliga och har omarbetat delarna i processen för att mer specifikt kunna sägas gälla för skolans 

värld. Där beskrivs vikten av att se de språkliga dimensionerna i alla ämnen för att alla elever och i 

synnerhet andraspråkseleverna ska kunna lyckas i kurser på gymnasienivå. Hajer och Meestringa 

(2014) menar att det krävs planerade aktiviteter som bygger på interaktion med andra och stöttning 

från den som behärskar en högre nivå av målspråket för att det vetenskapliga språket ska bli 

tillgängligt för andraspråkselever. Ett sätt att uppnå detta i alla ämnen på en skola är att upprätta en 

språkpolicy för hela skolan. Den skulle då kunna ses som en garant för alla elever att alla lärare vid all 

undervisning utgår från både språk- och ämnesmässiga mål vid planering, genomförande och 

utvärdering av sina kurser (Hajer och Meestringa, 2014, s.17). Det arbetssätt som deras teoretiska 

inriktning bygger på har haft ett stort inflytande på såväl första- som andraspråksforskningen i ett 

internationellt perspektiv (2014, s.15— 17). Det är även forskningsresultat som återfinns i 

gymnasieskolans läro- och kursplaner och går att observera i ett klassrum. Därför har även dessa 

aspekter ur denna teoretiska gren av språkinlärning funnits med i mitt förarbete inför observationer 

och intervjuer i denna studie (Skolverket, 2011, Kap. 2.1). 

2.4. Tidigare forskning 

Synen på andraspråksutveckling är ett, både innanför och utanför skolans domäner, aktuellt 

forskningsområde där flera forskare har genomfört undersökningar för att förstå hur 

andraspråksinlärning går till och vad som krävs för att en språkutveckling ska ske på ett främmande 

språk. Under de senaste decennierna har forskningen som inriktats på att söka svaret på vad man 

behöver veta om andraspråksinlärning ur den enskildes perspektiv breddats med en 

forskningsinriktning som samtidigt även försöker besvara teoretiska frågor som redogör för hur 
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andraspråkskunskaper används i kommunikation (Hyltenstam, 2013, s.9). I denna studie har jag utgått 

från den del av forskningen som intresserar sig för vilka faktorer i undervisningen som är mest 

gynnsamma för andraspråksutvecklingen (Rubin, 2019, s.44). De forskare som kommer att lyftas här 

är Rubin (2019), Kouns (2010) och Hajer (2003). Gemensamt för dessa är att de med hjälp av 

teoretiska modeller kan åskådliggöra andraspråkselevers väg till språkutveckling i olika ämnen. 

Redovisningen har följande struktur: en kort beskrivning av själva studien, kopplingar till den studie 

jag själv har genomfört, jämförelser av studiernas likheter och skillnader samt en avslutning som 

sammanfattar den röda tråd jag uppfattat vid genomläsningen av studierna.  

Rubin (2019) har i en studie undersökt undervisningens roll i processen där andraspråkselever på 

gymnasiet utvecklar sitt andraspråk i ämnet Medicin på gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram 

(Rubin, 2019, s.46). De för gymnasieskolan helt förändrade förutsättningarna under de senaste 

decennierna dels de organisatoriska dels utifrån den ökade mångfalden av elever som söker till 

gymnasiet, har varit en av utgångspunkterna (Rubin, 2019, s.26). I sin studie har Rubin (2019) 

undersökt gymnasieelevers interaktion med lärare och andra elever i undervisningsaktiviteter för att se 

vilka möjligheter de har samt vilka hinder som finns för ett aktivt ämnesspråkligt deltagande (Rubin, 

2019, s. 26—28). Studien visar att stöttning, elevernas verbala deltagande och möjlighet till språklig 

förhandling av ämnesinnehåll, är nyckelkomponenter för andraspråkselever för att utveckla ett 

ämnesspråk på målspråket (Rubin, 2019, s.52—53). Sammanfattningen av Rubins (2019) studie visar 

tydligt hur komplex undervisningssituationen i det flerspråkiga klassrummet är. En slutsats som enligt 

Rubin (2019) visar vikten av att kreativt improvisera i en ständigt föränderlig process av planering, 

genomförande och reflektion där den sistnämnda är en plattform för utveckling i varje enskild lärares 

ämnesundervisning (Rubin, 2019, s.259—260). 

En forskare som ägnat sig åt att undersöka hur detta arbete bedrivs är Kouns (2010). Hennes 

avhandling beskriver en skolas arbete med att skapa förståelse för en ämneslärares möjligheter att 

utveckla elevernas ämnesspråk (Kouns, 2010). Tanken med studien var att genom observationer och 

intervjuer förstå hur samspelet som skedde mellan lärare och elever i undervisningssituationen kring 

ämnesstoffet. I det arbetet kunde generella utvecklingsområden spåras där en ökad kunskap och 

samsyn i hela kollegiet, om språkets betydelse i alla ämnen, blev både en startpunkt och en slutprodukt 

(Kouns, 2010, s.13). Genom dessa observationer och intervjuer har Kouns (2010) beskrivit vilka 

strategier läraren använder sig av för att förmedla ett vetenskapligt ämnesinnehåll i ett klassrum där 

majoriteten av eleverna har svenska som sitt andraspråk (Kouns, 2010, s.106, 109, 122). Studien visar 

både komplexiteten i och nödvändigheten av att arbeta med språkliga dimensioner i alla ämnen 

(Kouns, 2010, s.126—127).  

Hajer (2003) har i en artikel beskrivit sin syn på ämneslärarens agerande och dess konsekvenser för 

andraspråkseleverna i ett språkligt heterogent klassrum (Hajer, 2003). I ett avsnitt beskriver hon ”den 

nedåtgående spiralen” där lärarens strategier för att bedriva sin undervisning leder till att 

andraspråkselevernas möjlighet att utveckla sitt vetenskapliga språk reduceras kraftigt (Hajer, 2003, 

s.47). Hajer utgår i sina antaganden från ett sociokonstruktivistiskt synsätt på språkinlärning där 

språkets form, funktion och betydelse är centrala och oskiljaktiga begrepp och att betydelse utgör 

basen i inlärningsprocessen (Hajer, 2003, s.48). För att konkretisera sina begrepp väljer Hajer (2003) 

att lyfta interaktion i klassrummet som en stöttepelare i en språklyftande ämnesundervisning där 

interaktion ska ske i helklass, smågrupper och individuellt mellan lärare och elev (Hajer, 2003, s.50—

54). Vidare beskrivs vikten av att ämnesläraren är medveten om sin roll som utvecklare av ett 

ämnesspråk och vilka didaktiska strategier som krävs för att detta ska leda till att eleverna utvecklar ett 

vetenskapligt språk (Hajer, 2003, s.54—55). Hajer (2003) lyfter i sin artikel klassrumsobservationer 
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som ett användbart instrument för att synliggöra ämneslärares olika strategier och dess konsekvenser 

för i vilken utsträckning eleverna utvecklar ett vetenskapligt språk i alla ämnen (Hajer, 2003, s.55). 

Dessa resultat och tankar har inspirerat mig till att vilja genomföra min studie för att själv få 

möjligheten att observera de strategier som nämns i hennes klassrumsobservationer. Begrepp som 

språkligt stöd och klassrumsinteraktion har hämtats ur Hajers (2003) beskrivningar och varit en del av 

både mina fältanteckningars observationspunkter och hållpunkter i mina semistrukturerade intervjuer.  

Sammanfattningsvis har Rubin (2019), Kouns (2010) och Hajer (2003) flera gemensamma 

beröringspunkter i sin syn på språk- och ämnesdidaktik där behovet av ett samspel för att elever ska 

utveckla ett vetenskapligt språk i alla ämnen betonas. Rubin lyfter vikten av elevernas verbala 

deltagande (2019, s.52—53). Kouns inriktade sin avhandling på att synliggöra samspelet mellan lärare 

och elev i klassrummet och visade vikten av samsyn hos ett helt kollegium för att implementera ett 

språklyftande arbetssätt i alla ämnen (2010, s.13). En syn som delas av Hajer (2003) där hon betonar 

både samspel i klassrummet och kollegiala observationer för att lära av varandra i arbetet mot ett 

språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Hajer lyfter även ett riktat språkligt stöd i 

andraspråksdidaktik som avgörande för andraspråkselevernas utveckling av ett vetenskapligt 

ämnesspråk (2003, s.49). Det tillvägagångssätt som har använts och de resultat de kommit fram till har 

legat till grund för den studie jag själv har genomfört dels ur teorisyn och dels ur metodisk synvinkel. 

