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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att undersöka hur man skapar ett meningsfullt sammanhang i svenska som 

andraspråksundervisningen av nyanlända elever genom att koppla undervisningen till elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter. För att undersöka det formulerades följande frågeställningar: 

På vilket sätt kopplas undervisningen till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter? 

Vilka förutsättningar får eleverna att använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter i det 

språkutvecklande arbetet? 

Hur förhåller sig läraren till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter och vilken betydelse för 

elevernas språkutveckling tillskrivs dessa av lärarna? 

Detta undersöktes genom observationer av lektioner och intervjuer med lärare. Resultatet visade att 

man under lektionerna kopplade språkundervisningen till elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter till viss del, och då främst till tidigare lektionsmoment med undervisande lärare, men även 

till erfarenheter från elevernas tid i svensk skola och till viss del erfarenheter i andra miljöer. 

Resultatet visade vidare att det finns potential och utrymme för att dessa kopplingar kan bli starkare, 

framför allt kopplingarna till elevernas kulturella, etniska och språkliga bakgrund. Lärarna skulle 

kunna arbeta mer explicit i undervisningen med att aktivera elevernas tidigare kunskaper, och då inte 

endast de kunskaper som eleverna fått i svensk skola eller i annan undervisning utan även andra i 

kontexter. 
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1. Inledning 

Jag har undersökt undervisningen i svenska som andraspråk för nyanlända elever i gymnasieåldern. 

Enligt min mening och erfarenhet är det en utmaning att göra undervisningens innehåll meningsfullt, 

intressant och motiverande för lite äldre elever som ännu inte kan uttrycka mer komplexa tankar och 

resonemang på grund av att de läst svenska så kort tid; jag har både observerat undervisning och själv 

bedrivit undervisning som ”fastnat” i att ganska ensidigt behandla språkliga strukturer utan att placera 

dessa i ett meningsfullt sammanhang. Det kan exempelvis röra sig om isolerade grammatikmoment 

eller ordinlärning utifrån teman som ”klockan”, ”väder” eller ”kläder”. Nyanlända elever undervisas i 

och på ett för dem nytt språk och språknivån anpassas efter elevernas behov. Samtidigt är dessa elever 

nästan vuxna och kanske i en svår livssituation och möter därmed en mer komplex verklighet än vad 

som kan uttryckas med ett enkelt språk. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Det är viktigt att försöka överbygga glappet mellan den relativt låga språkliga nivån och den höga 

kognitiva nivån i undervisningen för nyanlända andraspråkselever i de äldre åldrarna, så att 

undervisningen blir meningsfull och kognitivt utvecklande. En möjlighet att göra detta är att 

kontextualisera undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, och på det sättet 

skapa ett meningsfullt sammanhang för eleverna. Mitt övergripande syfte är således att ta reda på hur 

man skapar ett meningsfullt sammanhang i svenska som andraspråksundervisningen för att gynna 

språkutveckling. Mitt specifika syfte är att ta reda på hur man skapar ett meningsfullt sammanhang 

genom att koppla svenska som andraspråksundervisningen till elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter. 

Mina forskningsfrågor för att ta reda på detta är: 

På vilket sätt kopplas undervisningen till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter? 

Vilka förutsättningar får eleverna att använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter i det 

språkutvecklande arbetet? 

Hur förhåller sig läraren till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter och vilken betydelse för 

elevernas språkutveckling tillskrivs dessa av lärarna? 

