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Sammanfattning 

Eftersom många elever idag inte når målen i grundskolan har syftet med vårt arbete 
varit att studera och analysera arbetssätt och metodiska redskap som främjar elevers 
språk- och kunskapsutveckling. Vi har valt att göra det i form av en litteraturstudie som 
tar sin utgångspunkt i sociokulturella teorier om lärande och forskningsresultat. 

Vi har funnit att det sociokulturella perspektivet betonar kommunikationen mellan och 
inom människor.  Det innebär att samtal och skrivande i olika former är en 
grundförutsättning för att en gynnsam språk- och kunskapsutveckling ska ske. 
Dessutom kräver det en miljö som tillåter och uppmuntrar en ständig interaktion och 
dialog mellan lärare och elever.  

En slutsats som vi drar av våra resultat är att de arbetssätt som lyfts fram och som vilar 
på ett sociokulturellt synsätt är gynnsamma för både elever med ett annat modersmål än 
svenska, andraspråkselever och elever i behov av särskilt stöd. En av förklaringarna till 
det är det aktiva förhållningssätt till språket som dessa arbetssätt har. En annan är att det 
i ett klassrum med ett sociokulturellt perspektiv ges möjlighet för elever att utvecklas 
utifrån sin egen kunskapsnivå och genom stöttning stimuleras att nå så långt det är 
möjligt i ”den närmaste utvecklingszonen”. 

 

 

 

Nyckelord 

Andraspråkselever, dialogpedagogik, loggbok, läsförståelse, portföljmetodik, stöttning, 
sociokulturell inlärningsteori, ämnesintegrerad undervisning



 

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.................................................1 

Inledning............................................................................................................1 
Konstruktivistisk inlärningsteori .............................................................................................2 
Nytt sätt att se på kunskap....................................................................................................3 

Syfte och frågeställningar................................................................................3 

Metod .................................................................................................................4 
Genomförande...........................................................................................................................4 

Resultat .............................................................................................................5 
Sociokulturellt perspektiv på kunskapsutveckling .....................................................................5 

Lev Vygotskij .........................................................................................................................6 
Michail Bakhtins dialogbegrepp ............................................................................................8 
Cummins och den transformerande pedagogiken................................................................9 

Sociokulturellt perspektiv på språkutveckling..........................................................................10 
Sociokulturellt perspektiv på andraspråksinlärning .................................................................13 
Mot ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ...............................................................14 

Det dialogiska klassrummet ................................................................................................14 
Ämnesövergripande undervisning ......................................................................................15 
Samarbetsinlärning .............................................................................................................17 
Genrepedagogik..................................................................................................................17 
Scaffolding ..........................................................................................................................18 

Metodiska redskap ..................................................................................................................19 
Loggbok ..............................................................................................................................19 
Portfolio ...............................................................................................................................20 

Diskussion ......................................................................................................22 
Arbetssätt ............................................................................................................................23 
Hur gynnas andraspråkselever samt elever i behov av särskilt stöd av dessa arbetssätt?24 
Studiens tillförlitlighet ..........................................................................................................25 
Avslutande kommentar .......................................................................................................26 

Referenser.......................................................................................................28 

Bilagor .............................................................................................................31 
Bilaga 1....................................................................................................................................31 



 

 1 

Inledning  

Vi lever i ett kunskaps- och informationssamhälle där utbildning är viktigare än 
någonsin. För att klara alla krav som samhället ställer på varje enskild individ är det 
nödvändigt med goda kunskaper. Elevens språkutveckling, både den muntliga och 
skriftliga, hänger nära samman med tänkandet och lärandet och påverkar studierna i alla 
ämnen.  

Tidningar, radio och TV har de senaste åren gett oss alarmerande rapporter om att en 
alltför stor del av eleverna går ut grundskolan utan godkända betyg i kärnämnen. I dag 
är gymnasieskolan en självklar del av utbildningsväsendet. Skolverkets årliga statistik, 
Beskrivande data (2006), visar att läsåret 2004/2005 var 89,2 % av grundskoleeleverna 
behöriga att söka gymnasiets nationella program. För att vara behörig krävs lägst 
betyget godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. 
Dörrarna till gymnasieskolans nationella program är därmed stängda för elever som går 
ut skolan utan godkända betyg i dessa ämnen och de blir hänvisade till de individuella 
programmen i gymnasieskolan. För att klara sig igenom gymnasieskolans nationella 
program krävs det dessutom att man har goda grundkunskaper i samhälls- och 
naturorienterande ämnen vilket många elever saknar trots att de har godkänt i 
svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Att en elev riskerar att inte 
nå målen är inte något som plötsligt upptäcks när slutbetyget i år nio skrivs, utan eleven 
har i regel haft behov av särskilt stöd någon gång under sin skolgång. 

Våra ungdomars framtid formas i ett samhälle där klass, kön och etnicitet är faktorer 
som skapar gränser mellan grupper/individer. De förhållanden som råder i det övriga 
samhället speglas också i skolan. Trots att det i skolans styrdokument står att alla barn 
har rätt till en likvärdig utbildning ser det inte ut så i praktiken. Enligt Einarsson (2004) 
finns en stor social snedrekrytering till högre utbildning. Det finns flera bakomliggande 
orsaker till varierande skolframgång och en del av orsakerna har en socioekonomisk 
bakgrund. Det är framförallt föräldrarnas utbildningsnivå, arbetsmarknadsanknytning 
och om eleverna lever tillsammans med en eller två av sina föräldrar som har betydelse. 
Detta drabbar i högre grad elever med utländsk bakgrund eftersom de oftare kommer 
från hushåll där dessa lägre socioekonomiska förhållanden råder (Skolverket, 2005).  

Enligt Skolverket (2006), var andelen behöriga sökanden till gymnasieskolan bland 
elever med utländsk bakgrund 77,4 % läsåret 2004/2005. Av elever som inte var 
behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program hade en av tre utländsk 
bakgrund. Det är en stor överrepresentation eftersom den del av alla elever som hade 
utländsk bakgrund var en av sju.  

Det krävs goda språkfärdigheter för att kunna tillägna sig ämnesundervisningen. I 
Sverige får de flesta elever med annat modersmål all undervisning på svenska. Om de 
ska ha samma möjlighet att följa med i ämnesundervisningen som förstaspråkseleverna 
krävs det att skolan satsar på en språkutvecklande ämnesundervisning i kombination 
med undervisning i svenska som andraspråk. Viktiga faktorer i en språk- och 
kunskapsutvecklande undervisning är att eleven får den tid den behöver, goda 
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omvärldskunskaper samt undervisning på modersmålet. (Holmegaard & Wikström, 
2004) 

Den nationella utvärderingen av grundskolan, NU03 (Skolverket, 2004) visar att 
andelen lässvaga elever i den svenska grundskolan har ökat sen den förra utvärderingen 
1995. Vid den senaste utvärderingen betecknas 8 procent av eleverna som lässvaga. 
Också i matematik har resultaten försämrats jämfört med den förra mätningen. 
Utvärderingen visade att eleverna i större utsträckning än tidigare arbetar med enskilt 
arbete i matematik och svenska.  Skolverket menar att de öppna och friare 
arbetsformerna som präglar skolans verksamhet idag ställer höga krav på lärarnas 
ämneskunskaper. För att läraren ska kunna hjälpa eleverna att utvecklas krävs att denne 
förutom god ämneskompetens även har didaktisk kompetens och goda kunskaper om 
styrdokumenten. Vi har en uppfattning om att ett sociokulturellt perspektiv behöver 
utvecklas i svenska skolor. Det skulle gagna eleverna och underlätta för läraren. 

Konstruktivistisk inlärningsteori 

Ett stort namn inom pedagogiken har varit och kanske fortfarande är den schweiziske 
utvecklingspsykologen och pedagogen Jean Piaget (1896-1980). Han räknas till en av 
de mest framstående utvecklingspsykologerna under 1900-talet och är företrädare för 
det konstruktivistiska perspektivet på lärandet. Inom den konstruktivistiska 
inlärningsteorin är lärande en aktiv process där eleven tar emot undervisning, omformar 
den nya kunskapen och slutligen sammanfogar den med vad den redan vet om ämnet. 
Därefter ombildar eleven den tidigare kunskapen så att den nya förståelsen ska passa in. 
Tänkande och formande av begrepp sker i situationer där eleven själv är aktiv och 
prövar sig fram. Inom den konstruktivistiska inlärningsteorin menar man att barn är 
naturligt nyfikna och motiverade att lära sig bara de har meningsfulla aktiviteter att 
tillgå. Lärarens uppgift blir att ordna stimulerande aktiviteter som är problemlösande 
och utforskande till eleverna.  Ett begrepp som ofta används är ”metakognition” vilket 
innebär elevens förmåga att reflektera över sitt lärande och bli medveten om hur man lär 
sig bäst (Dysthe, 2003).  

Piaget var intresserad av att förstå hur kunskap uppkommer och därför var barn och 
utvecklingen av deras tänkande ett av hans viktigaste forskningsområden. Säljö (2000) 
menar att om man går in i ett klassrum var som helst i Europa är chansen stor att man 
upptäcker att den undervisning som bedrivs där är inspirerad av Piaget och hans tankar 
om hur undervisning går till. En av Piagets viktigaste insatser för konstruktivistisk 
inlärningsteori är enligt Säljö (2000) hans föreställning om att tänkandet utvecklas 
inifrån. Detta innebär att i takt med att barnets erfarenheter av omvärlden växer 
korrigeras dess världsbild vilket i sin tur utvecklar intellektet. Piaget visade att 
skillnaden mellan en vuxen och ett barns sätt att tänka är kvalitativt olika, barnets 
världsbild och logik går inte att jämföra och mäta med en vuxens. Säljö är kritisk till 
Piagets starka fokusering på att barn ska vara självstyrande, han menar att detta i 
förlängningen kan leda till att omvärldens och lärarens ansvar för barnets utveckling och 
dess svårigheter försvinner eftersom man som vuxen inte ska ingripa i läroprocesser. 
Han anser också att detta kan tolkas som att om barnet inte klarar uppgiften det ska 
genomföra beror det på att barnets kognitiva utveckling ännu inte nått dit, problemet 
kan då läggas på barnet och dess utveckling, inte på organisation eller metoder. 
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Sedan 1970-talet har det konstruktivistiska tänkandet om hur lärande går till gett 
inspiration och influenser till nya läroplaner i Sverige och andra västländer. Piagets 
tankar har lagt grunden till dagens svenska utbildningssystem och konkreta skolarbete 
och samtidigt medfört en utveckling till det bättre med större respekt för barnet och dess 
förutsättningar och behov (Dysthe, 2003).  

Nytt sätt att se på kunskap 

För oss som gick lärarutbildningen på slutet av 70-talet har Piagets tankar om inlärning 
präglat såväl vår egen utbildning som den skola vi arbetar i. Vi har dock från mitten av 
90-talet kunnat se att det i skolans styrdokument har skett en förändring i synen på 
lärandet. Konsekvenserna av denna förändring som har skett under det senaste decenniet 
är att det idag råder osäkerhet om hur undervisningen skall utformas för att eleverna på 
bästa sätt skall uppnå kunskapsmålen. Den fråga som många pedagoger idag ställer sig 
är; hur organiserar man sin undervisning så att den kan tillgodose alla elevers 
individuella behov?  