2.5. Arbete med språkdidaktiska strategier ur ett 

andraspråksperspektiv i skolan 

Huvudspåret i denna studie är att beskriva språkdidaktiska strategier hos ämneslärare på gymnasiet. I 

syfte att tydliggöra hur detta arbete kan bedrivas och sedermera observeras och bearbetas har jag valt 

att lyfta forskarna Hajers och Meestringas (2014) beskrivning av hur språkdidaktiska 

undervisningsstrategier kan omsättas i praktiken. De ger flera konkreta ramar för hur en skola och dess 

lärare kan lägga upp en språkinriktad undervisning i alla ämnen (2014. s.65). Några vägar mot att ge 

eleverna goda förutsättningar för att utveckla både ett vardagligt- och vetenskapligt språk inom 

skolans ämnen är att medvetet och riktat låta allt klassrumsarbete kännetecknas av att eleven får lära 

genom att interagera, få språklig stöttning, att få lära i en kontext, få vardagskunskap inom området 

samt att läraren regelbundet gör egna reflektioner kring i vilken mån klassrumsarbetet har innehållit ett 

språkligt fokus (2014, s.56—72). Interaktion i klassrummet syftar till att eleverna får ett utbyte av att 

resonera och förhandla tillsammans med klasskamrater för att tillsammans öka sin förståelse av ett 

ämnesinnehåll. Variation och givna mallar i arbetet ger eleverna stadga och trygghet i att veta vad och 

hur de förväntas ta sig an uppgiften (2014, s.56). Språklig stöttning karaktäriseras av att eleverna får 

hjälp med att ta sig an det nya språkbruket både muntligt och skriftligt. Hjälpen sker i form av olika 

övningar där eleverna får träna på att använda de ämnesspecifika uttrycken i sin rätta kontext. Läraren 

börjar med en genomgång där områdets uttryck presenteras. Dessa sätts sedan i sin kontext med hjälp 

av exempel. Därefter kontrolleras elevernas förståelse via frågor och diskussioner. Processen avslutas 

med lärarens feedback för att tydliggöra var i utvecklingsprocessen eleven befinner sig efter avslutat 

moment (2014, s.59—62). Eleverna i en grupp ingår i en mängd olika kontexter och uppmärksammas 

dessa i helklassamtal med läraren framträder en bild som kan leda till rika inlärningstillfällen. Här kan 

läraren först inventera situationen inför ett arbetsmoment för att sedan använda dessa kontexter som 

utgångspunkt för att föra eleven och gruppen vidare i språk-och ämnesutvecklingen. När 

samtalsklimatet är öppet och tillåtande blir detta en naturlig del av undervisningsinnehållet och alla, 

både första- och andraspråkselever, kan reflektera kring vidden av ett begrepp som ”vardagskunskap”. 
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En avslutande del i detta arbetssätt är att läraren strukturerat analyserar sin undervisning (2014, s.65). 

Protokoll eller checklistor kan vara en väg att ta sig an arbetet och det finns en rad olika sådana att 

tillgå inom språkdidaktisk forskningslitteratur. Hajer & Meestringa (2014) visar både översiktliga och 

detaljerade varianter och sammanfattningsvis kan sägas att även här är det viktigt att poängtera att 

vägen dit får se olika ut så länge målsättningen att arbeta språkutvecklande inte försvåras eller 

försvinner (2014, s.65,193, 233, 235—236).  

 

3. Metod 

3.1. Forskningsansats 

För att svara på mina frågeställningar har jag använt mig av triangulering av två kvalitativa metoder, 

nämligen klassrumsobservation och intervju (Denscombe, 2018, s.227). För att studera ett fenomen 

och försöka säkerställa trovärdigheten i beskrivningen av det, i det här fallet undervisningsstrategier, 

har jag valt att själv studera lärarens arbete och sammanföra dessa iakttagelser med lärarens egna 

reflektioner kring upplägget av sin undervisning. En metodkombination som delvis liknar den som 

Denscombe beskriver i ett av sina exempel på hur triangulering används vid metodkombination (2018, 

s.228—230). 

Ett alternativ till triangulering hade varit att välja endast en av metoderna. Semistrukturerade 

intervjuer med undervisande lärare hade då krävt ett betydlig större antal intervjuer och förutom risken 

att inte uppnå ett tillräckligt stort underlag fanns även en risk att variationen av svaren på frågorna 

hade gett ett innehåll i data som inte gått att sammanställa i analyserbara kategorier och därmed 

riskerat att materialet inte kunde besvara frågeställningarna. Om studien endast baserats på 

fältanteckningar vid deltagande observationer hade även där ett större antal observationer gjorda under 

längre tid krävts i ett försök att se två lärares språkdidaktiska strategier i ett klassrum. En svaghet i en 

sådan studie hade varit att samtliga observationer gjorts av samma person, vars bedömning hade fått 

stå oemotsagd i sammanställningen av densamma. För att på egen hand och under en begränsad tid 

kunna beskriva förekomsten av ett visst agerande och säkerställa att det som observerats 

överensstämmer med det den observerade anser sig göra har därför triangulering med hjälp av 

deltagande observation och semistrukturerade intervjuer använts i arbetet med att besvara 

frågeställningarna i denna studie (Denscombe, 2018, s.236). 

3.2. Urval 

I min studie har jag valt att studera två lärares arbete på en medelstor gymnasieskola i en mellansvensk 

småstad. Mitt val av skola grundar sig på min önskan att få se arbetet på en skola som ur flera aspekter 

kan sägas vara representativ för en gymnasieskola i Sverige. De parametrar som kan ses som 

genomsnittliga är elevantal och könsfördelning, lärarnas yrkeserfarenhet och behörighet samt antalet 

andraspråkselever på skolan.  

Studien har således utförts dels i en klass som går tredje läsåret på Naturvetenskapliga programmet där 

läraren genomförde ett helt kursmoment i kursen Religion 1, (50p), dels i en klass som läser andra året 
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på Vård- och omsorgsprogrammet där läraren introducerade ett nytt arbetsområde i kursen 

Naturkunskap 1b1, (50p). Läraren i religion har jag valt att kalla Jonas och läraren i naturkunskap 

kallar jag för Beatrice. Lärarna heter i verkligheten något helt annat men för att inte deras identitet ska 

kunna röjas och för att min text ska kännas mer naturlig har jag valt att ge dem fingerade namn. Jonas 

är utbildad gymnasielärare sedan 20 år tillbaka och har förutom klassföreståndarskapet i den 

observerade gruppen även en förstelärartjänst samt arbetslagsansvar på skolan. Hans huvudämnen är 

svenska, religion och samhällskunskap vilket är en kombination som passar min studie väl då jag vill 

studera hans arbete i SO-ämnet religion men också ur en språklig aspekt. Beatrice har nästan 20 års 

erfarenhet av att arbeta som lärare både på högstadiet och på gymnasiet. Även hon är förstelärare inom 

sitt ämnesområde, det naturvetenskapliga, och ämnesbehörig i naturkunskap och biologi. Det var av 

intresse för mig att följa en lärare i de naturvetenskapliga ämnena för att få möjlighet att se om det 

finns likheter och skillnader i deras undervisningsstrategier inom ramen för deras olika 

ämnesområden. Båda lärarna har svenska som modersmål och ingen av lärarna har någon behörighet i 

ämnet svenska som andraspråk.  

För att skapa en förståelse för den kontext de två lärarna bedriver sin undervisning i beskriver jag även 

elevgrupperna. Klassen som går tredje året på det Naturvetenskapliga programmet består av 25 elever 

där könsuppdelningen är ungefär hälften-hälften. Andraspråkseleverna, de som läser svenska som 

andraspråk, utgör en femtedel av klassen och där är könsfördelningen representativ för klassen i 

övrigt. Eleverna speglar därmed en genomsnittlig grupp på ett högskoleförberedande program i svensk 

gymnasieskola år 2019 (Skolverket, 2019). Vidare är klassen representativ för den skola där 

undersökningen genomförts där det totala antalet elever som är inskrivna på skolan är 992 varav 296 

läser svenska som andraspråk och en jämn könsfördelning sett till det totala antalet elever. Klassen 

som går andra året på Vård- och omsorgsprogrammet har tio elever och består av nio flickor och en 

pojke. Andelen andraspråkselever i klassen är drygt två tredjedelar. Den gruppen var intressant att 

observera ur flera aspekter, främst utifrån ämne och att andraspråkseleverna var den dominerande 

delen av gruppen. Grupperna var med andra ord inte lika till sammansättningen i fråga om första- och 

andraspråkselever medan kursernas tidsomfång var samma. Då andraspråksperspektivet är knutet till 

frågeställningarna i denna studie kan förhållandet mellan första- och andraspråkselever i grupperna ha 

en inverkan på lärarens val av strategier i sin undervisning och därmed är det relevant att lyfta detta 

inför redovisningen av arbetet.  

Dessa två klasser visar också hur klassers sammansättning varierar dels utifrån kön, dels utifrån 

språkbakgrund. Det är aspekter som inte kommer att analyseras i denna studie utan presenteras mer för 

att tydliggöra bilden av en genomsnittlig gymnasieskola i Sverige (Skolverket, 2019). Ytterligare en 

aspekt att ta med i samband med urvalet av skolan är dess syn på språkinriktad undervisning. Denna 

termin har skolan, i samarbete med närmaste universitet och Skolverket, startat upp ett riktat arbete 

utifrån läslyftsmodulerna ”Språkutvecklande arbetssätt” och ”Nyanländas lärande” (Skolverket, 2017). 