2. Bakgrund 

2.1. Viktiga begrepp för studien 

Det finns olika ord för att beskriva elever med annat modersmål än svenska, däribland nyanlända 

elever. Det är definitionen av den termen som här kommer redas ut. Hur länge kan eleven ha bott i 
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Sverige för att fortfarande räknas som nyanländ? Och vad innebär det att vara nyanländ? Nihad Bunar 

(2010) refererar i sin forskningsöversikt Nyanlända och lärande till Skolverkets definition av vem som 

är nyanländ och vad det innebär. Där framgår att nyanlända är barn och ungdomar som anländer till 

Sverige i samband med skolstart (endast grundskola, gymnasieskola och särskola) eller under sin 

skoltid. Eleven har ett annat modersmål än svenska och har inte några kunskaper i svenska. Således 

har eleven särskilda behov i undervisningen (Bunar 2010: 14-15). Samtidigt lyfter Bunar (2010) fram 

att en elev räknas som nyanländ oavsett vilka skälen till invandringen är och oavsett om eleven fått 

uppehållstillstånd eller ej, samt att eleven fortfarande räknas som nyanländ som även om eleven bott 

en tid i Sverige innan hon eller han börjar i svensk skola och därmed har lärt sig lite svenska innan 

skolstart. Vanligtvis brukar en elev räknas som nyanländ under sina två första år i svensk skola och 

under den tiden går eleven vanligtvis i någon form av förberedelseklass eller språkintroduktionsklass i 

grundskolan eller på gymnasiet (Bunar 2010: 16). 

2.2. Skolans styrdokument 

Skolverket (2008) skriver i sina allmänna råd rörande undervisning av nyanlända elever följande: 

Nyanlända elever som aldrig har fått möjlighet att gå i skola i sina ursprungsländer eller vars tidigare 

skolgång är mycket sporadisk behöver utveckla sina kunskaper på en mycket grundläggande nivå 

även om de kanske är tonåringar. Samtidigt har eleverna samma behov som andra jämnåriga att få 

hjälp att möta vuxenlivets utmaningar och att föra resonemang om existentiella frågor. Även dessa 

behov bör beaktas vid genomförande av undervisningen (Skolverket 2008: 14-15). 

Citatet fångar just den speciella situation som äldre nyanlända elever befinner sig i där de ska tillägna 

sig språkundervisning på nybörjarnivå men samtidigt är i början av ett liv som vuxen och till daglig 

dags kanske ställs för svårare dilemman och funderingar än vad som kan uttryckas med en nybörjares 

svenska. Denna utmaning är viktig att möta i undervisningen av nyanlända elever i de äldre åldrarna. 

Skolverket har även utformat ett stödmaterial för undervisning av nyanlända elever och lyfter där fram 

vikten av att noga kartlägga elevernas tidigare kunskaper för att sedan kunna ta hänsyn till varje 

individs förutsättningar i sin undervisning och tydligt klargöra vad som förväntas av eleverna 

(Skolverket 2012: 8). Skolverket menar att många skolor upplever svårigheter med kartläggningen av 

elevernas tidigare kunskaper och lyfter fram att det är ett tidskrävande arbete som bör ske fortlöpande 

och i samarbete mellan lärarna (ibid). 

Även vikten av ett interkulturellt förhållningssätt lyfts fram i Skolverkets stödmaterial för 

undervisning av nyanlända elever (Skolverket 2012: 15). Man poängterar att det i ett klassrum med 

elever med olika etnisk och kulturell tillhörighet är viktigt att knyta an till dessa elevers erfarenheter 

och bakgrund i stället för att ensidigt presentera ett enda förhållningssätt utan att ta hänsyn till varje 

individs referensram (ibid). 

2.3. Teoretiska utgångspunkter 

Att göra undervinsingen meningsfull för eleverna skulle kunna tolkas som att man försöker göra den 

begriplig genom att sätta in den i ett sammanhang som eleverna känner till. Det finns säkerligen flera 

andra sätt att tolka meningsskapande och säkerligen är det olika hur olika människor uppfattar vad 

som är meningsfullt och inte. Jag kommer här presentera några teorier som bland annat ger inblick i 

hur man kan göra undervisningen meningsfull och därmed tillgänglig för eleverna. 



3 

2.3.1. Intern och extern kontext 

Cummins (2000: 73) menar att en tydlig kontext för undervisningen erbjuder andraspråkseleven ett 

viktigt stöd, genom att det ger till ett meningsfullt sammanhang för andraspråksutvecklingen. 