Vi har också upplevt att det i dagens informationstäta och mångkulturella samhälle 
finns behov av nya arbetssätt och ett annat synsätt på kunskap och lärande. I skolan är vi 
mitt i vardagen och tampas ständigt med frågor om hur vi bäst kan stötta och hjälpa våra 
elever för att de ska nå läroplanens mål. Det blir många brandkårsutryckningar men vi 
hinner sällan stanna upp och reflektera. Detta i kombination med de alarmerande siffror 
som visar att många elever inte kan tillgodogöra sig den undervisning de får gjorde oss 
intresserade av att ta reda på vilka teorier och arbetssätt som är dominerande inom 
forskningen idag. Kraven i skolan är så stora så vi hinner inte vänta på att barn ska bli 
mogna och motiverade.  

Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap så att alla elever når de uppsatta 
kunskapsmålen. I LPO 94 saknas direkta anvisningar om hur lärare ska gå till väga för 
att alla elever ska nå undervisningsmålen, det finns stort utrymme för de professionella 
att tillsammans med eleverna välja innehåll och arbetsmetoder.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en litteraturstudie studera och analysera några 
sociokulturella språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt hur dessa kan gynna 
elever som riskerar att inte nå målen i grundskolan.  

 
• Vad innebär ett sociokulturellt perspektiv för elevens språk- och 

kunskapsutveckling? 
 
• Vilka språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt metodiska redskap lyfts 

fram i litteraturen? 
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• Hur kan dessa arbetssätt gynna andraspråkselever samt elever i behov av särskilt 
stöd? 

 

Metod  

Vi har valt att göra en litteraturstudie för att studera och analysera arbetssätt och 
metodiska redskap som främjar elevers språk- och kunskapsutveckling. De 
överväganden som ligger till grund för vårt val av metod är den snabbt växande 
mängden av forskning på området och att det för närvarande saknas överblick över de 
arbetssätt och metoder som kan gynna elevers lärande. Detta gav oss anledning att göra 
en litteraturstudie över de teorier och forskning som finns om detta. Backman (1998) 
menar att med en tilltagande ökning av vetenskapliga dokument ökar också behovet av 
integration och översikt av dessa. Vidare anser Backman att litteraturstudier eller 
forskningsöversikter som han benämner dem är speciellt lämpliga i 
utbildningssammanhang då de kan utgöra såväl kunskapsöversikt som lärandestoff.  

Att vi valt att kalla vår studie för en litteraturstudie och inte en forskningsöversikt beror 
på att en forskningsöversikt enligt Backman (1998) har som syfte att sammanfatta och 
integrera empirisk forskning och den har som målsättning att åstadkomma 
generaliseringar, söka kausalsamband, utveckla teorier och söka praktiska 
tillämpningar. På grund av begränsat tidsutrymme har vi i vår studie haft målet att 
fokusera på de arbetssätt och metodiska redskap som främjar elevers språk- och 
kunskapsutveckling. Backman höjer ett litet varningens finger åt heltäckande 
litteraturgranskningar vars enda syfte är att omfatta ”allt” om det utvalda området. Han 
menar att det är viktigt att ha en strategi, bärande idé eller något ledmotiv för arbetet. 
Vår avsikt med studien har varit att göra en kunskapsöversikt där vi samlar, 
sammanställer, analyserar och tolkar rådande teorier och forskning om språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt.  

I Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (1993), som är ett förarbete till 
1994 års läroplan, Lpo 94, bildar den sociokulturella inlärningsteorin grunden för en ny 
pedagogisk inriktning där interaktionen mellan utveckling och undervisning är en 
förutsättning för lärandet. Eftersom Lpo 94 vilar på ett sociokulturellt perspektiv är 
avsikten att urvalet av litteratur håller sig inom det interaktionella och socicokulturella 
perspektivet.  

Genomförande 

I ett inledande skede av vår litteraturstudie gjorde vi en översiktlig och introducerande 
inventering av litteratur som finns om den sociokulturella inlärningsteorin och om den 
forskning som finns om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vår inledande 
sökning av litteratur startade på biblioteket där vi genom konsultation fick hjälp att hitta 
de första böckerna. När den inledande sökningen var klar började vi leta efter litteratur 
mera systematiskt. Vi hade hjälp av referenslistor i böcker och artiklar som ledde oss 
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vidare i vår sökning. I vår sökning har datorn varit till stor hjälp. I ”Uppsök”, som är 
Libris databas för examensarbeten och uppsatser har vi hittat uppsatser och i 
Skolverkets publikations databas har vi hittat undersökningar som vi har kunnat 
använda i vår studie. Sökord som vi har använt är bland annat språkutvecklande 
arbetssätt, språkutveckling, läsförståelse, andraspråksinlärning, loggbok, portfolio och 
ämnesövergripande undervisning. En svårighet under insamlandet av litteratur har varit 
att värdera och välja litteratur som är relevant för våra frågeställningar och vår 
litteraturstudie. Den litteratur och de artiklar som vi slutligen har valt har huvudsakligen 
haft ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

I vår analys av det material vi fått fram har vårt intresse varit riktad mot våra 
frågeställningar. Vi har fokuserat vårt sökande på teorier och forskningsresultat som 
visar på goda resultat när det gäller att främja elevers språk- och kunskapsutveckling.  

Det finns enligt vår mening många fördelar med att göra en litteraturstudie. För vår del 
har en av dessa varit att vi genom litteraturen fått fördjupad kunskap om de teorier och 
synsätt som råder bland forskarna idag. Vi har fått inblick i olika arbetssätt och fått 
kännedom om metodiska redskap vilket hade varit svårt på annat sätt, med den korta 
tidsram och små resurser vi har haft till förfogande. En litteraturstudies tillförlitlighet 
kan sägas vara helt i händerna på den forskning man väljer att studera och på oss som 
analyserar och tolkar resultaten. En svaghet i vår litteraturstudie är att en del av 
forskningen har utförts i andra länder och därmed inte prövats på svenska elever.  

Resultat 

Mycket av den forskning som finns om språk- och andraspråksutveckling och dess 
betydelse för kunskapsutveckling är internationell. Många forskare hänvisar till 
varandra men det är den konstruktivistiska inlärningsteorin och det sociokulturella 
perspektivet på lärande som i många fall ligger till grund för forskningen. Några namn i 
litteraturen är mer framträdande än andra. Dysthe (2003) menar att många av forskarna 
som idag arbetar med att utveckla det sociokulturella perspektivet på lärande har sin 
bakgrund i kognitiv forskning och därmed också i den konstruktivistiska 
inlärningsteorin. 

 

Sociokulturellt perspektiv på kunskapsutveckling 
Under senare år har det sociokulturella synsättet fått genomslagskraft och studier om 
kunskap och lärande har idag vanligtvis ett sociokulturellt perspektiv. Den norska 
pedagogikprofessorn Olga Dysthe är en av dem som ansluter sig till det sociokulturella 
synsättet på lärande.  I litteraturen går sociokulturellt perspektiv även under namnen 
kulturhistoriskt, sociohistoriskt, sociointeraktivt och situerat perspektiv. Dysthe (2003) 
menar att dessa benämningar syftar till att kunskap alltid är beroende av den kultur som 
den är del av och att kunskap alltid finns med i en historisk och kulturell kontext.  
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Inom sociokulturell teori ses lärande som ett deltagande i sociala sammanhang. Man 
menar att avgörande för elevens motivation att lära sig är om skolan lyckas skapa 
lärmiljöer och situationer som sporrar eleven till aktivt deltagande. Känslan av att göra 
något meningsfullt och upplevelsen av att kunskap och lärande är något viktigt i de 
grupper man tillhör anses skapa meningsfullhet för eleven. Interaktion och samarbete är 
avgörande för vad som lärs och hur det lärs. Inom den sociokulturella inlärningsteorin 
menar man att eleven befinner sig i många olika sociala sammanhang, inte bara skolan. 
Det är i dessa sammanhang som eleven hittar sina kognitiva redskap och idéer och gör 
dem till sina. När lärande sker genom interaktion underlättas det av att deltagarna har 
olika kunskaper och erfarenheter med sig till mötet. Sociokulturell teori lägger stor vikt 
vid språket och dess läropotential. Företrädarna för detta perspektiv anser att 
kommunikation är en förutsättning för människans lärande och utveckling. Redan det 
lilla barnet får kunskaper och lär sig vad som är väsentligt i omvärlden genom att 
lyssna, härma och samverka med andra i sin omgivning. Enligt det sociokulturella sättet 
att se på lärande är språk och kommunikation inte endast ett redskap för lärande utan 
själva grundvillkoret för att lärande och tänkande ska kunna ske (Dysthe, 2003).  

I motsats till kunskapstester med lösryckta frågor som mäter elevens förmåga att lära 
utantill och för stunden inriktar sig bedömning av elevkunskaper inom det 
sociokulturella perspektivet på kvalitén på elevarbeten och elevens deltagande i olika 
undervisningssammanhang. Bedömning av elevkunskaper bör vara en integrerad del av 
lärandet. Inom det sociokulturella synsättet deltar eleven aktivt i bedömningsprocessen 
och utvärderingen av sitt lärande. Ett verktyg för den här typen av utvärdering kan vara 
portföljmetoden (Dysthe 2003). 

 

Lev Vygotskij 

Ett av de stora namnen inom det sociokulturella forskningsområdet och den som olika 
forskare oftast refererar till i litteraturen är Lev Vygotskij (1896-1934). Under sin korta 
levnadstid hann Vygotskij med en mycket omfattande forskning. I sitt arbete var han 
influerad av samtida västerländska teoretiker och samtida forskning. Även Piaget, vars 
tankar han ofta var kritisk mot hämtade han impulser från. Den mest kända av 
Vygotskijs böcker är Tänkande och språk som utkom 1934 men har fått vidare 
spridning först under de senaste årtionden.  

Mediering 

Ett begrepp som Vygotskij har infört är ”mediering” eller förmedling som används om 
allt stöd eller hjälp i läroprocessen. Mediering kan syfta på personer eller verktyg vilka 
skapar nya möjligheter för lärande. Inom sociokulturellt läroperspektiv betyder 
”verktyg” de intellektuella och praktiska hjälpmedel vi har tillgång till och som hjälper 
oss att förstå omvärlden. Enligt Dysthe (2003) är språket det viktigaste medierande 
redskapet för människan och utgör därför kärnan i studiet av lärande och utveckling. 
Även Säljö (2000) menar att det allra viktigaste medierande redskapet är de resurser 
som finns i språket. Språket gör det möjligt för oss att samla erfarenheter och 
kommunicera med andra.  Säljö skriver vidare att när barnet lär sig ett språk lär det sig 
att skapa kontakt med sin omgivning. Barnet blir delaktigt i det som sker med hjälp av 
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språket. Det blir ett redskap för deltagande och kan påverka i interaktionen med andra 
barn och vuxna. Centralt i Vygotskijs kunskapssyn är att språk och tänkande hänger 
starkt samman. Han ansåg att språket är tänkandets sociala redskap. 

Begreppsutveckling 

För barnets språkliga utveckling är begreppsutvecklingen viktig. Med begrepp menar 
Vygotskij det som de enskilda orden refererar till och som gör det möjligt att förstå och 
systematisera vår omvärld. Vygotskij menar att begreppsutveckling är en aktiv 
intellektuell process där ordens betydelse utvecklas genom att barnet skaffar sig 
erfarenheter av olika föremål. Han skiljer på spontana begrepp (vardagsspråk) och 
akademiska begrepp (vetenskapliga begrepp) som är de begrepp vi ofta använder i 
ämnesundervisningen. Spontana begrepp är omedvetna vardagliga och konkreta. 
Akademiska begrepp är medvetna och vetenskapliga (Özerk, 1998). 