En satsning som ska inbegripa hela kollegiet och pågå under sex terminer. Att få en möjlighet att se 

kollegiets startpunkt var en intressant aspekt vid urvalsprocessen. 

3.3. Material 

Vid observationstillfällena har jag gjort fältanteckningar vilket är ett arbetssätt som lämpar sig väl vid 

deltagande observationer inom ramen för en småskalig kvalitativ undersökning (Denscombe, 2018, 

s.311). Dels ger det möjlighet att skriva osorterat kring det som sker i klassrummet dels kan 

datainsamlingen sorteras i efterhand inom analysdelens ramar och därmed ökar möjligheten att få 
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analyserbara data utifrån att ha observerat sociala processer som exempelvis talutrymme och 

samspelet mellan lärare och elever (2018, s.317). Samtalen med de undervisande lärarna har 

genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där den enskilde läraren getts stor frihet att lyfta 

och betona det den upplever som mest relevant att ta upp men inom de ramar jag gett i mina 

huvudpunkter (2018, s.269). 

3.4. Genomförande 

Arbetsgången har inneburit att jag först gjorde ett förberedande besök där ett möte med rektorer, 

undervisande lärare och en översiktlig presentation av skolan ägde rum. Där bestämdes även tidsramen 

för studiens genomförande. Därefter genomfördes fem observationer à 90 minuter hos religionsläraren 

Jonas och två observationer à 45 minuter hos naturkunskapsläraren Beatrice. De fem observationerna 

hos Jonas innebar att noteringarna i fältanteckningarna innehöll ett helt kursmoment (etik och moral). 

Anteckningarna från de två observationerna hos Beatrice innehöll introduktion av ett kursmoment 

(beroenden) samt den närmast uppföljande lektionen. När dessa var avklarade gjordes en första 

intervju med religionsläraren Jonas. Efter transkribering av den första intervjun genomfördes dels en 

första intervju med naturkunskapsläraren Beatrice och därefter en uppföljande intervju med Jonas som 

bestod av kompletterande frågor som dykt upp efter första intervjutillfället.  Avslutningsvis gjordes 

även ett kortare kompletteringssamtal med Beatrice utifrån de delar av transkriberingen som upplevdes 

som oklara. Sammantaget har fältanteckningar från 9 timmars observationer och transkriberingen av 4 

timmars intervjuer resulterat i en riklig mängd data. En intervju med en av rektorerna på skolan har 

också skett i syfte att få svar på hur skolans organisation ser ut och där viss statistik beskrivits som ger 

en bild av hur representativa de lärare jag observerat kan sägas vara i förhållande till skolan i övrigt. 

Med representativa avses här lärarnas behörighet i ämnet och andelen andraspråkselever i 

undervisningssituationen.  

3.5. Bearbetning av material och analysmetoder 

De fältanteckningar som gjorts under observationerna har renskrivits och grupperats för att kunna 

beskriva händelserna utifrån mina frågeställningar. Intervjuerna har transkriberats och dessa 

anteckningar har matchats mot de frågeställningar som studien avser att besvara. Vid 

sammanställningen har jag använt mig av begreppen interaktion och språklig stöttning (2.1 Viktiga 

begrepp). I interaktionen har analysen skett utifrån förekomsten av vardagsspråk, vetenskapligt språk 

samt hur samtalet drivs framåt. Med vardagsspråk avses ord och uttryck som används för att på ett 

enkelt och konkret sätt beskriva företeelser och med vetenskapligt språk avses de ämnesspecifika 

uttryck som är knutna till arbetsområdet. Efter att ha gjort den sorteringen har jag analyserat hur dessa 

språkhändelser är knutna till den observerade lärarens interaktion med eleverna i 

undervisningssituationerna. Lärarens interaktion innebär att hen använder sig av olika strategier i sin 

undervisning och ett exempel på dessa är det som av Kouns (2010) beskrivs som interaktivitet där 

läraren tydligt kommunicerar att hen vill att eleverna är aktiva bidragare i samtalet kring en händelse 

eller ett fenomen (2010, s.100—102). En annan strategi utifrån tanken om språklig stöttning är den där 

läraren skapar situationer där eleverna ges den språkliga stöttning som krävs för att kunna delta i 

smågruppssamtal elever emellan och gruppsamtal med läraren. Det är en strategi som Hajer (2003) 

beskriver som en avgörande faktor för andraspråkselever att kunna aktivt delta i klassrumssamtalen 

(2003, s.51—53). Genom att analysera dessa och förankra dem i den sociokulturella teoriram som är 

utgångspunkten för studien har jag sedan besvarat mina frågeställningar. Med sociokulturell teoriram 
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åsyftas att det är i samspelet mellan två parter, i det här fallet läraren och eleverna, som 

språkutvecklande undervisning sker.  

3.6. Etiska aspekter 

Förarbetet inför min studie har bestått av att informera rektor, lärare och elever om att jag önskar 

genomföra min studie på skolan. I samband med informationen har en samtyckesblankett (se bilaga 

1—3) delats ut till rektor, lärare och de elever som är berörda av studien. Elevernas samtycke har 

tagits in för att förtydliga att det är läraren och inte eleverna som ska observeras och för att de ska 

förstå att jag behöver delta i undervisningssituationer för att göra detta. I blanketten har jag dels 

beskrivit min roll och syftet med studien samt dels betonat att deltagandet är frivilligt och att samtliga 

parter har möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande. Vidare har de upplysts om att de är 

anonymiserade i studien genom att varken namn, plats eller annat som kan röja deras identitet kommer 

att finnas med. Avslutningsvis har deltagarna blivit informerade om vad jag samlar in, hur den 

insamlade datan kommer att användas, förvaras och att den kommer att förstöras när arbetet blivit 

godkänt. Därmed anser jag mig ha tagit hänsyn till de etiska principer som krävs för att uppnå god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

4. Resultat 

Jag börjar med att redogöra för religionsläraren Jonas språkdidaktiska strategier där fältanteckningarna 

kompletteras med det läraren beskriver i intervjuerna. Därefter upprepas samma arbetsgång när det 

gäller materialet jag samlat in i samband med observationer av och intervju med naturkunskapsläraren 

Beatrice. Avslutningsvis har en sammanfattande bild av dessa två redovisningar gjorts och en analys 

av det resultat jag kan se har kopplats till studiens frågeställningar.  

Presentationen av resultatet sker genom att frågeställningen utgör huvudrubrik och underrubrikerna 

innehåller observationer och intervjusammandragen från respektive lärare. Utdrag och citat ur både 

observationer och intervjuer finns med för att stödja de resultat som presenteras. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning. 

4.1. I vad mån förekommer och hur initierar 

lärarna språkdidaktiska strategier i 

klassrumssamtalen? 

4.1.1. Fältanteckningar vid observation och intervju av lärare Jonas 

Nedan följer ett sammandrag av de fältanteckningar som förts vid mitt första observationstillfälle av 

läraren Jonas. Det kan ses som en sammanfattning som väl beskriver de strategier som läraren Jonas 

använder sig av i sin undervisning. 

Religionsläraren Jonas startar upp området med att lyfta huvudbegreppen ”etik och moral” och 

förankrar dessa i ett vardagsnära sammanhang. Därefter presenteras en uppgift där eleverna i 

smågrupper förväntas arbeta med en uppgift som involverar begreppen satta i en vardagligt 
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presenterad kontext. Uppgiften redovisas gruppvis i helklass och bygger på att eleverna redogör för 

gruppens diskussion samt resultatet. Här sker ett växelvis arbete mellan vardaglig- och vetenskaplig 

språkanvändning. Läraren står för det vetenskapliga inslaget där eleverna får stoffet presenterat för 

sig medan de i detta skede förlitar sig helt på att svara an till detta med hjälp av ord inom en 

vardaglig språkdomän. Det eleverna presenterar sammanfattas kontinuerligt av läraren som då 

använder de vetenskapliga uttrycken för att beskriva samma skeende, ståndpunkt eller förklaring av 

ett handlande. Därmed avslutas övningen. Läraren går sedan igenom kursmål och det centrala 

innehåll som kursen kommer att beröra. Helklass och gruppsamtal används för att koppla innehållet 

till det nyss avslutade arbetsmomentet där detta får tjäna som exempel på hur arbetsområdet är 

upplagt. Därefter återupptar Jonas sin genomgång av begrepp och etiska teorier och kopplar dessa till 

dels globala skillnader i synen på dessa begrepp och teorier dels situationer som kan tänkas ligga 

inom ramen för elevernas vardag. Denna genomgång görs i helklass och har karaktären av en dialog 

där läraren styr och ger korta luckor för eleverna att svara med en- eller ett par ord för att visa att 

innehållet i genomgången är begripligt. Lektionen avslutas med att läraren gör en kort 

sammanfattning av lektionsinnehållet och informerar vad nästa lektion kommer att handla om. (citat 

ur fältanteckningar vid observation hos lärare Jonas) 

Här kan arbetet med exemplifieringen av begreppen ses som språkdidaktiska strategier. Interaktionen 

sker med hjälp av dialog mellan lärare och elev i helklass, grupp och individuellt. Stöttningen 

medieras av läraren genom att Jonas konsekvent kopplar elevernas vardagliga uttryck till de 

vetenskapliga för att repetitivt förankra nya uttryck med de av eleverna redan kända uttrycken.  