Cummins (2000) talar om dels kontextbunden och kontextreducerad text. Den kontextbundna texten, å 

ena sidan, syftar till text som är knuten till olika kontextuella faktorer, som är del av att ge texten 

mening så att den blir begriplig. Det kan röra sig om exempelvis kroppsspråk eller språkliga 

hjälpmedel. Det är framför allt vardagsspråk som på det viset är kontextbundet. Den 

kontextreducerade texten, å andra sidan, är text som är självbärande och behöver inga kontextuella 

”hjälpmedel” för att fungera som kommunicerande text (Cummins 2000: 66ff ). En skriven skoltext är 

således ett exempel på en text som ska fungera som självbärande. Det är främst skolspråket eller 

kunskapsspråket som på det här viset är kontextreducerat, enligt Cummins (2000: 70). Skillnaden 

mellan dem är att den kontextreducerade texten är mer kognitivt krävande än det kontextbundna, 

oavsett om det rör sig om tal eller skriven text. Uppdelningen mellan dessa två begrepp påminner 

alltså om andra liknande begrepp, som bas och utbyggnad eller vardagsspråk och skolspråk. 

Andraspråkselever behöver en kognitivt utmanande textaktivitet där de samtidigt stöttas med hjälp av 

en tydlig kontextbundenhet och språklig hjälp (Cummins 2000: 70-71). När eleverna nått en nivå där 

de är redo att utmanas ytterligare kan även kognitivt utmanande uppgifter som är kontextreducerade 

introduceras. Kontextreducerade uppgifter som inte är kognitivt utmanande (såsom att skriva av text 

eller fylla i luckor i en text), som visserligen kan fungera för att befästa, förstärka eller repetera 

specifika moment, bör däremot ägnas sparsamt med tid (Cummins 2000: 68, 71). 

Cummins (2000: 73) menar alltså att en kontext erbjuder eleven stöd, ett meningsfullt sammanhang 

för andraspråksutvecklingen. Cummins (ibid.) nämner dock inte bara ovan nämnda faktorer som 

språkliga hjälpmedel i omgivningen, kroppsspråk eller anpassat språk, kallade externa faktorer eller 

extern kontext, utan även interna faktorer, en intern kontext, vilket han menar är exempelvis elevernas 

tidigare erfarenheter, kulturell relevans, motivation och intresse.  Meltzer och Hamann (2004) skriver 

om vikten av elevernas engagemang och motivation i klassrummet; även på lång sikt är det av vikt för 

elevernas utveckling och prestationer i klassrummet (Meltzer & Hamann 2004: 11). Man menar att det 

är viktigt för eleven att kunna placera sig själv som en del av undervisningen och medverkande i 

kontexten, snarare än en utomstående, för att eleven ska finna motivationen att lära sig. Då kan eleven 

se sig själv lyckas och se en framtid i det aktuella ämnet (Meltzer & Hamann 2004: 30). 

Fortsättningsvis kommer jag, när jag använder begreppet kontext, referera till just detta: ett 

sammanhang. När jag däremot använder begreppen kontextreducerad och kontextbunden text, 

refererar jag till den ovan nämnda uppdelningen mellan självbärande och icke självbärande text.  

2.3.2. Elevers tidigare kunskap och erfarenheter 

Andraspråkselevernas erfarenheter och tidigare kunskaper är enligt Meltzer & Hamann (2004: 30) 

centrala i sammanhanget; eleverna har stor chans att uppnå den just beskrivna känslan av medverkan 

om läraren i sin undervisning relaterar ämnet till den kontext eleverna känner till och medverkar i 

utanför skolan. Andraspråksinlärares utveckling hjälps således av att läraren knyter an sin 

undervisning till det eleven redan kan i ämnet, känner till och har erfarenhet av. Detsamma gäller även 

enspråkiga elever. För andraspråkinlärare är dock en förutsättning för detta att de möter en 

undervisning som belyser många olika kulturer och etniciteter (ibid.) Detta betyder inte att en elev 

med mexikanskt ursprung behöver exempel eller instruktioner i matteundervisningen av en mexikansk 

mattematiker, men att innehållet relateras till sådant som just den eleven har kunskap om och 

erfarenhet av (Meltzer & Hamann 2004: 30).  
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Det är viktigt att läraren tar reda på vilka de tidigare kunskaperna hos eleven är (Meltzer & Hamann 