I Vygotskijs (2005) egen beskrivning av hur barnets begreppsutveckling går till framgår 
det att bildandet av begrepp är en komplicerad och långvarig process. 
Begreppsutvecklingen genomgår flera faser från det lilla barnets ytliga föreställning om 
ett föremål, till den äldre tonåringens funktionella användning av abstrakta begrepp. 
Vygotskij säger att förskolebarn och även yngre barn kan ställas inför uppgifter som de 
förstår men att de samtidigt saknar förmågan att utarbeta begrepp för den givna 
uppgiften. Han menar att barn före tonåren inte är kompetenta att bilda begrepp. Vidare 
skriver Vygotskij att barnets bildande av begrepp sträcker sig långt ner i barndomen 
medan de intellektuella funktioner som behövs för den begreppsbildande processen 
mognar först under puberteten. Att tänka i begrepp är inte möjligt förrän barnet har 
vuxit till tonåring. Allt annat är intellektuella bildningar som Vygotskij kallar 
pseudobegrepp, som till det yttre liknar äkta begrepp som vuxna använder i sin 
verksamhet. Tonåringens pseudobegrepp liknar ytligt de äkta begreppen men innebär att 
tonåringen kan definiera dem men inte förstår dess innebörd. Att jämställa 
pseudobegreppen med de vuxnas äkta begrepp betyder enligt Vygotskij att man 
ignorerar den långa utvecklingsprocess som begreppsutveckling innebär. Beträffande 
både de vardagliga och vetenskapliga begreppen menar Vygotskij att ett tomt och direkt 
inlärande av begrepp är pedagogiskt fruktlöst. Det kan på sin höjd resultera i att barnet 
tillägnar sig ord men använder sig mer av minnet än av tänkandet och inte lär sig 
använda sina kunskaper. Däremot menar Vygotskij att en medveten undervisning där 
man lär eleven nya begrepp och ordformer är en källa till att utveckla de begrepp som 
redan finns hos barnet.  

För barnets språkliga utveckling är det viktigt att de spontana, vardagliga begreppen lärs 
in och utvecklas genom samspel med andra i form av t ex lek och samarbete. Det är 
också viktigt att det sker i en miljö där barnet är accepterat. Detta gäller inte minst 
andraspråkselever. Ett vardagligt och informellt språk är viktigt i kommunikationen 
mellan människor, det utgör dessutom grunden för det akademiska språket. Men de 
akademiska begreppens utveckling kräver förutom ett informellt språk och spontana 
begrepp en medveten undervisning där ämnesinnehållet presenteras och bearbetas på ett 
sätt så att det blir begripligt för alla.  Begriplighet i ämnesundervisningen innebär att 
eleverna förstår ord och begrepp som används, att de upptäcker sammanhang mellan 
meningar och idéer samt att de kan koppla ihop ny kunskap med egna erfarenheter och 
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redan inlärda kunskaper. Undervisning är en språklig aktivitet och om eleverna ska 
kunna tillgodogöra sig undervisningen och få en språk- och kunskapsutveckling krävs 
det att de förstår eller får hjälp att förstå det språk som används av lärare och läromedel. 
Här kan vuxna eller elever som kan mer fungera som en stöttning. Men det räcker inte 
med att förstå, för att få en utveckling behövs det också en utmaning. Undervisningen 
ska alltid sträva efter att lära eleverna något nytt och svårighetsgraden på det nya stoffet 
ska därför vara något högre än den nivå eleven befinner sig på, alltså i kanten av ”zonen 
för möjlig utveckling” (Özerk, 1998).   

Den närmaste utvecklingszonen 

Vygotskijs teori om ”den närmaste utvecklingszonen” (the zone of proximal 
development), som även har kallats ”zonen för möjlig utveckling” är ofta refererad i 
västerländsk forskningslitteratur. Den närmaste utvecklingszonen beskrivs av Vygotskij 
(2005) som avståndet mellan det som eleven kan lära sig på egen hand och det som 
eleven kan lära sig med hjälp av lärare och/eller kamrater i ett samspel. I denna zon 
ligger funktioner som är under utveckling hos eleven. När det gäller den närmaste 
utvecklingszonen menar Vygotskij att det är lika viktigt att mäta den potentiella 
utvecklingen hos eleven som den aktuella nivån där eleven befinner sig just nu. Därmed 
måste undervisningen riktas mot det som befinner sig i utveckling. Hundeide (2003) 
menar att det är viktigt att läraren får träning i att aktivt söka efter positiva egenskaper 
hos eleven så att undervisningen kan inriktas mot zonen för möjlig utveckling. 

Enligt Dysthe & Igland (2003) lägger Vygotskij ett samverkansinriktat teorifundament 
på undervisningen i skolan. De menar att lärarens roll blir mycket viktig i elevens 
lärande, samtidigt som klasskamraterna blir värdefulla arbetskamrater i undervisnings- 
och läroprocessen. En aktiv samverkan är en förutsättning för att lärande och utveckling 
ska kunna äga rum. Vygotskij var kritisk mot den traditionella europeiska skolkulturen 
som enligt honom fostrade passiva kunskapsmottagare. Vygotskijs tänkande har lagt 
grunden till en pedagogik som kräver aktivt deltagande av både lärare och elever.  

 

Michail Bakhtins dialogbegrepp 

Olga Dysthe ger i sin bok Det flerstämmiga klassrummet (2000) olika exempel på hur 
man kan skapa en språkligt stimulerande inlärningsmiljö genom den flerstämmiga 
dialogen. Dysthes tankar om flerstämmighet, vilket hon betecknar som alla röster i 
klassrummet, även de som inte hörs, grundar sig i stor utsträckning på den ryske 
litteratur- och språkforskaren Michail Bakhtins (1895-1975) dialogbegrepp. Enligt 
Dysthes tolkning av Bakhtin gör han inte skillnad mellan skriftlig och muntlig dialog. 
Hon menar att hans dialogbegrepp har infört nya perspektiv på sociokulturell kunskaps- 
och inlärningsteori trots att han mycket sällan hänvisar till undervisning eller lärande. 
Bakhtin ger en begreppslig ram på skolans verksamhet när det gäller kunskapssynen, 
människosynen och synen på språket. Dysthe menar även att kärnan i ”den bakhtinska 
dialogen” är respekten för andras ord, viljan att lyssna och förstå den andre och att vilja 
och kunna använda den andres ord samtidigt som man har kvar respekten för de egna 
orden (Dysthe, 2000). 
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Bakhtin talar bland annat om dialogen som grunden för vår existens, att vi endast 
genom kommunikation kan få kunskap om oss själva. Han menar att vi aldrig kan förstå 
oss själva som helhet om vi inte relaterar oss till andra, och vi kan bara få kännedom om 
oss själva genom kommunikation med andra. Grunden för all kunskapsutveckling är 
enligt Bakhtin olika möten mellan skilda perspektiv och ståndpunkter. Dialogen är 
viktig inte bara för språkutvecklingen utan också för tänkandet. Allt som sägs är svar på 
något som någon eller några har sagt tidigare och dessutom lägger det en grund för vad 
som kommer att sägas i framtiden. Det innebär att det sociala samspelet är grunden för 
språkutvecklingen (Lindberg, 2004). 

Bakhtins syn på dialogen som grundläggande för människans existens ger följder för 
arbetet i klassrummet. I klassrummet är dialogen grunden för lärandet. Inlärningen äger 
alltid rum i ett samspel, i en dialog med andra, eller med texter.  Dysthe (2000) har gett 
dialogbegreppet en vidgad innebörd. Det kan t ex innebära lärarens samspel med hela 
klassen eller enskilda elever, samspel mellan elever, mellan en elevtext och en grupp 
elever eller samspel mellan olika texter. I dialogen i klassrummet uppstår enligt Bakhtin 
en heteroglossi som uppstår ur de sociala och kulturella olikheter som finns i olika 
röster och texter. Det är detta Dysthe kallar flerstämmighet (polyfoni). För att få ett 
dialogiskt, flerstämmigt klassrum krävs det att läraren ställer öppna frågor och att 
undervisningen bygger lika mycket på elevens egna frågor som på lärarens (Dysthe, 
2000). 

 

Cummins och den transformerande pedagogiken 

Jim Cummins har forskat om språk- och kunskapsutveckling hos andraspråksinlärare. 
Han menar att den abstrakta och situationsoberoende språkbehärskning som behövs för 
skolarbete tar lång tid att lära sig. Cummins har utarbetat en fyrfältsmodell (bil.1) till 
stöd för lärare och som verktyg för att bland annat hitta rätt kognitiv nivå och 
svårighetsgrad vid planering av olika ämnesområden. Matrisen bygger på två 
dimensioner, kognitiv nivå och grad av situationsberoende. Enligt Cummins bör 
undervisningen planeras så att eleverna vartefter får arbeta med uppgifter på en högre 
kognitiv nivå. Men för att de ska klara det behövs en koppling av innehållet till tidigare 
kunskaper och erfarenheter (Holmegaard & Wikström, 2004).   

Cummins är också företrädare för den transformerande pedagogiken. Huvuddragen i 
den är att göra elever kritiska och skapa en medvetenhet genom att läsa, skriva, tänka 
och diskutera (Cummins, 1996). Den är inriktad på ömsesidig interaktion och eleverna 
ska inspireras till att analysera och öka sin sociala medvetenhet. Lärarna ska försöka 
utveckla en kritisk kunskapssyn hos eleverna. Grundläggande för den transformerande 
pedagogiken är att den strävar efter att stärka eleverna såväl studiemässigt som 
identitetsmässigt. En viktig faktor för språkutveckling är den attityd som finns i 
samhället till ett minoritetsspråk, vilken status ett språk har (Einarsson, 2004; Cummins, 
1996).  
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Sociokulturellt perspektiv på språkutveckling 
För att förstå elevernas svårigheter och behov är forskarna överens om att alla som 
arbetar i skolan måste ha kunskaper om och förståelse för elevers språkutveckling, läs- 
och skrivutveckling samt andraspråksutveckling.  

I dagens mångkulturella Sverige är förutsättningarna för barns och ungdomars 
språkutveckling olika. En del barn växer upp med majoritetsspråket omkring sig medan 
andra möter majoritetsspråket först senare när de börjar förskolan eller skolan. Många 
barn växer upp i språkligt rika miljöer medan det finns andra barn och ungdomar som 
inte har samma möjligheter att utveckla sitt språk. Barnets tidiga möten med språk i 
olika sammanhang och relationer med andra barn och vuxna har betydelse för hur 
barnet sedan möter språkliga sammanhang i förskolan och skolan (Bjar & Liberg, 
2003). 

Elevens utveckling av talet  

När barnet börjar skolan vid sex eller sju års ålder har det vanligtvis ett väl fungerande 
talspråk menar Frost (2002). Barnet är vant vid att hantera språket i vardagliga 
situationer i hemmet, i leken eller i förskolan. Enligt Strömqvist (2003) har en del av 
språkkunnandet såsom uttal och grundläggande grammatik utvecklats redan i 
förskoleåldern medan ordförrådet och retoriska färdigheter fortsätter att utvecklas hela 
livet. Språkutvecklingen kan ses som en process utan slutpunkt. Frost (2002) menar att 
genom vuxnas högläsning har barnet lärt sig hur skriftspråket låter. Enligt Frost börjar 
språkanvändningen ändras ungefär när det är dags för skolstart. Tidigare har språket 
varit situationsbundet, nu börjar barnet lära sig använda sitt språk mera oberoende av 
situationen. Barnet måste nu också lära sig hantera språket mera nyanserat. Frost menar 
att språkutvecklingen mot den situationsoberoende språkanvändningen börjar med att 
barnet kortfattat kommenterar eller ingriper i yttranden för att på så sätt visa sin 
delaktighet. När barnet får större språklig erfarenhet kommer nästa steg i utvecklingen, 
barnet börjar återge händelser och berätta om upplevelser det varit med om. Det börjar 
nu bygga sitt språk enligt de språkregler det har lärt sig i samvaron med andra. Barnet 
börjar få kontroll över sitt språk. Frost säger att kontakten med vuxna som fungerar som 
språkliga modeller och kommunikationspartners är av stor betydelse. På det här stadiet i 
sin språkutveckling måste barnet lära sig ta hänsyn till lyssnaren som ska förstå 
sammanhanget i berättelsen. När språket sedan blir situationsoberoende kan det 
användas mer reflekterande och frikopplas från konkreta situationer och händelser. Bjar 
& Liberg (2003) menar att det lilla barnets erfarenheter från olika språkliga 
sammanhang har det sedan med sig när det börjar i förskolan och senare skolan. Enligt 
Bjar & Liberg befrämjas lärandet av att få använda språket i många olika sammanhang.  