Jonas beskriver sin undervisning så här: 

En ideal arbetsgång för mig är: repetition – genomgång – eget arbete – sammanfattning/återsamling. 

Då dessa arbetspass är 90 minuter i den här gruppen så får man ha flera stopp under tiden och samla 

ihop gruppen för att höra var de är i sina tankar och arbeten. (citat från den transkriberade intervjun 

med lärare Jonas) 

För att nå dit beskriver Jonas att det krävs en god relation till och kännedom om gruppen, att han 

ansvarar för att sätta ihop grupperna vid olika övningar och att skapa situationer som tvingar eleverna 

att tänka till: 

Vad är det eleverna kan – vad behöver de för att strukturera sitt tänkande? Det är det som jag ska 

kunna tillhandahålla som lärare i denna kurs. (citat från den transkriberade intervjun med lärare 

Jonas) 

Vidare i samtalet framkommer att Jonas ser kursplattformen som en viktig informations- och 

kommunikationskälla med eleverna. Andra strategier som han lyfter är individuell- och gruppvis 

examination under kursen, en-till-en dialoger i klassrummet samt de rikliga tillfällen som under 

lektionstid ges för gruppdiskussioner utifrån av honom givna uppgifter och vardagsnära ”case”. Med 

hjälp av dessa strategier anser han att han når fram till eleverna och att de fått rika möjligheter att inom 

en begränsad tidsram ta till sig kursen. 

En kompletterande bild av dessa strategier, utifrån fältanteckningarna är att det i det uppföljande 

lektionsarbetet förekom läroboksstyrt arbete i samband med gruppvisa arbeten i klassrummet samt det 

examinerande seminariegruppsarbetet. Där lärobokens beskrivningar och frågor inom arbetsområdet 

utgjorde ramen för arbetet och läraren gav språklig stöttning genom att guida genom bokens 

förklaringar av begrepp och teorier. De frågor som finns med i läroboken är också de frågor som ligger 

till grund för de examinerande gruppseminarierna. 

Jonas säger så här om sin syn på läroboken: 

Den klipper in andra källor och texter så att man kan få hjälp att se frågorna ur ett annat perspektiv än 

det som exempelvis jag förklarade det. Det blir ett alternativ till min undervisning vilket ger fler 

förklaringsmodeller än en enda till eleverna. (citat ur transkriberingen av intervjun med Jonas) 
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Möjligheten att få bearbeta lärarens genomgångar med hjälp av läroboksstoffet både i och utanför 

skolan kan ses som ett exempel på språklig stöttning där eleverna får ta till sig innehållet i samspel 

med klasskamrater på en jämbördig nivå innan de förväntas arbeta med läroboken på egen hand i 

hemmet. Det var en aktivitet som Kouns saknade i sin analys av lärarens språkdidaktiska strategier 

(2010, s.107—108). 

Vid mina observationer har jag sett en medveten och tydlig arbetsgång för att eleverna ska förstå de 

vetenskapliga begreppen: 

Begreppen: egenvärde – instrumentella värden – värdestege – konsekvensetik – pliktetik – avsiktsetik 

bearbetas i grupp utifrån en av läraren bestämd arbetsgång. Begreppet skrivs på tavlan – ”Vad är…?”, 

”Diskutera en halvminut.” ”Vad sa ni?” Laget runt och kopplar varje gång till det som sades på förra 

arbetspasset. (15min) (citat ur fältanteckningar gjorda vid andra observationstillfället hos lärare 

Jonas)  

Här visar läraren tydligt att han är medveten om en språklig dimension av ämnet att det av eleverna 

krävs god kännedom om innehållet i begreppen för att de ska kunna använda dem muntligt och 

skriftligt. Han arbetar systematiskt med begreppen och den tydliga arbetsgången ökar möjligheterna 

för alla elever att i ökande grad bli självständiga i sitt arbete. Ett arbetssätt som av Hajer och 

Meestringa (2014) beskrivs som bra för alla och nödvändigt för språksvaga elever (2014, s.18). 

Jonas lyfter flera aspekter som viktiga i arbetet med att eleverna ska få en möjlighet att ta till sig, 

förstå och kunna använda de vetenskapliga begreppen: 

Det är ju viktigt att de finns i olika former – läroboken, power point i kursplattformen, genomgångar, 

diskussion – ger dem mallar och exempel där begreppen går att applicera. (citat ur transkribering av 

intervju med lärare Jonas) 

Dessa tillfällen kan ses som rikliga och ofta förekommande i undervisningen vilket ger eleverna goda 

möjligheter att tillgodogöra sig en förståelse av de vetenskapliga begreppen utifrån arbetsområdets 

tidsram och komplexitet. Lärarens tydlighet i klassrumsarbetet är en aspekt som Kouns beskriver som 

en fördel i elevernas inlärningssituation (2010, s.99). Jonas är den som använder det vetenskapliga 

språket och eleverna uppmanas i dessa undervisningssituationer att fylla luckorna med något eller 

några enstaka ord. När Jonas uppmanar eleverna till längre dialoger sker det med ett vardagligt 

språkbruk där läraren med respekt och nyfikenhet tar till sig elevernas tankar och försöka att resonera 

utifrån de givna modellerna. Han sammanfattar deras tankar med ett vetenskapligt språk och ger 

därmed eleverna en möjlighet att spegla sina tankar i ett språkbruk som för tillfället ligger ovanför 

deras språkliga nivå. Det är ett utvecklingsförlopp som uppvisar likheter med det som inom 

sociokulturell forskning kallas ”den närmaste utvecklingszonen” och beskrivs av Hammarberg som en 

central arbetsprocess i erövrandet av de vetenskapliga begreppens innebörd (2013, s.65). 

En annan aspekt som lyfts av läraren Jonas är vikten av att ge eleven förutsättningar att kunna föra en 

dialog på något slags allvar. Han menar att det kan ske genom att bearbeta begreppen utifrån att först 

fundera själv, sedan i grupp och avslutningsvis i helklass. 

Om man hör andra använda begreppen får man som elev möjlighet att korrigera eller verifiera hur 

man själv har uppfattat begreppens innebörd. Att det sker en upprepning i olika nivåer är viktigt. 

(citat ur transkribering av intervju med lärare Jonas) 

Detta speglar en sociokulturell syn på inlärning där ett samspel (interaktion) och individens eget 

förhållande i en social kontext kring begreppsinnebörd är ett villkor för att denne ska tillägna sig nya 

kunskaper och som lyfts av Hajer och Meestringa i deras beskrivning av en språkinriktad undervisning 

(2018, s.15). 
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En sammanfattande bild av lärarens arbete är att det sker i ett högt tempo och med ett stort 

engagemang. Relationen mellan lärare och elever karaktäriseras av tillit och respekt från båda sidor. 

Därmed kan klassrumsklimatet och förutsättningarna för inlärning anses vara mycket goda. Läraren är 

väl insatt i arbetsområdet och kan med hjälp av ovan beskrivna strategier föra fram sitt budskap och 

involvera klassen i arbetet. Detta trots att det är tydligt att skillnaden mellan elevernas och lärarens 

språkliga förmågor inom arbetsområdet är stora. En bild av undervisningsstrategier som Kouns 

beskriver som ”interaktivitet” utifrån att läraren har en intention att föra en kommunikation med 

eleverna och Hajer ser som en grundförutsättning för andraspråkselever att tillgodogöra sig 

ämnesundervisning (2010, sid.100, 2003, s.50—54). Vid helklassamtalen styr läraren hela dialogen 

och lämnar endast utrymme för korta svar från eleverna medan gruppsamtalen sker utifrån en av 

läraren given teoriram där eleverna förväntas föra friare och längre samtal sinsemellan. De 

förstnämnda förs inom den vetenskapliga språkdomänen medan gruppsamtalen ligger på en 

vardagsspråklig nivå. Lärarens språkdidaktiska målsättning är att förklara och visa begrepp knutna till 

teorier som kräver en hög abstraktionsförmåga hos eleverna. Elevernas språkarbete syftar till att lösa 

uppgiften och förstå sammanhanget där begreppen förekommer. Samtliga delmoment i undervisningen 

sammanfattas av läraren där språkkopplingar mellan vardags- och vetenskapligt språk görs. En 

arbetsmetod som är återkommande i hela studien av Jonas strategier och kan anses väl förankrad i 

Vygotskijs teorier kring inlärning (2018, s.349—351). 

 

4.1.2. Fältanteckningar vid observation och intervju av lärare Beatrice 

Beatrice visar ett tydligt ledarskap i klassrummet och använder dialogen med eleverna för att förankra 

lektionsinnehållet. Språkbruket är vardagligt både hos lärare och elever när de vetenskapliga 

begreppen lyfts av läraren stöds dessa av bilder, förtydligande kroppsspråk, filmklipp och att läraren 

skriver på tavlan. Genomgången där naturvetenskapliga ord som exempelvis dopamin och 

hjärnstammen förekommer är kort och följs av en längre del där varje begrepp dels förklaras dels 

åskådliggörs med hjälp av olika media.  