2004: 18). Risken att kulturella och språkliga skillnader bidrar till att andraspråkseleven saknar 

motivation i skolarbetet minskar också om läraren har en bättre bild av vilken förståelse eleven har 

med sig in i arbetet. Aktiv kartläggning av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter ger dessutom 

läraren möjlighet att fokusera på vilken kunskap eleverna faktiskt har med sig och kan bidra med, 

snarare än vad de saknar och inte kan (ibid.). Man kan tänka sig att lärarens inställning i detta fall kan 

ha betydande effekt på andraspråkselevens språkutveckling och syn på sig själv. Meltzer & Hamann 

(2004: 19) poängterar samtidigt vikten av att inte behandla kulturella och etniska tillhörigheter som 

homogena och oföränderliga. Andraspråkseleven måste känna att läraren intresserar sig för eleven som 

individ, för just hennes specifika erfarenheter och kunskaper, och inte för en generell bild av en 

specifik tillhörighet eller grupp som eleven kanske inte helt kan identifiera sig med (ibid.). 

Meltzer & Hamann (2004: 23) lyfter också vikten av autenticitet i undervisningsinnehållet, att det 

eleverna får jobba med är något som för dem har ett riktigt syfte och inte endast upplevs som ett arbete 

som utförs för att göra läraren nöjd eller för att få ett godkänt betyg. Undervisningsinnehåll som knyter 

an till frågor och problem i elevernas omgivning ger enligt Meltzer & Hamann (ibid.) den autenticitet 

och det meningsfulla syfte, som kan ge eleverna motivation och hjälp att ta sig an mer komplexa läs- 

och skrivuppgifter. Att knyta an till elevernas erfarenhet och kunskap om exempelvis samhället de 

verkar i och frågor de intresserar sig för kan således ge elever det meningsfulla sammanhang de enligt 

Meltzer & Hamann (2004) behöver för att känna motivation i skolan. 

Att utgå ifrån elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter ger inte endast motivation. Text som 

behandlar ämnen och händelser som andraspråkseleven redan har viss kunskap om eller erfarenhet av 

har visat sig vara lättare för eleven att förstå än text som behandlar för eleven obekanta ämnen 

(Meltzer & Hamann 2004: 17). Att utgå från elevens kunskaper torde därmed stärka dennes förståelse 

för texter och uppgifter i klassrummet. Denna kunskap kan sedan utökas genom att man i klassen 

tillsammans bygger upp gemensam bakgrundskunskap inför arbete med ett specifikt ämne. Meltzer & 

Hamann (ibid.) poängterar att begränsad skolbakgrund eller begränsade ämneskunskaper och läs- och 

skrivförmågor inte bör ses som ett hinder i arbetet med andraspråkselevens tidigare kunskaper och 

erfarenheter som utgångspunkt för undervisningen. Tvärt om bör de bakgrundskunskaper dessa elever 

faktiskt har med sig, exempelvis i form av erfarenhet av en muntlig berättartradition, uppmärksammas 

och tas till vara, menar Meltzer & Hamann (ibid.). Genom att värdesätta dessa kunskaper kan risken 

för frustration över att inte ha tillräckliga kunskaper, hos andraspråkseleven utan skolbakgrund, 

minimeras. Dessa kunskaper kan även vara nyckeln till vidare utveckling av elevens språkkunskaper 

(ibid.). 