Barn lär sig att tala i interaktion med andra. Genom att delta i sociala och språkliga 
sammanhang utvecklar barnet sitt språk. Den vuxnes stöd för barnets språkutveckling är 
mycket viktigt. Liberg (2003) menar dock att olika studier av bland annat Andersson & 
Nauclér har visat att de vuxna tar mycket stor plats i samtalet med barnet. Hon menar 
vidare att de vuxna både i familjen och i förskolan tar upp mer än hälften, ibland upp till 
80-90 procent av talutrymmet. Vidare har studier enligt Liberg visat att deltagande i 
både förskolan och skolan till stor del består av att följa uppmaningar, svara på frågor 
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och berätta vad de gjort. Den riktiga dialogen saknas i dessa samtal. Liberg menar att 
det inte är tillräckligt att vuxna talar med barnen. Det är hur man talar och vad man talar 
om som har betydelse för hur barnet kommer att utveckla sitt språk.  

Även Dysthe (2000) menar att i det traditionella klassrummet är det läraren som är den 
aktive språkanvändaren, eleverna får väldigt lite talutrymme i förhållande till den 
vuxne.  För att elevernas språk skall kunna utvecklas är det viktigt att skapa en miljö där 
eleverna lär av såväl läraren som varandra och där språkanvändningen är det centrala i 
kunskapsutvecklingen. I nya inlärningsteorier fokuseras mycket på de sociala 
aspekterna av inlärning. Förutom det sociala samspelet är de sociala och kulturella 
erfarenheterna viktiga.  

Språklig socialisation före skolstart  

Nauclér (2004) skriver om barns språkliga socialisation före skolstart och hon menar att 
när man ser på barns lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är barnets/elevens språk- 
och kunskapsutveckling ett resultat av dess språkliga socialisation i hemmet, i förskolan 
och i skolan. Olika språkliga erfarenheter kan ha konsekvenser för elevens 
skolframgång. Nauclér refererar till amerikansk forskning där forskarna fann att 
föräldrar med olika klasstillhörighet och olika etnisk bakgrund tillämpade olika 
strategier både i muntlig och skriftlig kommunikation med barnen. Dessa olika 
strategier att göra barnet uppmärksamt på språkliga aktiviteter kan vara en viktig orsak 
till barnens skiftande skolframgång. De barn som tidigt blev uppmärksammade på 
böcker och sagor i hemmet, deltog aktivt i sagoläsningen med föräldrarna samt ägnade 
sig åt andra skriftspråkliga aktiviteter var väl språkligt förberedda vid skolstart. Enligt 
Nauclér tyder forskningen på att en medveten språkanvändning i hemmet senare har 
positiva konsekvenser för barnets skriftspråkliga färdigheter och skolframgång. Nauclér 
menar även att i Sverige där det är vanligt att barn från att de är mycket små vistas i 
kommunal barnomsorg, har förskolan en viktig roll för socialisationen in i skriftspråket.  

För alla elever och då inte minst andraspråkseleverna är det viktigt för 
språkutvecklingen att lyssna. Det är en aktiv process som kräver att lyssnaren inte bara 
har kunskap om språkets struktur utan också om vilka förväntningar och förkunskaper 
lyssnaren har på det som sägs. Ett aktivt lyssnande ger en grund för utveckling av andra 
språkfärdigheter. Precis som med läsningen behöver eleven få lära sig olika strategier 
(Gibbons, 2006).  

Skriftspråkets betydelse  

Undervisning i skriftspråk är avgörande för att medvetandegöra språket. Skriftspråket 
saknar de ledtrådar till betydelse som kroppsliga uttrycksformer som t ex mimik och 
gester samt ljuddelen i det talade språket ger. I en dialog finns det mycket underförstått 
som mottagaren kan uppfatta, man kan dessutom snabbt klara ut frågetecken i 
budskapet genom att replikera det sagda. Skriftspråket är mer abstrakt och monologiskt 
och texten i sig måste skapa förståelse. Det krävs därför en mer genomtänkt och 
intellektuell handling när man skriver jämfört med när man talar. När man skriver ner 
sina tankar tvingas man att organisera sitt eget tänkande. Därför är det viktigt att lära 
elever att bli goda skribenter. En god skribent har lärt sig att skrivandet är en process, 
först gör man ett utkast som man sedan kan förändra (Dale, 1998). I en engelsk 
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undersökning om elevers skrivande i skolan gjord av James Britton visar det sig i likhet 
med andra undersökningar att elever skriver för läraren och för att bli bedömda. De får 
alldeles för sällan ägna sig åt ett personligt och utforskande, expressivt skrivande. 
Genom ett expressivt skrivande stimuleras elevers tänkande och lärande, deras 
kunskapsutveckling, och det är dessutom grunden för all skrivutveckling (Molloy, 
2006). 

I den rapport som Boglind m fl (1999) har skrivit kommer det på flera ställen fram att 
alla inblandade, såväl lärare som elever, har fått en större medvetenhet om språkets och 
läs- och skrivförmågans betydelse.  Man har insett att det är viktigt med en genomtänkt 
systematisk träning i såväl språklig medvetenhet som läsning och skrivning. Man har 
också insett att det inte räcker med att läsa och skriva i svenskämnet utan att alla ämnen 
har ett ansvar. Flera lärare i projektet ansåg dessutom att ett gott självförtroende gynnar 
elevers språkutveckling. Ett sätt att stärka självförtroendet är att våga tala inför en grupp 
och att kunna argumentera för sina åsikter.  

Läsningens betydelse  

Läsförståelse och avkodning är traditionellt två olika aspekter på begreppet läsning. 
Enligt Nauclér (2004) syftar läsförståelse på läsarens förmåga att förstå både det 
implicita och det explicita budskapet i texten samt att kunna relatera det till tidigare 
kunskap. Avkodning syftar på förmågan att kunna analysera bokstäverna och omvandla 
dem till språkljud. I en undersökning av svenska elevers läskunnighet visade det sig att 
det inte var någon större skillnad i invandrarelevers och svenska elevers avkodning i år 
3. Däremot hade invandrarelever betydligt sämre resultat i läsförståelse. I framförallt 
förståelsen av skönlitterära texter ökade denna skillnad mellan år 3 och år 8. Vid en 
ytterligare genomgång av materialet framkom att invandrarelever som använde svenska 
i hemmet inte uppvisade denna skillnad i läsförståelse utan fick resultat strax under de 
svenska elevernas. Holmegaard och Wikström (2004) refererar till andra 
undersökningar där det har visat sig att en läsare bör känna till 95% av orden i en text 
för att uppnå en rimlig läsförståelse och läshastighet.  

Något som är mycket viktigt för språkbehärskningen är ordförrådets storlek. Ett 
effektivt sätt att öka ordförrådet är att läsa mycket text. Okända, nya ord i en text förstår 
man utifrån kontexten och förförståelsen. För att få en heltäckande förståelse av ordet 
behöver man dock möta det flera gånger i olika sammanhang. Att läsa en text rakt upp 
och ner är således inte tillräckligt, det krävs också att läsaren behärskar vissa strategier 
för att tillägna sig innehållet t ex genom att aktivera det man redan känner till om ämnet 
som behandlas (Enström, 2004). 

De svenska resultaten från projektet PISA 2000, där man i 32 länder har mätt 
femtonåringars läsförmåga samt matematiska och naturvetenskapliga kunnande visar att 
läsförmågan har avgörande betydelse för resultaten i matematik och naturvetenskap. Det 
är därför viktigt att undervisningen i alla ämnen tar ansvar för att elever blir goda läsare. 
Undersökningen visar också att svenska elever med ett annat modersmål presterar under 
medelnivå (Holmegaard och Wikström, 2004).  
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Sociokulturellt perspektiv på andraspråksinlärning 

 
På samma sätt som man funnit variation mellan språkanvändning mellan och inom olika 
sociala grupper finns det en betydande variation i språklig socialisation mellan olika 
kulturer. Nauclér (2004) redogör för amerikanska studier som visat att skolframgång för 
minoritetsbarn i stor utsträckning beror på om skolan och hemmet har likartade 
sociokulturella normer för interaktion och hur barnet har socialiseras in i den kultur som 
råder i de västerländska klassrummen. Vidare refererar Nauclér till annan forskning som 
visat på betydelsen av majoritetssamhällets värdering av olika minoritetsgrupper. Hon 
skriver att problemet för minoritetsbarn i stor utsträckning beror på underordning i 
majoritetssamhället. Detta kommer bland annat till uttryck i lärarnas låga förväntningar 
på minoritetseleverna och synliggörs i interaktionen mellan lärare och elev. Nauclér 
lyfter även fram skolornas oförmåga att ta tillvara de erfarenheter, kunskaper och 
färdigheter som dessa elever bär med sig. Hon refererar till forskning som visar att det 
inte främst är egenskaper, erfarenheter och kunskaper hos den enskilda eleven som är 
det grundläggande problemet för elevens skolframgång. De menar att den stora 
svårigheten ligger i mötet med majoritetsskolan och dess otillräckliga förmåga att 
anpassa verksamheten till eleverna.  

Inger Lindberg (2006) skriver att de flerspråkiga eleverna lyckas sämre än sina 
jämnåriga enspråkiga kamrater i skolan. Ofta är brister i undervisningsspråket en starkt 
bidragande orsak. Lindberg säger också att ordförrådet i läromedelstexter kan innebära 
stora svårigheter för elever som inte behärskar undervisningsspråket som sitt 
modersmål. Här refererar Lindberg till de norska forskarna Golden och Hvenekilde 
vilka menar att det inte är de nya ämnesorden som vållar störst svårigheter för 
andraspråkseleverna, eftersom dessa i allmänhet oftast förklaras av lärarna. De ord som 
skapar mest svårigheter är sådana ord som lärarna tror att eleverna redan tidigare har lärt 
sig och därför inte förklarar närmare. Ytterligare en aspekt som Lindberg (2006) lyfter 
fram och som hon anser vara det mest avgörande steget i språkutveckling är erövrandet 
av det skrivna språket. Genom att lära sig läsa skaffar sig eleverna verktyg för en ny typ 
av lärande med det skrivna språket som grund. Detta får betydande konsekvenser för 
elevernas kunskapsutveckling under resten av skoltiden. Lindberg menar att det krävs 
medvetna, systematiska och långsiktiga satsningar på språkutveckling i alla ämnen för 
att dessa elever inte ska komma efter i sin språk- och kunskapsutveckling.  