Läraren börjar lektionen med att säga ”Nu börjar dagens föreläsning”. Denna inleds med en fråga 

kring vad de arbetar med i en av sina yrkeskurser. Vidare tas ett snabbt beslut - i dialog med eleverna 

- hur de vill bli examinerade på arbetsområdet. Eleverna beskriver arbetsområdet i yrkeskursen för 

läraren och hon gör kopplingar till dagens innehåll ”Kroppen - allt hänger ihop.” (citat ur 

fältanteckningar vid observation) 

Vid intervjutillfället med Beatrice säger hon att andraspråkseleverna är i majoritet i den observerade 

gruppen men hon betonar att hela gruppen är språkligt svag när det handlar om ordförråd och skriftlig 

förmåga. Då krävs ett visst tänk kring hur kursmomenten ska bearbetas och förankras hos eleverna. 

Eleverna behöver korta och överblickbara moment, snabb och tydlig feedback och bekräftelse av 

måluppfyllelse inom kursen. Beatrice ser diskussionen som den avgjort viktigaste strategin för att 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig kursens innehåll. Det gäller alla elever men särskilt avgörande är 

det för andraspråkseleverna. 

Rent språkligt när det gäller andraspråkseleverna så handlar det inte bara om språket utan också 

kulturen i språket. Vad är själva andemeningen i det som uttrycks. (citat ur den transkriberade 

intervjun med lärare Beatrice) 

Det observerade och den bild som Beatrice återger vid intervjun visar dels tydligt behov av en 

kontextrik interaktion med eleverna för att skapa förståelse för abstrakta begrepp, dels vikten av att 

läraren är klar över vilken typ av stöttning som gruppen behöver. Båda delar kan sägas vara tydliga 



15 

exempel på hur en språklyftande undervisning bedrivs sett ur både styrdokumet och Hajer och 

Meestringas exemplifieringar (Skolverket, 2011, Kap.1 och 2, 2014, s.20—21).  

Vid nästa observation får arbetet en helt annan karaktär då gruppen endast består av andraspråkselever 

(övriga frånvarande vid tillfället). De närvarande arbetar i grupp och läraren använder sig av elevernas 

nyfikenhet och engagemang i ämnet (beroende - konsekvenser för kroppen) och kopplar deras tankar 

till vetenskapliga begrepp. Här framkommer att eleverna har en indelning av vilka droger som är mer 

eller mindre farliga där exempelvis olika narkotiska preparat ses som mindre farliga än alkohol. 

Innehållet byggs upp helt utifrån det gruppen vill diskutera och detta tillvaratas och ges 

naturvetenskapliga förklaringar av läraren. Vidare drar läraren paralleller till det svenska samhällets 

syn på exempelvis droger och alkohol. Lärarens strategi är att förankra gruppens tankar i både ett 

samhälls- och naturvetenskapligt perspektiv. Sammanfattningsvis har Beatrice ett arbetssätt där hon 

tydligt lyfter vetenskapliga begrepp, är lyhörd för vilka frågor som engagerar eleverna och låter dessa 

utgöra grunden för diskussionsinnehållet. Start och slut är tydligt markerade av läraren där inledningen 

innehåller en presentation och avslutningen sammanfattar arbetet samt ger en kort presentation av vad 

som händer nästa gång. 

Vid intervjun poängterar Beatrice även att synen på begreppet ”kunskap” kan försvåra skolarbetet för 

andraspråkseleverna då kulturella skillnader finns mellan olika länders utbildningssystem. Andra 

strategier läraren använder sig av är att ha god kännedom om elevernas förkunskaper inom olika 

områden, om det finns specialintressen bland eleverna och att alltid koppla innehållet i kursen till 

elevernas yrkesutbildning (undersköterskor). Beatrice upplever att hon har stor frihet i att ta sig an 

stoffet då hon inte behöver bedöma svenskan i elevernas arbete. När det handlar om förenklingar finns 

det dock gränser då ett visst naturvetenskapligt språkande måste ske om eleven ska kunna visa en 

förståelse på en grundläggande nivå. Då majoriteten av gruppen har målsättningen att nå godkänt 

innebär det att ”naturkunskapsglosor”, korta examinationsområden och stor valfrihet i hur en uppgift 

redovisas fungerar för att nå godkändnivå. Till varje moment finns en frivillig uppgift som är mer 

utmanande för de elever som vill nå längre. En form av anpassning i arbetet för att alla i gruppen ska 

kunna arbeta utifrån sin förmåga och ambition. Beatrice ser sig som den som ska leda eleverna till att 

först försöka själva, följt av en diskussion och sedan låta gruppen komma med ett svar. Vidare anser 

hon att det är viktigt att alltid försöka ta sig an det som spontant kommer upp i gruppen och att som 

lärare sedan sätta in det i sitt sammanhang utifrån ett samhälls- eller naturvetenskapligt perspektiv. 

Beatrice säger vidare i intervjun att hon har anammat flera olika sätt att arbeta för att tillgängliggöra 

det vetenskapliga språket i kursen. Några av de hjälpmedel som nämns är lärobok som kompletteras 

med litteratur på elevernas modersmål, power point-presentationer i kursrummet där bilder och 

begrepp är kopplade till varandra, digitala- och muntliga prov, filmer på andra språk (Studi), 

naturkunskapsglosor. Här återkommer hon till att det är förståelse av fenomenet som är det viktigaste 

men att vissa begrepp krävs för att eleven ska kunna bedömas behärska ett område på en 

grundläggande nivå. 

Generellt upplever jag att ämnesspråket är lättare att förklara och ta sig an kanske mer fyrkantigt. Det 

är svårare att ta sig an uppdraget att lära dem läsa mellan raderna och att ta ut fakta ur en text. Ren 

fakta kan läras in ”utantill” men när de ska använda eller visa hur de har förstått den så blir det svårt. 

(citat ur transkribering vid intervju av lärare Beatrice) 

En sammanfattande bild av Beatrices språkdidaktiska strategier är att hon genom att ha en god relation 

till gruppen och ett tydligt ledarskap använder sig av muntliga genomgångar och diskussioner med 

gruppen för att nå fram. Hon kan därmed sägas bygga större delen av undervisningen på muntlig 

interaktion. Vid användande av det vetenskapliga språket sker det med en stor språklig stöttning och i 
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form av filmer, bilder, hennes kopplingar mellan den vardagliga och vetenskapliga språkdomänen 

samt underlag som finns tillgängliga i elevernas kursplattform. Vid det andra lektionstillfället 

beskriver andraspråkseleverna sina tankar med vardagliga termer och läraren gör kopplingar till olika 

samhällsfenomen där både vardags- och vetenskapligt språk används för att förankra innehållet hos 

eleverna. Mycket av det som sker i klassrummet är helt avhängigt hennes aktiva inramning av 

lektionsarbetet och hon kan ses som den avgjort viktigaste lärresursen för samtliga elever. 

4.2. Vilka konsekvenser kan lärarnas strategier få 

för andraspråkselevernas möjlighet att uppnå 

ett vetenskapligt språk? 

4.2.1. Fältanteckningar vid observation och intervju av lärare Jonas 

Den språkliga stöttning som ges i klassrumsarbetet består av lärarens instruktioner, förklaringar och 

exemplifieringar, samtal i grupp med klasskamrater, diskussion kring lärobokstexten, power point i 

”kursrummet” (lärplattform på datorn) och sammantaget är det individuella arbetet mycket litet i 

klassrummet. Detta gynnar andraspråkselevernas möjlighet att under skoltid bearbeta det ämnes- och 

språkstoff som ska förstås inom ramen för arbetsområdet. 

Gruppen förutsätts vara en stöttning i processen att ta till sig lärobokstexten. En andraspråkselev läser 

inte texten alls men är stark muntligt i gruppdiskussionen. Vad hade hänt om detta förblivit ett 

individuellt arbete? (citat ur fältanteckningar gjorda vid andra observationstillfället hos lärare Jonas) 

Lärarens strategi att använda sig av gruppen som en central del i inlärningsprocessen är ett sätt som av 

Hajer och Meestringa betonas som ett viktigt interaktionsmoment och ett led i ett språkutvecklande 

arbetssätt (2018, s.114—115) Ett språkutvecklande arbetssätt gynnar generellt alla elever och är en 

avgörande förutsättning för andraspråkseleverna. I de observerade klassrumssituationerna tydliggörs 

inte specifikt språkliga aspekter i elevernas arbete. Ett val som kan leda till att möjligheten att förstå 

begreppen och använda sig av dem med hjälp av det som karaktäriserar ett vetenskapligt språk 

försvåras. Det kan därmed sägas att läraren arbetar både språk- och ämnesdidaktiskt men på ett sätt där 

det språkdidaktiska inte är explicit utan underförstått. Ett arbetssätt som kan försvåra för 

andraspråkseleverna att ta till sig det vetenskapliga- och göra kopplingar till det vardagliga språket. 