2.4. Forskningsbakgrund 

2.4.1. Att undervisa nyanlända elever 

Nihad Bunar har sammanställt forskningsöversikten Nyanlända och lärande på uppdrag av 

Utbildningsvetenskapliga kommittén och Skolverket, vilket innebär att Bunar (2010) genomfört en 

kartläggning av den akademiska forskning som rör just nyanlända. Bunar (2010: 28-29) 

sammanställde det material som ansågs relevant och resultatet visar viktiga aspekter som tas upp i 

forskningen rörande nyanlända, bland annat modersmålets betydelse för elevernas identitet och 

språkutveckling, samt vikten av att i klassrummet arbeta aktivt för ett interkulturellt klimat med 

mångfald och respekt som viktiga ledord. Detta innebär bland annat att lärarna i sin undervisning bör 
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utgå ifrån elevernas individuella och gemensamma erfarenheter (Bunar 2010: 31-34). Vidare lyfter 

man fram vikten av att i undervisningen erkänna olikheter och sociala skillnader samt att dessa innebär 

olika förutsättningar för, samt utfall av, lärande. Att detta poängteras beror på att det blivit tydligt hur 

skolan i mångt och mycket står för en retorik starkt präglad av ett uppdelande av ”vi” och ”dom”, 

något som kommer till uttryck bland annat genom ämnen som religion och historia där ett 

västerländskt och kristet fokus lämnar övriga synsätt starkt underrepresenterade i läroböckerna. Elever 

med annan bakgrund och religion får således representera det andra, det ”avvikande” (ibid.). 

Bunar (2010: 45) pekar även på vikten av att jobba mot den vanligt förekommande strukturella 

stigmatisering av de nyanlända och de låga förväntningarna på dessa elever, med förklaringen att det 

direkt förstärker den ofta negativa upplevelsen av att kanske ha varit på flykt, brutit upp från det som 

var känt, och levt som asylsökande. De låga förväntningarna på eleverna blir en direkt nedvärdering 

och förminskning av elevernas eventuella skolbakgrund, särskilt för de elever som i sina hemländer 

varit framgångsrika i skolan (ibid). Om framgång i den svenska skolan skriver Bunar (2010: 46) att det 

i en studie visat sig att några elever med liknande bakgrund fann stort stöd hos varandra och att de 

gemensamma erfarenheterna och ”slitningen mellan det gamla och det nya inom familjerna” (ibid.) 

fungerade som en motivation för eleverna att lyckas i sina studier. Detta lyftes fram som särskilt 

intressant eftersom andra forskare pekat på motsatsen, det vill säga att slitningarna mellan det gamla 

och det nya, mellan hemlandet och Sverige, föräldrarnas eventuella längtan tillbaka och svårigheter att 

etablera sig i det nya samhället, haft en negativ inverkan på elevernas prestationer i skolan. Bunar 

(2010: 51) framhåller att det råder brist på forskning i ämnet. Något som det däremot forskats mycket 

om är modersmålets roll för såväl andraspråkselevens utveckling i skolämnena som i det svenska 

språket och personliga relationer (Bunar 2010: 69-71). Här spelar stöd och handledning i skolan på 

modersmålet en stor roll. Detta har lyfts fram som viktigt inte minst för att undvika att eleverna tappar 

för mycket kunskap i övriga ämnen på grund av de begränsade kunskaperna i svenska (ibid.). 

Dessvärre visar internationell forskning på att det inte är ovanligt att man i skolorna brottas med 

problem att skaffa sig tillräckliga kunskaper om elevernas bakgrund och tidigare skolerfarenheter, 

vilket skulle kunna försvåra arbetet med att utgå från de kunskaper eleverna har med sig, och man 

efterlyser därför bättre sätt att hantera och sprida informationen om eleverna som de nya skolorna 

behöver (Bunar 2010: 97-98). 