För att kunna läsa och förstå de läroböcker som används på gymnasiet krävs ett 
ordförråd på trettiotusen till fyrtiotusen ord. Detsamma gäller läsning av dagstidningar.  
Men det är inte bara antalet ord utan lika mycket det receptiva ordförrådet som är 
viktigt. Det finns undersökningar som visar att andraspråkselevers receptiva 
ordförståelse är betydligt sämre än elevers med svenska som modersmål. (Holmegaard 
& Wikström, 2004) En norsk undersökning av ordförrådet i norska läroböcker i 
geografi, fysik och historia för år 4-9 visade att ord som enspråkiga elever åtminstone 
passivt känner till skapar stora problem för andraspråkselever och behöver förklaras. 
Även vanliga funktionsord som t ex således och dessutom skapade problem 
(Holmegaard & Wikström, 2004).  Gibbons (2006) menar att ett effektivt sätt att lära sig 
ett språk är genom att läsa mycket och varierat. Detta gäller inte minst 
andraspråkselever. En elev med god läsförmåga på sitt modersmål har bättre 
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förutsättningar att lyckas med läsningen på ett andraspråk. Om läsinlärningen däremot 
sker på andraspråket är det extra viktigt att elever har en förförståelse för texten, att de 
har de kulturella referensramar som krävs samt att de behärskar det talade språket. De 
behöver också lära sig olika strategier för att läsa.  

Enligt Nauclér (2004) är en av orsakerna till många andraspråkselevers svårigheter vid 
skolstart att de ställs inför den dubbla uppgiften att både lära sig undervisningsspråket 
och samtidigt lära sig att läsa och skriva på det språk de ofullständigt behärskar. Eleven 
måste lära sig språkets form och ljudsystem men även kunna förstå textens innehåll. Vid 
en utvärdering av svenska elevers läskunnighet visade det sig att andraspråkselever 
klarade den grundläggande avkodningen medan de hade svårigheter att tolka längre 
berättande texter. Nauclér hänvisar till en svensk studie där man undersökt svenska och 
turkiska barns läsförmåga i år 4.  I den turkiska elevgruppen fanns elever som kunde 
betecknas som goda läsare och vars resultat kunde jämställas de svenska elevernas. Det 
som utmärkte dessa elever med god läsförmåga och läsförståelse var att de hade ett stort 
ordförråd på sitt andraspråk svenska. Dessa elever var också duktiga berättare. De var 
skickliga på att strukturera händelserna i en berättelse och de uppvisade en god lexikal 
och strukturell förmåga vid återberättande av sagor både på modersmålet och svenska. 
Nauclér skriver att genom att ofta få berätta, förklara och argumentera tillägnar sig barn 
färdigheter som har betydelse för deras framtida läsförståelse (Nauclér, 2004).  

Några grundläggande pedagogiska principer för att främja andraspråksinlärares språk- 
och kunskapsutveckling som Gibbons har hämtat från Cummins är: fokus på innehåll, 
fokus på språk och fokus på språkanvändning. Gemensamt för dessa områden är den 
sociokulturella aspekten att interaktion mellan lärare och elev är ett grundläggande 
kriterium för inlärningen (Gibbons, 2006). 

 

Mot ett språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt 

Det dialogiska klassrummet 

Språket har en central plats vid kunskapsinhämtning, samtal och skrivande är 
nödvändigt för inlärning. Mot bakgrund av detta ger Dysthe (2000) praktiska exempel 
på hur lärare söker nya vägar och försöker skapa språkliga inlärningsmiljöer som ger 
utrymme för elevernas röster. Det flerstämmiga klassummet är ett klassrum där lärarens 
röst är en av många röster som lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och där 
muntlig och skriftlig användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen. I de 
flesta klassrum pågår både samtal och skrivande men det som gör ett klassrum 
dialogiskt är hur skrivande och samtal används för att främja lärandet. Den 
grundläggande förutsättningen är att läraren vet vad som skiljer monologisk 
undervisning från dialogisk undervisning. Enligt Dysthe är undervisningen monologisk 
när kraften i dialogen inte blir utnyttjad i klassrumssamtal. I begreppet dialog ingår då 
såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Dysthe kopplar samman Bakhtins teorier 



 

 15

med sin egen undersökning och tar upp några viktiga aspekter för det dialogiska 
klassrummet:  

• Förståelsen är aktiv och social. Lärande växer fram när vi samspelar och utbyter 
tankar med varandra.  

• ”Förhållandet mellan jag och den andre. Vi lär känna oss själva genom andras 
ögon och röster.  

• Dialogen består av många röster och det är skillnaden mellan dessa röster som 
utgör potentialen för inlärning. 

• Konfrontation mellan röster. Det är i mötet mellan de olika rösterna i 
klassrummet som eleven kan hitta sin egen röst eller göra ordet till sitt eget. 

• Röster utifrån och från andra tider. Genom att blanda röster från olika textkällor 
med de levande rösterna från elever skapas flerstämmighet och en rikare miljö 
för inlärning. 

Dysthe (2000) menar emellertid att det finns villkor för att lärande ska bli till i ett 
flerstämmigt klassrum. Ett av dessa villkor är ett äkta engagemang. Att få eleverna 
engagerade och intresserade av inte bara ämnesinnehållet och temat utan även av 
aktiviteterna. Ett sätt att skapa äkta engagemang är genom att eleverna dras in i klassens 
samtal. Hon drar slutsatsen att elevernas intresse och delaktighet är beroende av lärarens 
kunskap om och erfarenhet av att skapa intresseväckande inlärningsaktiviteter. 

Även Molloy (2006) talar för en dialogisk klassrumskultur. Hon talar om tre olika typer 
av dialog, lärare-elev, elev-elev och elev-elevens egna tankar. En av vinsterna med ett 
dialogiskt klassrumsklimat är enligt henne att det gynnar alla elever.  

Det dialogiska klassrummet har sina rötter i den sociokulturella kunskapssynen där 
språk, interaktion och kommunikation är viktiga grundstenar.  

 

Ämnesövergripande undervisning 

I nästan alla sammanhang i skolan används språket för lärande. Elever kommer till 
skolan med väldigt olika språkkunskaper. För att utveckla en åldersadekvat 
kunskapsrelaterad språkbehärskning är forskningen enig om att det tar det minst 5-7 år 
för andraspråkselever. Om en andraspråkselev ska lyckas eller inte i skolarbetet är 
relaterat till språkbehärskningsnivå, språkliga krav i uppgiften och arbetssätt i 
undervisningen. Det första man därför bör tänka på i ämnesundervisningen av 
tvåspråkiga elever är att ämnesundervisningen också måste vara fokuserad på 
språkundervisning. Här är Cummins fyrfältare (bil1) ett viktigt hjälpmedel vid 
planeringen. Genom olika grader av kontextuellt stöd kan man skapa förståelse hos 
eleven. Det kontextuella stödet kan delas in i inre och yttre faktorer. Exempel på inre 
faktorer är erfarenhet, motivation, kulturell relevans och intressen. Yttre faktorer kan 
vara visualisering i form av t ex bilder, samarbete med andra för att t ex få förklaringar 
och själv träna på att uttrycka sig.  Språk– och ämneskunskaper utvecklas bäst när 
eleven utmanas kognitivt samtidigt som ett kontextuellt och språkligt stöd ges. Detta 
stöd är exempel på det som Bruner kallar stöttning (Sellgren, 2005). 
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För att en andraspråksinlärare ska förstå en läromedelstext är det flera faktorer som är 
viktiga. Dessa kan man dela in i textinterna (t ex genre, vokabulär och språklig 
uppbyggnad) och textexterna (förförståelse och kulturellt innehåll) faktorer. Man kan 
också dela in texter i informativa lärobokstexter respektive litterära lärobokstexter. Den 
förstnämnda är objektivt skriven med långa meningar och saknar en textdeltagare att 
identifiera sig med. Den andra är skriven i kronologisk ordning, är enkel grammatiskt 
samt kännetecknas av  och innehåller personer som läsaren kan identifiera sig med. Det 
finns undersökningar som visar att andraspråkselever som hade mycket lägre resultat i 
läsförståelsetest av en text än förstaspråkseleverna vid en omarbetning av texten fick 
lika goda resultat.  I ett projekt med syfte att ge ämneslärare strategier för att arbeta med 
såväl språkliga aspekter som ämnesinnehåll i sin undervisning kom det fram hur viktigt 
det är att elever får arbeta med texters struktur och uppbyggnad för att förstå innehållet. 
Genom att diskutera en text med språket i centrum och läsa texten med olika frågor i 
fokus, utvecklar eleven en medvetenhet om hur språk formar våra kunskaper, de tvingas 
också att själva använda ordförrådet och grammatiken i texten. På så sätt ger man 
eleven strategier för att närma sig och tolka en text. Texter i olika ämnen har olika 
struktur och olika språkliga kännetecken. Genom att undervisa om olika textgenrer och 
olika texters uppbyggnad får eleverna redskap för att själva kunna skriva olika texttyper 
(Sellgren, 2005). 

I Stärk språket stärk lärandet (2006) ger Pauline Gibbons förslag på hur man i skolan 
på olika sätt kan stötta andraspråkselever i deras språk- och kunskapsutveckling. I slutet 
av boken sammanfattar hon tre olika språkutvecklingsaspekter, att lära, att lära på och 
om språket till en modell där språk- och ämnesundervisning integreras. Det första hon 
betonar att man som lärare måste göra innan arbetet ens kan börja är att inventera dels 
vilka språkliga krav arbetet ställer på eleverna och dels vilka språkkunskaper eleverna 
redan har. När man bedömer elevernas kunskaper är det viktigt att bedömningen görs 
kontinuerligt samt att den används för att stimulera elevernas inlärning och inte som en 
kontroll av deras prestationer. I det här arbetet har man nytta av bl a elevers 
arbetsportföljer. När detta är gjort kan man utifrån det man redan fått fram göra en lista 
på aktiviteter för att utveckla målspråket. Gemensamt för dessa aktiviteter är enligt 
Gibbons att de ska utgöra en stöttning för eleven att nå de språkkunskaper som ämnet 
kräver och vara metoder som hjälper läraren att möta eleverna där de befinner sig 
språkligt. Exempel på sådana aktiviteter är sökläsa, sammanfatta texten, brainstorming, 
lucktext och loggbok. Sist men inte minst bör man utvärdera arbetet för att se om någon 
utveckling skett.  

Några grundläggande pedagogiska principer för att främja andraspråksinlärares språk- 
och kunskapsutveckling som Gibbons har hämtat från Cummins är: fokus på innehåll, 
fokus på språk och fokus på språkanvändning. Gemensamt för dessa områden är den 
sociokulturella aspekten att interaktion mellan lärare och elev är ett grundläggande 
kriterium för inlärningen (Gibbons, 2006). 

För andraspråkselever som måste lära sig samma ämnesstoff på samma tid som elever 
som läser på sitt första språk är det bra med språk- och ämnesintegrerande teman. De 
kan då få möjlighet att möta ämnestypiska ord och begrepp många gånger i olika 
sammanhang (Holmegaard & Wikström, 2004).  Innan ett sådant tema startar är det 
viktigt att ta reda på vilka språkliga förkunskaper eleverna har samt vilken förförståelse 
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de har i ämnet. Även inför ett nytt arbetsområde i ett enstaka ämne är det viktigt att utgå 
från elevernas förförståelse (Bergman m fl, 2005).   