Jonas säger vid intervjuerna att han ser ett strukturerat arbete med begreppsförståelse som centralt i 

undervisningen. Det framkommer vid intervjun att han upplever att det kan vara svårt att räcka till för 

andraspråkseleverna då de ofta saknar även många av de allmänspråkliga begrepp som behövs för att 

få ett ”flyt” i muntliga men framför allt i skriftliga sammanhang. Läraren lyfter flera faktorer som gör 

att spannet mellan första- och andraspråkselever ofta blir stort på gymnasienivå. Sociala aktiviteter, 

långsam språkutveckling, blyghet, synen på begreppet ”kunskap” i skolsammanhang och olika grad av 

att ha knäckt det svenska skolsystemets både synliga och osynliga ”koder” är några av de faktorer som 

han upplever som försvårande i andraspråkselevernas möjligheter att lyckas med sina gymnasiestudier. 

 

4.2.2. Fältanteckningar vid observation och intervju av lärare Beatrice 

Beatrice val att använda sig av flera olika vägar att kommunicera kursinnehållet kan ses som viktigt 

för alla elever utifrån att lärande är en process som sker inom individen och den kan se olika ut och ta 

olika lång tid (2018, s.58, 60). De muntliga aktiviteterna dominerar lektionerna vilket ger eleverna 
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goda möjligheter att både höra och processa de begrepp som tas upp. Möjligheter som kan vara helt 

avgörande för andraspråksleverna och beskrivs som ett karaktärsdrag inom språklyftande undervisning 

(2018, s.91—92). Lärarens strategi att använda sig själv som exempel i sina beskrivningar handlar till 

stor del om att bygga en relation med eleverna och gör att eleverna vågar ställa för dem angelägna 

frågor inom kursområdet. 

Eleverna för en väldigt öppen och personlig dialog med läraren kring sin syn på droger. Läraren kan 

på ett respektfullt sätt ta emot det eleverna beskriver och med hjälp av naturvetenskapliga fakta hålla 

med om att det fungerar så till en början men att det senare leder till helt andra problem för den 

människa som använder droger.  

(citat ur fältanteckningar förda vid observation hos lärare Beatrice) 

Här ses tydliga exempel på lärarens strategier i att interagera med eleverna. Interaktionen har en 

stöttande karaktär där Beatrice är klar över elevernas språkliga nivå och gör tydliga kopplingar mellan 

det vardagliga- och det vetenskapliga språket i sitt ämne.  

I intervjun beskriver Beatrice sin språksyn som att andraspråkseleverna lär sig språket av sig självt i 

samspel med varandra. Kravet på henne som lärare blir då att se till att skapa förutsättningarna för 

detta. En faktor som hon tycker att förbises inom skolan generellt är att språk tar tid. 

Lärandet på ett annat språk måste få ta tid. Vi måste bli bättre med SYV-verksamheten och upplysa 

elever och familjen om hur det faktiskt är för att ge en realistisk bild av vart man kan nå på en viss 

tid. Hur man kan utbilda sig i Sverige. (citat ur transkribering av intervju med läraren Beatrice) 

Inom ramen för denna korta kurs (50p) bedömer Beatrice att andraspråkselevernas sinne öppnas och 

att de vågar uttrycka sina egna åsikter. Över längre tid och utifrån hennes sätt att undervisa sker en 

språkutveckling där interaktion mellan svenskspråkiga och utlandsfödda är kontinuerlig, spontan och 

ömsesidig. Hon avslutar intervjun med att säga: 

Sker ingen interaktion utvecklas heller inte språket varken skol- eller vardagsspråk. (citat ur den 

transkriberade intervjun med lärare Beatrice) 

Sammanfattningsvis bygger mycket av undervisningen på det spontana och aktiva samtalet med 

gruppen inom olika ämnesfrågor. Samtalen förs i den vardagliga språkdomänen och då 

majoriteten av eleverna har uttryckt att deras målsättning är att få godkänt räcker detta för att 

klara kursen. Något som upplevs som positivt och inom ramen för elevernas förväntningar på 

både lärare och sig själva.  Detta är ett mönster som även visar sig i Kouns avhandling där 

huvudsyftet och den undersökta skolans devis är ”Inga IG i Kemi A” (2010, s.156—157). 

Läraren är medveten om att det reducerar möjligheterna för eleverna att erövra och bemästra det 

vetenskapliga språket och utifrån sin kännedom om gruppen upplever hon valet av språklig 

inriktning i sin undervisning som ett realistiskt sådant. 

4.3. Sammanfattande resultatbeskrivning 

Bilden som framträder ur detta material är den av två lärare med en rik undervisningserfarenhet som 

fattar en rad medvetna val för att genomföra sitt arbete inom respektive ämne. De är klara över sin 

ledarroll i klassrummet och visar upp en djup medvetenhet om att olika val får olika konsekvenser. De 

undervisar två helt olika grupper inom helt olika ämneskurser men ändå uppvisar de flera likheter i 

sina språkdidaktiska strategier: vikten av att bygga en relation med eleverna, de rika och varierade 

muntliga interaktionstillfällena under lektionerna och förmågan att variera sina examinationsformer i 

kursen. Deras syn på sig själva i rollen som språkutvecklare främst ur ett andraspråksperspektiv visar 

att de har en rad strategier för att förankra de ämnesspecifika orden hos eleverna. I det språkdidaktiska 

arbetet beskriver de att de känner en viss osäkerhet i hur de som ämneslärare samtidigt ska arbeta med 
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allmänspråkliga dimensioner. Vidare upplever de att det finns hinder på individnivå hos 

andraspråkseleverna vilket leder till att lärarna inte upplever att de ”når fram” med sina budskap alla 

gånger samt att de inte anser sig kunna lägga tillräckligt med tid på att reflektera kring dessa aspekter i 

sin undervisning för att kunna utveckla dessa riktade språkaktiviteter i undervisningen. 

Observationerna har varit en viktig del vid datainsamlingen i min studie där interaktionen, språket 

inom gruppen och samspelet med läraren har varit grunden i studien. Här har de strategier som lärarna 

vid intervjuerna anger som tongivande också kunnat noteras i mina fältanteckningar. Möjligheten att 

få se ett fenomen ur flera synvinklar och flera individers perspektiv har gett studien en annan 

reliabilitet i jämförelse med om endast den ena metoden hade valts. Här framträder en bild av lärare 

som har tydliga arbetsgångar och använder sig av flera skriftliga och muntliga arbetstillfällen där 

eleverna ges möjlighet att bearbeta och införliva de begrepp som kursmomentet ska innebära. Bakom 

detta ligger ett gediget förarbete som båda lärarna presenterar som ett ensamarbete för läraren. Här kan 

säkert det kommande kollegiala fortbildningsarbetet som beskrivits under rubriken ”Urval” (3.1) 

komma att ge lärarna nya verktyg och insikter i att tillsammans arbeta med att skapa riktade och 

språkutvecklande arbetsmoment i sin undervisning. 

5. Diskussion 

5.1. I vad mån förekommer och hur initierar 

lärarna språkdidaktiska strategier i 

klassrumssamtalen? 

De språkliga strategier som förekommer vid mina observationstillfällen är strukturerade genomgångar, 

enskilda samtal med eleverna, grupp- och pardiskussioner, användande av olika texter om ämnet, 

kursplattform där eleverna kan kommunicera med läraren både i och utanför skoltid, lärobokstext samt 

muntliga- och skriftliga examinationer. Alla i ett syfte att ge eleven rika möjligheter att lära i en 

kontext. Det är ett arbetssätt som beskrivs i exempelvis Rubins avhandling (2019, s.52—53). Vid 

observationerna visar lärarna att de har en tydlig ledarroll som de är väl medvetna om. Det är de som 

är nyckeln mellan ämnesspecifika begrepp i den vetenskapliga språkdomänen och elevernas 

vardagliga uttryck. Deras lektioner är i princip de enda tillfällen som eleverna har till sitt förfogande 

för att utveckla sitt eget vardagsspråk till en mer vetenskaplig nivå. Språklig stöttning, repetition och 

tydlig koppling mellan vardags- och vetenskaplig språkdomän är strategier som används genom ett 

samspel mellan lärare och elev/elever där läraren är experten och eleverna noviserna. En 

interaktionsprocess som Hajer förespråkar som bärande inslag i en undervisning som är 

språkutvecklande (2003, s.50—54). Sammantaget kan de båda lärarnas arbetssätt sägas vara väl 

anpassade till de grupper de undervisar utifrån elevernas tydligt uttalade och skilda målsättningar med 

sina studieresultat. 

En reflektion utifrån de resultat jag fått fram är att i det höga tempo som undervisningen sker på ställs 

höga krav på samtliga deltagare i arbetsprocessen. För att förankra en stor mängd abstrakta begrepp 

under en kort tid krävs att läraren dels är medveten om vilka begrepp som är av störst vikt dels vilka 

som eleverna kan komma att behöva brottas med för att införliva. Dessa ska sedan processas av 

eleverna för att bli befästa och examinerade. En helt avgörande faktor i detta blir då att relationen 
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mellan lärare och eleverna möjliggör denna process. Detta är något som båda lärarna lyfter som helt 

centralt i sin yrkesroll. Den delen inom didaktiken är svårdefinierad och kan inte direkt sägas vara en 

strategi utan det handlar mer om en inställning till sitt uppdrag. Denna inställning möjliggör att båda 

lärarna har möjlighet att presentera ett innehåll med hjälp av tidigare beskrivna strategier som samtliga 

bygger på en hög grad av interaktion mellan lärare och elev/elever samt eleverna emellan. En 

förutsättning för allt lärande ur ett sociokulturellt teoriperspektiv. 