Bland den forskning som refereras till i Bunars forskningsöversikt finns Christina Rodell Olgaҫ (1999) 

som utifrån sin forskning och sina erfarenheter som lärare skrivit en artikel om att arbeta interkulturellt 

i förberedelseklasser, och vikten av att bekräfta mångfalden i klassrummet. Att ta hänsyn till elevernas 

språk, kultur och erfarenheter är viktigt för att skapa möjligheter att göra elevernas röster hörda, något 

som är viktigt för att eleverna ska känna höga förväntningar på sig och kunna leva upp till dessa 

förväntningar (Rodell Olgaҫ 1999: 67). Det interkulturella arbetssättet innebär att man medvetandegör 

den egna kulturbakgrunden och lyfter fram ett jämlikt förhållande mellan alla parter, något som gynnar 

ett interkulturellt förhållningssätt och utveckling. Genom detta sätt att arbeta lär elever och lärare av 

varandra och på så vis skapar man tillsammans förutsättningar för ett arbete i den proximala 

utvecklingszonen (Rodell Olgaҫ 1999: 75-76). Det är dock inte ovanligt att lärare många gånger 

bemöter eleverna som om de alla vore del av en homogen majoritetsbefolkning, det vill säga ”svenska 

barn”, i sin strävan att enligt dem själva vilja behandla alla elever lika oavsett ursprung (ibid.). 

Vidare bär många elever med sig traumatiska minnen och att hanteringen av detta i klassrummet blir 

en viktig del av arbetet (Rodell Olgaҫ 1999: 74). Det kan komma till uttryck i klassrummet genom 

bland annat ”nedstämdhet, vredesutbrott, ständigt återkommande bilder av de traumatiska händelserna, 

koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, framtidspessimism och bristande tillit till vuxna” (Rodell 
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Olgaҫ 1999: 69).  Posttraumatiska stressyndrom kan vidare innebära att elevens självbild har blivit 

skadad (Rodell Olgaҫ 1999: 70). Samtidigt har eleverna ännu inte tillräckligt goda kunskaper i svenska 

för att kunna kommunicera med sina kamrater på det sätt de kanske önskar och många elever utan 

skolbakgrund vet inte vad som förväntas av dem (ibid.). Då är det angeläget att läraren försöker knyta 

an till elevernas kunskaper, modersmål och kulturella ursprung i undervisningen (ibid.). I en 

förberedelseklass eller språkintroduktionsklass ser det ofta ut som ovan beskrivet och ett ytterligare 

sätt att möta situationen är att ta vara på den omsorg som många elever kan visa varandra (ibid.). Att 

låta elever i olika åldrar, elever som är bra på olika saker eller elever som varit i Sverige olika länge, 

samarbeta mot ett gemensamt mål är ett bra sätt att göra detta (Rodell Olgaҫ 1999: 69-70). Det 

erbjuder ett aktivt stöd för eleverna som kanske kan vara svårt för eleverna att hitta på egen hand, 

förbättrar inställningen mot den som är annorlunda än eleven själv och förbättrar kontakten mellan 

eleverna, ökar motivationen och självkänslan hos eleven och inte minst förbättrar elevens prestationer 

(ibid.). 

2.4.2. Stöttning och språkutveckling i interaktion 

Cummins (2001: 88) har sammanställt forskning och teorier, däribland sin egen forskning och sina 

egna teorier, rörande inlärning av ett andraspråk, i syfte att föra forskningsresultaten närmare 

undervisningspraktiken. Han presenterar bland annat egna forskningsresultat som visat att 

modersmålet inte alls utgör ett störningsmoment för elevers andraspråksutveckling, som man ibland 

uttrycker inom skolans värld, och pekar på att den föreställningen kommer från maktstrukturer i 

samhället som ofta resulterar i att eleverna måste lämna sitt modersmål och sin kultur ”utanför skolans 

väggar” (Cummins 2001: 94-95). Detta sker i interaktionen mellan lärare och elev; där bekräftar 

antingen läraren elevens identitet eller förnekar den genom att osynliggöra elevens språkliga, 

kulturella och personliga identitet. För att eleven ska vilja investera i inlärningsprocessen är det viktigt 

att eleven känner sig bekräftad i interaktionen, men också att denna interaktion är kognitivt 

engagerande för eleven (ibid.). Engagemang och motivation har även tidigare i denna text nämnts som 

viktiga faktorer för att eleven ska utveckla sitt språk. Om läraren inte uppskattar och visar respekt för 

elevernas kunskaper och förmågor kommer eleverna inte vilja investera sin identitet i lärandet (ibid.). 