 

Samarbetsinlärning 

Inom konstruktivismen betonas bland annat samverkan och socialisation. (Sahlberg & 
Leppilampi, 2002) Enligt de konstruktivistiska inlärningsteorierna förutsätter inlärning 
bland annat aktivitet av den som lär sig. Cooperative Learning eller samarbetsinlärning 
som är den svenska termen bygger på social interaktion och stämmer väl överens med 
konstruktivismens idéer. I samarbetsinlärning är gruppen och den kommunikation som 
uppstår i gruppen grunden för lärandet. Hur man lär sig är lika viktigt som vad man lär 
sig. Det som skiljer samarbetsinlärningen från traditionellt grupparbete är att varje 
deltagare i gruppen har ansvar för en del av uppgiften och att målet för uppgiften ej kan 
nås om inte alla delar är uppnådda. Läraren fungerar som handledare, observerar och 
ingriper i arbetet när behov föreligger.  För att samarbetsinlärning ska fungera är det 
viktigt att alla i gruppen har en bestämd uppgift och att uppgiften är utformad så att 
deltagarna är beroende av varandra för att få ett resultat (Sahlberg & Leppilampi, 2002).  

Forskning visar flera fördelar med samarbetsinlärning, bland dem att elevernas språk- 
och kunskapsutveckling gynnas. I en grupp hinner varje elev tala mer än vid 
helklassundervisning, dessutom får eleven möjlighet att formulera sig med egna ord 
(Tornberg, 2000). Det har också visat sig att samarbetsinlärning ger bäst 
inlärningseffekter när gruppen har ett tydligt mål med sitt arbete och då alla 
gruppmedlemmar tar ansvar för att målet ska uppnås. Det spelar ingen roll om uppgiften 
kräver problemlösningsfärdigheter eller andra färdigheter utan det är interaktionen 
mellan eleverna som påverkar inlärningsresultaten. Undersökningar har visat att 
begåvade elever har mest nytta av samarbetsinlärning socialt sett medan svaga och 
medelmåttiga elever är de som kunskapsmässigt tjänar mest på arbetssättet (Sahlberg & 
Leppilampi, 2002). 

 

Genrepedagogik   

Genrepedagogiken är ett språkpedagogiskt redskap som har sin grund i den australiska 
genreskolan. Det som kännetecknar en genre är att språkanvändningen följer vissa 
förutsägbara mönster enligt sociala och kulturella konventioner. Det vill säga att det är 
textens syfte som bestämmer hur den ska utformas. Man är inom forskningen idag ense 
om att genrekunskap har stor betydelse för elevers läs- och skrivförmåga. Det som 
diskuteras är om den ska undervisas explicit eller implicit. Förespråkarna för explicit 
undervisning anser det vara nödvändigt för att elever som inte får erfarenheter av 
skolans texter och språk i andra sammanhang ska ha möjlighet att såväl förstå som 
själva kunna producera texter. I den australiska genrepedagogiken hävdar man att elever 
som explicit undervisas om de specifika drag som finns i de olika genrer de möter i 
skolan gynnas i sin språk- och kunskapsutveckling (Kuyumcu, 2004). De olika särdrag 
som utmärker en genre och skiljer den från andra är: ett specifikt syfte, en övergripande 
struktur, specifika språkliga drag och att den känns igen och delas av dem som ingår i 
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samma kultur. I skolan är det framförallt några genrer som används, återgivande, 
narrativa, beskrivande, instruerande, argumenterande, diskuterande och förklarande 
(Gibbons, 2006).  

En explicit undervisning innebär att läraren i sin undervisning visar eleverna vilka 
kännetecken som utmärker en speciell genre, får dem att fundera på hur språket används 
i olika situationer och lär dem att känna igen olika typdrag. Det handlar också om att 
eleverna ska utveckla sitt språk och använda det i naturliga sammanhang, vara aktiva i 
sin egen språkutveckling samt kunna kritiskt granska det språk som används i t ex 
massmedia (Gibbons, 2006). 

Det genrepedagogiska verktyg som används kallas på svenska för ”cirkelmodellen för 
genrebaserad undervisning” (Axelsson m fl, 2006; Gibbons, 2006). I den ingår det fyra 
faser: bygga upp kunskap om ämnesområdet, studera texter inom genren för att få 
förebilder, skriva en gemensam text och skriva en individuell text. Det är viktigt att alla 
dessa faser får ta tid samt att de integreras i den vanliga undervisningen. I dessa faser får 
man på ett naturligt sätt in både tala, läsa, lyssna och skriva. För att en elev ska behärska 
en genre krävs det återkommande övning men när de väl blir medvetna om 
skrivkonventionerna klarar de att själva använda den (Gibbons, 2006; Sellgren, 2005). 

 

Scaffolding 

Ett ofta använt begrepp som myntades av Jerome Bruner och används idag av flera 
forskare och teoretiker, bland dem Dysthe (2000) och Gibbons (2006), är begreppet 
”scaffolding” (sv. ung. stöttning). Scaffolding betecknar den stöttning eleven behöver 
från både kamrater och lärare för att komma vidare och nå den närmaste 
utvecklingszonen i sitt lärande. Lindberg (2004) anger två kriterier för att en viss typ av 
hjälp ska kunna räknas som stöttning. För det första måste man kunna visa att eleven 
lyckas lösa uppgiften med lärarens hjälp och för det andra att resultatet visar att eleven 
uppnått en högre grad av självständig kompetens efter stöttningen. Lindberg refererar 
till Bakhtin och skriver att mening och förståelse inte produceras i huvudet på 
människan utan i samspel mellan människor. Möten mellan olika synsätt utgör grunden 
för kunskapsutveckling. Stöttning sker inte enbart mellan lärare och elev utan kan även 
ske genom interaktion mellan elever. Den kan också ske genom deltagande i 
grupparbeten i olika former där deltagarna stöttar varandra och bidrar till varandras 
kunskapsutveckling (Lindberg 2004). 

Gibbons (2006) liknar scaffolding med stöttor vid en byggarbetsplats som kan tas bort 
när huset är så stadigt att det kan stå utan stöttning. Hon definierar stöttning i 
klassrummet som ”den tillfälliga, men nödvändiga, hjälp som läraren ger” för att eleven 
ska lyckas med sina uppgifter. Målet med stötting ska vara att eleven så småningom ska 
kunna utföra uppgiften på egen hand, utan hjälp. Gibbons menar att undervisningen inte 
ska ligga över elevens kapacitet utan ligga inom den närmaste utvecklingszonen. Hon 
menar vidare att det är lärarens ansvar att undervisningen förs framåt och att elevens 
kunskaper byggs på. Detta ställer krav på läraren att ge adekvat stöttning så att eleven 
kan utföra sin uppgift. Ett exempel på stöttning är cirkelmodellen för genrebaserad 
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undervisning, när eleven väl har lärt sig hur en genre fungerar kan den själv använda sig 
av den (Gibbons 2006). 

 

Metodiska redskap  

Loggbok 

Forskningen lyfter fram vikten av att det i klassrummet skrivs mycket, ständigt förs en 
dialog samt att eleverna är aktiva i såväl kunskapssökande som sin egen 
kunskapsutveckling. Alla former av skrivande, såväl fri som bunden, är bra men det 
som är viktigt är att eleven hela tiden får respons på det han/hon skriver. Responsen kan 
ges av både lärare och andra elever beroende på syftet. För den skriftliga dialogen 
mellan lärare och elev är loggboken ett bra metodiskt redskap. Där kan diskussioner 
föras runt elevens läs- och skrivutveckling samt kring det egna lärandet. Även för en 
mer fri kommunikation mellan en lärare och en enskild elev är loggboken ett bra 
redskap så länge det är elevens lärande som står i centrum (Molloy, 2006).  

Kunskapsjournal är en annan form av loggbok som kan användas i samband med 
integrering av läsning av skönlitteratur och arbete med faktainhämtning. 
Kunskapsjournalen är ett självständigt arbete där elever ska dokumentera dels vad de får 
reda på i sitt kunskapssökande och dels hur de går till väga för att få denna kunskap. 
Genom att ställa frågan hur de lär sig och få dem att reflektera över detta kan man som 
lärare få en dialog med elever runt dess kunskapsutveckling (Molloy, 2006). 

Dysthe (2003) beskriver olika sätt att arbeta med loggbok/kortskrivning som försiggick 
i de tre klasser där hon studerade ämnesundervisning. Det förekom i alla tre klasserna i 
olika former och kunde ske såväl som inledning till en lektion eller som avslutning och 
därmed fungera som underlag till nästa dags lektioner. Klassloggboken är en annan 
form som beskrivs. Den avsåg allt informellt skrivande som fungerade som stöd för 
lärandet utan att ha ett kontrollerande syfte. Det huvudsakliga syftet var att öka 
elevernas självförtroende och tillit till sin egen förmåga. I klassloggböckerna fick 
eleverna möjlighet att ha en dialog med såväl sig själva som läraren. I en analys av 
klassloggböckerna visade det sig att förutom reflektioner och frågor förekom också 
identifikation, sammankoppling och generalisering. Identifikation innebar att eleven 
satte sig in i en annan persons situation och reflekterade över den. Sammankoppling 
skedde så att eleven omedvetet reflekterade över hur den nya kunskapen hängde 
samman med tidigare kunskaper och erfarenheter. Generalisering slutligen innebar att 
eleven drog egna generella slutsatser utifrån vad den lärt sig. Utifrån klassloggböckerna 
skedde också regelbundet diskussioner. En dialogisk undervisning förutsätter att eleven 
reflekterar över sin egen inlärningsprocess, reflektionen är också en grundförutsättning 
för att eleven ska utnyttja sin egen inlärningspotential. 

Även för att bedöma andraspråkselevers språkkunskaper är loggboken ett bra metodiskt 
redskap (i kombination med andra). Vad gäller kunskapsutvecklingen ger loggboken 
möjlighet för eleven att skriftligt ställa frågor vilka då visar vilken stöttning eleven 
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behöver för att komma vidare. Läraren får i sin tur möjlighet att genom sin respons 
stötta eleven i dess utveckling (Gibbons, 2006).  

I rapporten Att upptäcka språket (Boglind m fl, 1999) visar det sig att flera av skolorna 
har använt sig av dagboksskrivande/loggbok i olika former. I en del skolor har man 
skrivit varje dag i andra en gång i veckan. Ibland har dagboken använts som 
kommunikation mellan skolan och hemmet ibland har den bara blivit läst av en lärare. 
Det man oavsett hur dagboken har använts har plockat fram som positivt är att: 

• läraren har lärt känna eleven   

• eleven har fått möjlighet att reflektera över undervisningen,  

• läraren har fått insikt i vad eleverna har förstått och inte och därmed kunnat följa 
upp deras tankar vid nästa lektionstillfälle 

• skrivförmågan utvecklas 

• man får en dialog med eleven 

• den kan användas för att lära eleven att ta ansvar för sitt eget lärande 

• det går att följa elevens utveckling över tid  

 

Skönlitteratur ger kunskap om människors livsvillkor i såväl historiskt som nutida 
perspektiv, den hjälper elever att förstå omvärlden och sig själva. Men för att kunna 
tolka det de läser måste eleverna ha tillgång till ett språk och kunna tala om det de läser. 
Det språket tillägnar de sig dels genom att skriva om det de läst eftersom skriva är ett 
sätt att tänka dels genom att möta språket i litteraturen. Ett sätt att få elever att skriva i 
samband med sitt läsande är att använda sig av en läslogg, där kan de dels skriva ner 
sina egna reflektioner men också skriva runt frågor som initierats av läraren. Dessa 
reflektioner blir sedan utgångspunkt för diskussioner i klassen. Metoden ger alla en 
möjlighet att tala i klassrummet eftersom det är lättare att läsa upp något man skrivit än 
att svara på en fråga (Molloy, 2006). 