5.2. Vilka konsekvenser kan lärarnas strategier få 

för andraspråkselevernas möjlighet att uppnå 

ett vetenskapligt språk? 

De strategier som har observerats ger vid en första anblick ett gediget och väl utarbetat intryck. De 

många repetitionerna, lärarnas sammanfattningar och deras medvetna styrningar av innehåll och form 

för arbetet borgar för att eleverna ska få rika möjligheter att lyckas med sitt språk-och kunskapsarbete. 

Sett ur ett andraspråksperspektiv går det ändå att skönja en del fallgropar i detta arbetssätt. Vid 

samtalen med Jonas framkommer att han är medveten om att det finns olika orsaker till att spannet 

mellan första- och andraspråkselever ökar under gymnasietiden där andraspråkselevernas 

allmänspråkliga färdigheter lyfts som ett av hindren att lyckas med muntliga- och skriftliga arbeten. 

Här skulle ett samarbete inom kollegiet utifrån den modell som Kouns beskriver i sin avhandling 

kunna vara en möjlighet för att öka den språkliga stöttningen för att säkra andraspråkselevernas 

möjlighet att uttrycka sig vetenskapligt i både tal- och skrift (2010, s.167—171). Beatrice ger en tydlig 

beskrivning av sitt uppdrag som utifrån elevgruppen bygger på att sovra begreppsstoffet ännu hårdare 

än vad Jonas gör. Främst eftersom eleverna saknar många av de språkliga förutsättningar som krävs 

för att nå de högre betygen i gymnasieskolans kurser. Det leder till att elevernas undervisning bygger 

på den muntliga interaktionen och en diversifierad språklig stöttning kring de vetenskapliga begreppen 

där förklaringar på elevernas modersmål är ett naturligt komplement. Min reflektion kring detta är att 

andelen andraspråkselever kan tydliggöra behovet av att ta stöd i modersmålet för att kunna förstå och 

ta in nya begrepp. En process som inte framkommer i Jonas undervisning.  

Majoriteten av yrkeseleverna i studien har uttalat att de ”bara vill bli godkända” på momenten och 

detta leder till att undervisningen formas på ett sätt medan de elever som läser det teoretiska 

programmet har en målbild av att ”nå så långt som möjligt” i sammanhanget. Vid intervjuerna lyfter 

båda lärarna att de ibland upplever att det är svårt att förankra den kunskapssyn som genomsyrar den 

svenska gymnasieskolan hos andraspråkseleverna. En annan aspekt som de väljer att betona, om än på 

olika sätt, är det faktum att ”språk tar tid” (citat ur transkriberingen av intervjun med Beatrice). Här 

tror jag att de båda är något mycket centralt ”på spåren” i arbetet med att bedriva ett språkutvecklande 

arbete i alla ämnen och alla klassrum. En bild av att det är i en komplex situation som arbetet bedrivs 

blir tydlig i observationerna och bekräftas med hjälp av intervjuerna. En komplexitet som av Kouns 

(2010) beskrivs utifrån behovet att hela kollegiet behöver arbeta språkutvecklande i alla ämnen och 

där Rubin (2019) betonar vikten av att låta ”planering - genomförande - reflektion” vara centralt i 

varje enskild lärares ämnesundervisning (2019, s.259—260). Avslutningsvis bygger Hajer (2003) ut 

den bilden med att se klassrumsobservationer som ett instrument för ämneslärare att öka möjligheterna 

för alla elever att utveckla ett vetenskapligt språk i alla ämnen (2003, s.54-55). Vid intervjutillfällen i 

föreliggande studie lyfte också lärarna att de upplevde det som givande att få sitta ner och göra dessa 

reflektioner tillsammans med någon som observerat deras arbete. Här framkom att lärarna har en 
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generell bild av alla elevers språklyftande behov men att fokus kring hur de specifikt skulle kunna 

arbeta med ett språklyftande arbete ur ett andraspråksperspektiv var inte lika tydligt.  

5.3. Metoddiskussion 

Valet att använda mig av triangulering i denna studie har utifrån ett mycket litet urval ändå gett en 

bred bild av området. En rad strategier har kunnat observeras och intervjuerna har kompletterat det jag 

noterat i mina fältanteckningar. Nu finns en tydlig och bekräftad bild av två lärares arbetssätt. Det är 

förvisso ett smalt urval men inom ramen för en studie på denna nivå och kompletterat med 

observationer går det ändå att bevisa existensen av de utvalda lärarnas strategier.  

Genom den litteraturstudie som utförts i anslutning till denna uppsats framträder en bild som visar god 

överensstämmelse med vad jag sett i mina observationer. Det kan alltså i sig tyda på att denna studie 

kan säga något om en genomsnittlig gymnasieskola där resurserna kring andraspråkselever i viss mån 

finns och många gånger sker med hjälp av resurser som modersmålslärare och studiehandledare. Dessa 

yrkeskategorier saknar ofta formell lärarutbildning och det i sig är något som måste beaktas vid 

samarbetet mellan dem och undervisande lärare vid planeringen av arbetet kring exempelvis samhälls- 

och naturvetenskapliga kurser på gymnasiet. 

5.4. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur lärare arbetar med språkliga dimensioner i 

sin undervisning (1.1). För att kunna göra denna studie har två lärares språkdidaktiska strategier 

observerats i sina klassrum utifrån följande frågeställningar (1.2): 

1. I vad mån förekommer och hur initierar lärarna språkdidaktiska strategier i sin undervisning? 

2. Vilka konsekvenser kan lärarnas strategier få för andraspråkselevernas möjlighet att uppnå ett 

vetenskapligt språk? 

Min första frågeställning kan besvaras utifrån att studien har visat att de observerade lärarna använder 

sig av flera olika strategier för att synliggöra språkliga dimensioner i sin undervisning. De bygger 

mycket av sin undervisning på ett tydligt ledarskap i klassrummet där strukturerade genomgångar, 

repetition, interaktion med eleverna genom grupp- och helklassdiskussioner samt enskilda elevsamtal 

kan ses som exempel på den stöttning som ges. Detta i syfte att skapa en god lärmiljö där 

begreppsinnebörd och ämnesstoff förtydligas. Arbetsgången syftar även till att ge eleverna möjlighet 

att koppla vardags- och vetenskapligt språk till sina tidigare språk- och ämneskunskaper. 

Den andra frågeställningen söker svaret på vilka möjligheter andraspråkseleverna ges att uppnå ett 

vetenskapligt språk utifrån hur undervisningen bedrivs. De rika diskussionstillfällena i klassrummet 

kan ses som att alla elever har goda förutsättningar att ta till sig ämnesstoffet. Dessa diskussioner 

förutsätter dock att eleven har ett väl utvecklat vardagsspråk att koppla de nya begreppen mot samt att 

eleven är medveten om att samma ord kan ha olika betydelse i olika sammanhang. En process som 

Vygotskij (2018) poängterar att kräver riktad undervisning av någon sakkunnig inom området. De 

båda lärarna i studien uttrycker en god medvetenhet om att flera av eleverna i deras grupper har svårt 

med språkliga dimensioner i vardagsspråket och att detta hindrar eleverna att kunna sätta ord på vad de 

förstår och kan inom ämnesområdena. Vidare säger de att de av olika anledningar upplever att de inte 

lyckas överbrygga dessa hinder inom ramen för aktuell kurs. Det tar längre tid för andraspråkselever 

att processa innehållet och sätta ord på det de vill uttrycka. Tid som inte finns i när eleverna förväntas 
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prestera på gymnasienivå. Jag kan konstatera att de elever som klarar att tillvarata de möjligheter till 

interaktion och diskussion som ges i klassrummet har goda möjligheter att utveckla både ett 

vardagligt- och ett vetenskapligt språk. Saknas dessa språkliga förmågor av olika anledningar blir det 

betydligt svårare att göra den språkutvecklingen. 

Sammantaget visar studien att tillfällena för alla elever att aktivt bearbeta ämnesstoffet kan ses som 

rikliga men faktumet att många begrepp ska processas på kort tid och att många andraspråkselever 

saknar de språkliga verktyg som krävs för att ta sig an och bearbeta ämnesstoffet, leder till att 

andraspråkselevernas möjlighet att befästa det vetenskapliga språket begränsas.  