En av lärarens uppgifter i ett dialogiskt klassrumsklimat är enligt Molloy (2006) att se 
till så att alla får en chans att framföra sina åsikter. I stora grupper kan det vara svårt när 
många vill prata på samma gång. Genom att först låta alla skriva ner sina egna tankar 
och sedan redovisa dessa i t ex mindre grupper får alla samma möjlighet att komma till 
tals. Detta metodiska redskap kallar hon fem minuters riktad skrivning och dess syfte är: 

Att formulera sina tankar kring en bestämd fråga. Att skriva ned vad man vet och inte 

vet kring ett ämne. Att definiera begrepp. Att skapa en utgångspunkt för lärande och 

kunskapande (Molloy, 2006 s 290).  

 

Portfolio 

Portfolio har under det senaste decenniet blivit ett didaktiskt redskap i våra skolor. 
Ellmin (2003) skriver att Vygotskijs teorier är centrala utgångspunkter i 
portfoliometodiken, som till exempel betydelsen av interaktion och sambandet mellan 
tänkande och språk Enligt Ellmin är Vygotskijs tankar helt i linje med 
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portfoliometodiken, man tar fasta på det positiva, bekräftar det man redan vet och kan, 
för att sedan gå vidare. Att arbeta med portfolio lär eleven att vara aktiv och ta ansvar 
för sitt lärande. Eleven lär genom eget skapande i samarbete med andra och genom 
reflektion. Portfoliometodiken ger stöd för läraren i handledarrollen och i att vara en 
stödperson. Portfolion är en mapp där en elevs arbeten samlas in under en period för att 
dokumentera elevens kunskapsutveckling.  Ellmin skriver att portfolion fungerar både 
som lärstrategi och utvärderingsstrategi. Lärandet utgår från lärandemiljöer som främjar 
elevens utveckling genom egen aktivitet, delaktighet och förmåga att reflektera. Genom 
regelbunden utvärdering speglas elevens utveckling på ett nyanserat sätt (Ellmin, 2003). 

Dysthe (2003) skriver att det är viktigt att lärarna på en skola där man arbetar med 
portfolioutvärdering utarbetar gemensamma bedömningskriterier. Hon menar att det 
finns stora pedagogiska vinster för lärandet i detta arbets- och utvärderingssätt men att 
arbetssättet kräver en grundligt genomtänkt plan. Vidare skriver Dysthe att 
portfoliometoden handlar om synen på lärande och metoden kan knytas an till olika sätt 
att se på lärandet. Innehållet i en portfolio kan avspegla en lärares pedagogiska 
grundsyn. Förutsättningar för att portfoliometodik ska lyckas är att läraren har goda 
kunskaper inom sitt ämnesområde och har en pedagogisk grundsyn inom det 
sociokulturella perspektivet samt att det måste finnas en dialog mellan läraren och 
eleverna. Dysthe menar att portfolion i sämsta fall kan förstärka en elevs isolering och i 
bästa bli den enskilde elevens röst i det flerstämmiga klassrummet. Som 
bedömningsinstrument visar en portfolio större vidd av en elevs kunskaper i ett ämne 
och ger en mer allsidig bild av elevens förståelse av ämnet än ett traditionellt prov gör.  

Dysthe (2003) ger ett exempel från Norge på ett treårigt samverkansorienterat 
portfolioarbete. Syftet med arbetet var från början att utveckla portfolion som 
bedömningsinstrument i processorienterad skrivning men kom i lika stor grad att handla 
om arbetssätt. Hon skriver att införandet av portfoliearbete i klassen inte i sig är en 
garanti för bättre lärandeprocesser utan att det åligger läraren att ta besluten om hur 
arbetet ska läggas upp. I det här projektet la man bland annat vikt vid 
sammankopplingen mellan arbetssätt och bedömning, lärande genom samarbete och 
interaktion samt att öva upp förmågan till självvärdering. Genom lärarnas förankring i 
sociokulturell syn på lärandet skedde mycket av arbetet i det här projektet genom 
interaktion och dialog dels i helklass, dels i grupper, men även genom individuella 
samtal mellan elev och lärare. Genom dessa dialoger lärde sig eleverna förstå vad som 
är bra och vad som är dåliga texter. De fick en mera nyanserad bild av vad som är bra 
textkvalité och därmed också en utveckling i sin egen förmåga att skriva. Eleverna var 
väl insatta i vilka kriterier som låg till grund för bedömning av deras arbeten. Enligt 
Dysthe är det att föredra att eleverna är med och utformar kriterierna för att de ska få en 
djupare förståelse av vad som är bra kvalitet i ett arbete. För att detta ska vara möjligt 
krävs det att eleven har en förståelse för och vet vad som är en bra text. Dysthe menar 
att lärarna på en skola måste diskutera vad som kännetecknar ett kvalitetsmässigt bra 
arbete på det stadium som eleverna befinner sig. Ett arbetssätt som det här ställer krav 
på lärarens ämneskunskaper och Dysthe menar att eftersom skriftliga arbeten är 
nödvändiga i alla skolans ämnen måste alla lärare vara insatta i processorienterat 
arbetssätt.  
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För att kunna följa en elevs språkutveckling måste läraren känna till dess språkliga 
förmåga. Här lyfter Molloy (2006) fram fördelarna med en skrivportfölj. Genom att 
samla allt som en elev skriver under en längre tidsperiod går det lätt att se vad som 
händer med språket. En skrivportfölj underlättar inte bara för läraren utan också eleven 
själv att se och reflektera över sin egen språkutveckling. Ett processorienterat skrivande 
där eleven får respons på sin text och ges möjlighet att omarbeta och utveckla är enligt 
Molloy i kombination med en skrivportfölj de absolut viktigaste redskapen för att kunna 
följa elevens skrivutveckling. Men ett processorienterat skrivande är lika användbart i 
andra ämnen än svenska och kan likaväl som att visa elevens språkutveckling också visa 
elevens kunskapsutveckling. Såväl skrivprocessen som skrivportföljen visar också 
eleven att utveckling tar tid. Den kunskapen i kombination med den tilltro till den egna 
förmågan en elev får när den själv får bedöma sina texter ger enligt Molloy tryggare 
elever. Trygghet ger ökat självförtroende och ökat självförtroende gynnar 
kunskapsutvecklingen. Den största vinsten med en skrivportfölj anser hon dock vara att 
den kan sätta igång och stimulera elevens tänkande kring sin egen kunskapsutveckling. 

 

 

Diskussion 

Bakgrunden till vår litteraturstudie föranleddes av det bekymmersamma läge som 
åtskilliga elever idag befinner sig i. Alltför många tillgodogör sig inte skolans 
undervisning vilket i många fall resulterar i att de inte kan söka till gymnasieskolans 
nationella program. Detta i sin tur kan leda till ökad utslagning och segregering bland 
våra ungdomar. Skolans uppgift är att förmedla kunskap så att alla elever kan nå de 
nationellt satta målen för utbildning. Utifrån syftet och frågeställningarna i den här 
litteraturstudien ville vi studera och analysera hur man kan arbeta med språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt utifrån ett sociokulturellt inlärningsperspektiv. Vi ville 
också veta om dessa arbetssätt kan gynna andraspråkselever samt elever i behov av 
särskilt stöd. 

Ett sociokulturellt perspektiv betonar att det är i de sociala sammanhang och de olika 
kulturella miljöer där eleven är delaktig som kunskap uppstår. För att eleven ska 
tillgodogöra sig denna kunskap krävs det att han/hon själv är medveten om och aktiv i 
sin kunskapsutveckling. Det kräver en inlärningsmiljö där det ständigt sker en 
interaktion och dialog mellan lärare och elev eller elev och elev. Kommunikation 
mellan och inom människor är därmed ett grundvillkor för lärandet och då blir språket 
och språkets betydelse för elevens kunskapsutveckling den viktigaste faktorn. Det gäller 
därför att skapa inlärningsmiljöer där det hela tiden pågår kommunikativa aktiviteter. 
Det kräver också att eleverna får tillgång till både de intellektuella och praktiska 
redskap de behöver för att utvecklas. Eftersom eleverna har olika bakgrund och 
livssituation gäller det för läraren att hitta arbetssätt och metoder som gör att alla kan 
utvecklas maximalt utifrån sina individuella behov.   



 

 23

I och med att språket är den viktigaste faktorn i det sociokulturella perspektivet på 
lärande innebär det att fokus i undervisningen också ligger på språket. I det traditionella 
klassrummet har man fokus på betygskriterier och måluppfyllelse, som lärare är man 
den som förmedlar kunskap. Vi tror med stöd av det vi läst i litteraturen att lärare med 
ett medvetet fokus på språkutveckling skapar bättre förutsättningar för en gynnsam 
språk- och kunskapsutveckling jämfört med en undervisning som har fokus på 
betygskriterier och måluppfyllelse samt där läraren är den i klassrummet som förmedlar 
kunskap.  
 

Arbetssätt 

Gemensamt för de språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som lyfts fram är att de 
alla har ett aktivt förhållningssätt till språket. De vilar på ett sociokulturellt synsätt och 
ser samtal och skrivande i olika former som en grundförutsättning för att en gynnsam 
språk- och kunskapsutveckling ska ske.  

Loggboksskrivande är ett metodiskt grepp som kan användas på många olika sätt och 
det återkommer som metod i flera av de arbetssätt som lyfts fram. En fördel vi kan se 
med loggboksskrivande är att eftersom eleverna som regel kommit olika långt i sin 
språkutveckling kan alla skriva utifrån sina egna förutsättningar utan att känna 
prestationskrav. Det finns en mottagare till det eleven skriver som ger respons och på så 
sätt för elevens utveckling framåt. En dialog uppstår mellan eleven och mottagaren som 
gör att eleven på sikt stimuleras till att tangera gränsen för sin utvecklingszon.  Det som 
ytterligare gör loggboken användbar som metodiskt redskap är att den är lätt att använda 
i alla ämnen för att synliggöra lärandet. Loggboken visar tydligt progressionen i elevens 
språk- och kunskapsutveckling. Det är dock viktigt att det finns ett klart uttalat syfte 
med skrivandet annars kan det lätt gå slentrian i det. Vi kan också se en risk för att 
eleverna tröttnar om det används för ofta i många ämnen. Det kräver ett samarbete 
mellan lärare och att eleverna är medvetna om loggbokens fördelar.  

Forskningen har visat att genrepedagogiken har stor betydelse för elevers läs- och 
skrivförmåga och är gynnsam för elevens språk- och kunskapsutveckling. Genom att 
undervisa explicit om olika genrer ger man dels eleverna en förförståelse för olika typer 
av texter men också en mall för hur de själva kan skriva. När eleven redan har en mall 
för sitt skrivande kan den istället för att lägga sin energi på det tekniska koncentrera sig 
på det innehållsmässiga. Att skriva utifrån en förutbestämd och strukturerad arbetsgång 
minskar också risken för att misslyckas, höjer kvaliteten på arbetet, vilket i sin tur kan 
stärka elevens självförtroende. Det gör att genremetoden framförallt gynnar de elever 
som är i behov av särskilt stöd och som inte möter ett mer formellt språk utanför skolan.  

Samarbetsinlärning är en metod som enligt vår mening passar väl överens med det 
sociokulturella tankesättet och dialogiska klassrum. Genom socialt samspel och 
kommunikation med andra elever i gruppen samt med stöttning av läraren gynnas 
elevens språk- och kunskapsutveckling. I samarbetsinlärning är det i första hand 
eleverna som kommunicerar, de talar med läraren och varandra till skillnad mot i den 
traditionella undervisningen där det är läraren som har det största talutrymmet. 
Samarbetsinlärning är i högsta grad ett elevaktivt arbetssätt där elevens kommunikativa 
förmåga ökar.   