5.4.1. Slutsatser för professionen 

Den bild av lärarens uppdrag som ges inom forskning, teori och denna studie är att språkutvecklande 

arbete är komplicerat, nödvändigt och har flera dimensioner. Det skulle kunna uppfattas som 

övermäktigt för den enskilde läraren att klara alla dessa moment inom ramen för sin undervisning, 

vilket visar på vikten av samarbete för att lyckas. Samarbetet bör ske såväl inom som mellan arbetslag, 

ämnesprofessioner och andra yrkeskategorier (t ex. modersmålslärare, studiehandledare, rektor, 

specialpedagog, kurator, skolsköterska och studie-och yrkesvägledare) för att bli framgångsrikt. Bara 

det att det finns en rik forskning inom området visar i sig att det är många som söker svaret på hur man 

framgångsrikt kan arbeta för att fler elever ska nå längre i sin språkutveckling. En slutsats av det är att 

det inte finns något enkelt svar på hur språkutvecklande arbete ska bedrivas. Den enskilde läraren 

behöver ha god medvetenhet om språkliga dimensioner i sin undervisning oavsett vad hen undervisar 

i, samtidigt visar komplexiteten i arbetet att läraren behöver tid för reflektion och samarbete med andra 

för att lyckas i sitt arbete. Ett sätt att bedriva ett sådant arbete är att i olika gruppkonstellationer 

bedriva ett kontinuerligt arbete i dessa frågor. Formen för hur arbetet med läslyftsmodulerna är upplagt 

(Skolverket, 2017) skulle kunna vara en väg att gå i att förankra detta arbetssätt hos ett kollegium. 

Ytterligare en faktor i språkutvecklingsprocessen är att den är individuell och att lära sig ett språk tar 

tid. Här krävs samsyn och tydlighet gentemot alla parter inom utbildningsorganisationen för att skapa 

realistiska mål både för den enskilde eleven och för de som undervisar.  

5.4.2. Förslag till vidare forskning  

En tendens jag kunnat se i arbetet med denna studie är att lärarna har goda kunskaper och kloka tankar 

kring behovet av ett språklyftande arbetssätt. Vid intervjuerna framkommer det att formerna för hur 

det kan se ut i vardagen inte är något som genomsyrar skolans arbetssätt i dagsläget. Utifrån det som 

framkommit i denna studie vore det mycket intressant att som vidare forskning ha fått följa upp 

skolans arbete under de kommande sex terminernas kollegiala fortbildning. Exempelvis kunde en 

studie göras som baseras på samma trianguleringsmetod halvvägs in i projekttiden, i direkt anslutning 

till att projekttiden löper ut och sedan en avslutande uppföljning ett år efter att fortbildningsprojektet 

avslutats. Då skulle förmodligen en djupare beskrivning av lärarnas språkutvecklande arbetssätt kunna 

göras. 
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Bilaga 1 

Samtyckes-/informationsblankett (elev) 

 

Studie om undervisning – information till elever i klass … på ___________________skolan 
 

Jag heter Ulrika Ericson och studerar vid Stockholms universitet. Som en del av min utbildning ska jag genomföra ett 

självständigt arbete. Jag ska alltså genomföra en studie och skriva en uppsats om något som har med undervisning att göra. 

Jag har valt att göra en studie om undervisning i en delkurs inom Naturkunskap 1. Syftet är att få en bättre förståelse för hur 

en lärare planerar och undervisar i sitt ämne. Jag önskar kunna bidra med ökad kunskap genom att lyfta fram olika 

klassrumsexempel. 

 

För att ta reda på detta kommer jag att besöka skolan och klassen och observera undervisningen samt intervjua Er lärare. 

Skolledningen är informerad och jag har deras tillstånd. 

 

Mina fältanteckningar från observationerna analyseras och resultaten av dem redovisas i mitt självständiga arbete. Namn på 

elever, lärare och skola kommer att vara fingerade för att minska risken för att man ska kunna identifiera enskilda elever eller 

på vilken skola studien har genomförts. Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till materialet och det kommer 

att förstöras när mitt arbete är godkänt. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering. 

 

Om du har några frågor eller funderingar angående min studie, är du välkommen att höra av dig till mig (e-

post: ulrika.ericson@vduf.se) eller min handledare Ulrika Magnusson vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 

universitet (e-post: ulrika.magnusson@isd.su.se) 

 

 

Stockholm 2019-10-25 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Ulrika Ericson 

Student vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Universitet 

 

 

 

 

Namn: _____________________________________________________________ 

 

Jag vill delta i studien 

 

Jag vill inte delta i studien 

 

Datum och underskrift:………………………………………………………………. 

 

 

 

 

mailto:ulrika.ericson@vduf.se
mailto:ulrika.magnusson@isd.su.se


 

Bilaga 2 

Samtyckes-/informationsblankett (lärare) 

Studie av ämnesundervisning – information till lärare inom SO/NO-kurser på …skola  

Jag heter Ulrika Ericson och studerar Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Som en del av min utbildning ska 

jag genomföra ett självständigt arbete, vilket innebär en språkdidaktisk studie med relevans för undervisningen. Jag har valt 

att göra en studie om ämnesundervisning i ett flerspråkigt klassrum. 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare planerar och genomför ämnesundervisning i en gymnasieklass där en eller 

flera elever har svenska som sitt andraspråk. 

Jag är intresserad av vilken roll styrdokument, tidigare erfarenheter och elevers språkbakgrund får för planering och 

genomförande av ämnesundervisningen. För att undersöka detta vill jag observera och intervjua en lärare som undervisar i 

någon av gymnasiets kurser inom SO/NO. Det material jag samlar in så som fältanteckningar vid observationerna samt 

anteckningar vid intervjun analyseras och resultaten redovisas i mitt självständiga arbete. Med mitt arbete vill jag bidra till att 

öka kunskapen om lärares planering och undervisning ur ett andraspråksperspektiv. 

Namn på lärare och skola kommer att vara fingerade för att minska risken för att det ska gå att identifiera enskilda elever eller 

lärare eller på vilken skola studien har genomförts. Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till mina 

anteckningar. Datamaterialet kommer enbart att användas för mitt självständiga arbete och all rådata kommer att förstöras när 

arbetet är godkänt. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering. 

Om du har några frågor eller funderingar angående min studie, är du välkommen att höra av dig till mig (e-post: 

ulrika.ericson@vduf.se) eller min handledare Ulrika Magnusson vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet 

(e-post: ulrika.magnusson@isd.su.se). 

Stockholm 2019-09-20 

Med vänlig hälsning 

Ulrika Ericson 

Studerande vid Institutionen för språkdidaktik, Svenska som andraspråk 76-90hp 

Stockholms universitet 

 

Samtycke för deltagande i studie kring undervisning hos [Lärarens Namn] på ____________skola 

 

Namn: ______________________________________ Lärare i:_______________________ 

Jag vill delta i studien 

Jag vill inte delta i studien 

 

Datum och underskrift:……………………………………… 



 

 

Bilaga 3 

Samtyckes-/informationsblankett (rektor) 

Studie av undervisning – information till rektor på ……….skolan 

Jag heter Ulrika Ericson och studerar Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Som en del av min utbildning ska 

jag genomföra ett självständigt arbete, vilket innebär en språkdidaktisk studie med relevans för undervisningen. Jag har valt 

att göra en studie om planering och undervisning ur ett andraspråksperspektiv. 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare planerar och genomför ämnesundervisning i ett flerspråkigt klassrum. 

Jag är intresserad av vilken roll styrdokument, tidigare erfarenheter och elevers språkliga bakgrund får för planering och 

genomförande av ämnesundervisningen. För att undersöka detta vill jag observera och intervjua en lärare i SO/NO-kurser på 

gymnasiet, som undervisar en grupp där en eller flera elever har svenska som sitt andraspråk. Jag kommer att informera 

berörd lärare och även inhämta skriftligt medgivande. Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Det material jag samlar in så som fältanteckningar vid observationerna och anteckningar vid intervjuerna, analyseras och 

resultaten redovisas i mitt självständiga arbete. Med mitt arbete vill jag bidra till att öka kunskapen om lärares 

planeringsarbete och undervisning i ett flerspråkigt klassrum. 

Namn på lärare och skola kommer att vara fingerade för att minska risken för att det ska gå att identifiera läraren eller på 

vilken skola studien har genomförts. Endast jag och min handledare på Stockholms universitet kommer att ha tillgång till 

mina anteckningar. Datamaterialet kommer enbart att användas för mitt självständiga arbete och all rådata kommer att 

förstöras när arbetet är godkänt. 

Om du har några frågor eller funderingar angående min studie, är du välkommen att höra av dig till mig (e-post: 

ulrika.ericson@vduf.se) eller min handledare Ulrika Magnusson vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet 

(e-post: ulrika.magnusson@isd.su.se). 

Jag ber härmed om tillstånd att få genomföra denna studie på …skolan 

Stockholm 2019-09-20 

Med vänlig hälsning 

Ulrika Ericson 

Student vid Institutionen för språkdidaktik, Svenska som andraspråk 76-90hp 

Stockholms universitet 

 

Rektors tillstånd att genomföra studie om ämnesundervisning i ett flerspråkigt klassrum hösten 2019 

Jag ger härmed Ulrika Ericson tillstånd att genomföra en studie om ämnesundervisning i ett flerspråkigt klassrum på … skola 

i … höstterminen 2019 

Namn: ______________________________________ 

Tjänstetitel: __________________________________ 

Datum och underskrift:………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