 

 24

Bland alla former av arbetssätt som vi har mött under vår litteraturstudie är scaffolding, 
den stöttning som eleven behöver från både kamrater och lärare, ett viktigt inslag för att 
eleven ska komma vidare och tangera den övre gränsen i den närmaste 
utvecklingszonen i sitt lärande. Stöttning är en tillfällig men nödvändig hjälp som 
eleven behöver för att komma vidare i sin utveckling och få en god språk- och 
kunskapsutveckling. Elevbedömning används för att stimulera eleven, inte som kontroll 
av elevens kunskaper.  

Genom att dokumentera elevens kunskapsutveckling med portfoliometodik lär eleven 
sig att vara aktiv och ta ansvar för sitt lärande. Att samla allt eleven skriver under en 
period ger en god inblick i elevens utveckling och möjlighet till dialog med eleven. 
Detta underlättar för eleven att se sin utveckling.  En risk i portfolioarbetet är att 
portfolion blir en samlingspärm utan den dialog mellan lärare och elev som krävs för 
visa en allsidig bild av elevens lärande.  

 

Hur gynnas andraspråkselever samt elever i behov av särskilt stöd av 
dessa arbetssätt? 

I den litteratur som vi studerat har man i mycket liten grad fokuserat på elever i behov 
av särskilt stöd. De flesta forskare utgår från ”normaleleven” eller andraspråkselever. 
Det enda arbetssätt där det klart har stått att det gynnar elever i behov av särskilt stöd är 
samarbetsinlärning. Eftersom samarbetsinlärning bygger på ett socialt samspel där alla 
har gemensamt ansvar får de elever som i ett individuellt arbete skulle behöva särskilt 
stöd mycket draghjälp från de andra eleverna. Vi anser dock att alla de arbetssätt vi 
presenterat är bra för alla elever och då inte minst dem som är i behov av särskilt stöd.  

I det dialogiska klassrummet får eleverna många tillfällen att använda sitt språk på ett 
varierat sätt, detta ger ett större ordförråd som gör det lättare att uttrycka sig. När det går 
lätt att skriva, tala och läsa växer självförtroendet. Det i sin tur ger eleven större tillit till 
sin egen förmåga. Dialogen ger en språkligt rikare miljö vilket medför att elevens 
språkutveckling går framåt och det skapas möjligheter att använda språket i andra 
sammanhang. De elever vi möter som misslyckas i skolan och därför är i behov av 
särskilt stöd har oftast en negativ syn på sin egen förmåga att lära. För att de ska få 
tillbaka tron på sig själva måste de få känna att de lyckas och utvecklas. I en dialogisk 
undervisning där eleven ständigt får feedback och stöttning samt lär sig att reflektera 
över sin egen utveckling i t ex en loggbok är chansen större att i ett tidigt skede 
identifiera de elever som har behov av särskilt stöd och extra stöttning av läraren.  
Förhoppningsvis hinner de inte misslyckas utan kan med hjälp av ”scaffolding”, 
stöttning utvecklas maximalt i sin egen takt tillsammans med sina klasskamrater. 

För andraspråkselever är det dialogiska klassrummet det mest optimala. Forskning visar 
att andraspråkselevers skolsvårigheter till en stor del bottnar i bristande språkkunskaper. 
Att vistas i en miljö som fokuserar på kommunikation, att kunna uttrycka sig både 
skriftligt och muntligt, som stimulerar till språkliga aktiviteter ger goda möjligheter till 
både språk- och kunskapsutveckling. Detta går i linje med den transformerande 
pedagogiken som betonar vikten av att elever genom att tänka, skriva, läsa och diskutera 
utvecklar en medvetenhet och blir kritiska. Även samarbetsinlärning gynnar 
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andraspråkselever eftersom den skapar ett större talutrymme för eleverna.  Den ger 
också goda möjligheter till ”stöttning” eftersom eleverna, för att lyckas med uppgiften 
är beroende av varandra och därför måste dela med sig av sina kunskaper. 

Elever i behov av särskilt stöd och andraspråkselever är ofta mycket medvetna om sina 
svårigheter och måste därför få skrivträning utan den stress som bedömning innebär.  
De behöver också få möjlighet att diskutera sitt skrivande och sin kunskapsutveckling 
utan att behöva jämföra sig med andra. I och med att loggboken är en personlig och 
individuell kommunikation mellan elev och lärare är den ett utmärkt redskap för detta. 

Bland forskare är enigheten stor om att läsning av skönlitteratur är språk- och 
kunskapsutvecklande för alla elever. Genom att regelbundet läsa skönlitteratur ökar 
elevens ordförråd vilket är nödvändigt för att kunna ta del av till exempel läroböcker 
och dagstidningar. Speciellt för elever i behov av särskilt stöd och andraspråkselever är 
det dock viktigt att de inte lämnas ensamma med sin läsning. Genom att samtala om 
textens innehåll och arbeta med textens struktur och uppbyggnad får eleven dels 
kunskap om hur en text byggs upp men också träning i att själv uttrycka sina tankar.  
Det är också viktigt att aktivt arbeta med ordkunskap såväl före, under som efter 
läsningen för att eleven lättare ska kunna ta till sig texten. Men vi kan också se vissa 
risker med att bearbeta skönlitterära texter för mycket, till exempel kan den viktiga 
läsupplevelsen utebli om eleven hela tiden störs i sin läsning. Lässtunderna bör därför 
vara så långa att eleven dels hinner sjunka in i sin bok och dels hinner bearbeta det lästa.  

Ämnesövergripande/ämnesintegrerande undervisning är något som vi stött på på flera 
ställen i litteraturen, huvudsakligen i samband med andraspråksundervisning. En av 
fördelarna vid en ämnesintegrering är att ord och begrepp återkommer men i olika 
sammanhang. Ju fler gånger och i ju fler sammanhang en elev möter nya ord och 
begrepp desto större är chansen till en djupare förståelse. Något som man också lyfter 
fram i litteraturen i samband med ämnesintegrering är vikten av att utgå från elevernas 
förkunskaper både när det gäller språk och ämneskunskaper. Det är något som alla 
lärare i sin undervisning bör tänka på oavsett ämnesintegrering eller ej. Genom att låta 
eleverna göra tankekartor eller berätta vad de redan kan eller associerar till kan en 
koppling till tidigare kunskap och erfarenhet ske. Enligt Cummins är det en 
förutsättning om man vill höja den kognitiva nivån. Innan ett nytt arbetsområde börjar 
underlättar det dessutom för alla elever om de har fått nya ord och begrepp förklarade, 
det underlättar deras möjlighet till förståelse och kunskapsutveckling. För en elev med 
dåliga språkkunskaper eller inlärningssvårigheter är detta förarbete nödvändigt om man 
vill underlätta för dem, en sorts scaffolding.  

 

Studiens tillförlitlighet 

Det går inte att utifrån enbart en litteraturstudie helt bilda sig en uppfattning om vilka 
sociokulturella språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt metodiska redskap som 
fungerar bäst i klassrummet. För att få en mer tillförlitlig studie skulle vi ha behövt följa 
olika elevgrupper där de sociokulturella arbetssätt och redskap som har beskrivits i 
litteraturen har använts rent praktiskt. Det skulle dock ha krävt betydligt längre tid och 
har därför inte varit genomförbart. Dessutom är det svårt ibland att avgöra om ett 
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arbetssätt är sociokulturellt eller konstruktivistiskt med tanke på att det förra har sina 
rötter i det senare.  
 

Avslutande kommentar 

Vilka är då de elever vi kallar för ”elever med behov av särskilt stöd”? Vad menar vi 
när vi säger ”normalelev”? Enligt vår mening är det så att i en inkluderande skola är alla 
elever så kallade normalelever som ibland kan behöva lite extra stöttning. Vi anser att 
arbetssätt och metodiska redskap skall passa alla elever, inklusive elever i behov av 
särskilt stöd och andraspråkselever. I den här litteraturstudien har vi försökt ge svar på 
vilka teoretiska perspektiv och arbetssätt lärare kan använda för att optimera sin 
undervisning för att bättre tillgodose alla elevers behov. I vår läroplan LPO 94, s.14 
sägs att  

alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt 

stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  

I Salamancadeklarationen under punkt 2, s. 9 kan vi läsa att 

varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov 

utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på 

sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas 

elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 

tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 

tillgodose dessa behov 

Om man har det sociokulturella synsättet på inlärning utgår man från eleven där den 
kunskapsmässigt befinner sig oavsett dess fysiska, intellektuella, språkliga eller andra 
brister. För att klara detta behöver alla som arbetar i skolan en hög ämneskompetens och 
grundläggande specialpedagogisk utbildning. Också organisatoriska lösningar som 
flexibla elevgrupperingar kan ge goda förutsättningar för alla elever att delta i den 
ordinarie undervisningen. Och framför allt är det viktigt att som lärare inte låsa sig vid 
en enda metod eller arbetssätt. Det viktiga är att vara lyhörd och flexibel och välja 
arbetssätt efter situation och den grupp av elever man arbetar med. 

En slutsats som vi tycker oss kunna dra av vår studie är att en grundförutsättning för att 
alla elever ska lyckas i skolan är att de arbetssätt som används utgår från elevens 
erfarenheter och förkunskaper. Det är viktigt att uppmuntra eleven genom att ge 
stöttning och inte vänta på att utvecklingen ska gå av sig själv. En medveten dialogisk 
undervisning där eleven hela tiden tillåts kommunicera med lärare, elever och sig själv 
för utvecklingen framåt.  

Med vår erfarenhet av både yngre och äldre elever i grundskolan och gymnasiet har vi 
sett en frustration hos lärarkåren över att många elever inte når utbildningsmålen. Det 
finns en vilja till förändring av arbetssätt men fokus från dem som fattar besluten har 
under lång tid legat på andra saker som har ansetts viktigare. Genom den här studien har 
vi sett att det finns en mängd forskning om arbetssätt som kan fungera språk- och 
kunskapsutvecklande. Vi har med detta arbete velat bidra till att det sociokulturella 
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perspektivet och arbetssätten utvecklas hos fler lärare på fältet.  Frågan är hur denna 
kunskap kan spridas så att den når ända ut?  

Som förslag till framtida studier föreslår vi intervjuer med yrkesverksamma lärare om 
vilka arbetsmetoder och redskap som fungerar i vardagen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
 

Cummins modell för andraspråkselevernas språk och kunskapsutveckling (Fritt 
efter Holmegaard & Wikström 2004 s.545) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög kognitiv 

svårighetsgrad 

Låg kognitiv 

svårighetsgrad 

Situations- 

beroende 

Situations- 

oberoende 

Andraspråkselever behöver 

huvudsakligen arbeta i detta fält, 

så att den kognitiva nivån 

successivt kan höjas samtidigt 

som förståelsen garanteras genom 

ett konkret och kontextualiserat 

innehåll och ett interaktivt 

arbetssätt. 

Elever på avancerade nivåer 

bör huvudsakligen arbeta i 

detta fält. 

SKOLSPRÅK 

VARDAGSSPRÅK 

Elever som har svårt att förstå 

behöver välplanerat arbete i detta 

fält. 

Få aktiviteter här! 

Kognitiva färdigheter 

generalisera 

jämföra 

konstatera 

sammanfatta 

planera 

klassificera utifrån 

kända 

    kriterier 

söka lösningar på    

    problem 

omforma information 

rekapitulera 

identifiera 

koppla ihop 

namnge 

återge 

tillämpa kända rutiner 

beskriva iakttagelser 

ordna, sortera, berätta 

Kognitiva färdigheter 

argumentera för sin sak 

identifiera kriterier 

utveckla och   

    underbygga idéer 

försvara åsikter och  

    bedömningar 

värdera kritiskt 

tolka belägg och göra 

    slutledningar 

formulera hypoteser 

förutsäga resultat 

härma 

säga efter 

kopiera 
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