Kognitivt engagemang och identitetsinvestering är således viktigt för andraspråksutvecklingen, och 

detta innebär att aktivering av elevernas tidigare kunskaper i undervisningen är central (ibid.). 

Tilläggas bör att aktivering av elevers tidigare kunskaper inte är något som sker automatiskt. Detta bör 

tvärt om göras aktivt av läraren, eftersom elever kan ha tidigare kunskaper inom det aktuella 

lektionsinnehållet utan att själv direkt inse det (ibid.). Man kan alltså inte räkna med att elevers 

tidigare kunskaper på något sätt underlättar inlärningen om eleverna inte är medvetna om sina tidigare 

kunskaper, och alltså får den hjälp de behöver för att aktivera dessa tidigare kunskaper (Cummins 

2001: 95-96). 

Stöttning är ett begrepp som syftar på ett arbetssätt präglat av interaktion och samarbete, mycket i 

samklang med sociokulturella teorier om lärande, och syftar till att hjälpa elever att röra sig i den 

översta nivån av det Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen (Hammond & Gibbons 2005: 8, 

25). Hammond & Gibbons (2005: 6) genomförde en studie fokuserad på hur man kan stötta 

språkutvecklingen hos andraspråkselever, som utvecklat ett fungerande vardagsspråk men som 

fortfarande stöter på stora utmaningar i mötet med skolspråket, eller för att tala med Cummins (2000), 

den kontextreducerade texten. Studien genomfördes för att undersöka vad dessa elever behöver för att 

kunna delta i undervisningen på lika villkor som sina förstaspråkstalande klasskamrater och hur 

stöttningen av andraspråkselever bör gå till för att uppnå lika villkor. Såväl forskare som 

andraspråkskonsulter och lärare deltog i arbetet. I ett första steg dokumenterades och analyserades 
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pedagogiskt arbete som särskilt syftade till att stötta andraspråkselever integrerade i ordinarie klasser 

på sex olika skolor (Hammond & Gibbons 2005: 7). Följande steg innebar att man tillämpade 

aktionsforskning på de skolor där man genomfört dokumentationen för att sedan utvärdera resultatet 

av ingripandet. Med hjälp av forskare och andraspråkskonsulenter kunde de medverkande lärarna 

således utveckla sina verksamheter och därefter åter igen utvärdera resultat och teori. 

Undersökningen resulterade bland annat i en modell som visar vilka element som förekom i det arbete 

som enligt Hammond & Gibbons (2005) fungerat stöttande för andraspråkseleverna och som kan 

sägas utgöra del av ett stöttande arbete. Modellen visar dels stöttning på makronivå, det vill säga på 

nivån där läraren planerar, väljer och ordnar uppgifter som tar hänsyn till olika elevers nivå och 

förmågor, dels stöttning på mikronivå, det vill säga i den interaktion som sker i 

undervisningssammanhanget (Hammond & Gibbons 2005: 11). Kategorierna i modellen beskrivs som 

val som en lärare gör eller kan göra i sitt stöttande arbete. På både makro- och mikronivå återfinns 

punkten ”elevers tidigare kunskap och erfarenheter” (Hammond & Gibbons 2005: 13, 21). Enligt 

Hammond & Gibbons (2005: 13) är elevers tidigare kunskaper och erfarenheter ett oumbärligt element 

i ett stöttande arbetssätt. Man fann att all observerad stöttning på makronivå innebar att lärarna i 

studien tog hänsyn till såväl läroplanens mål som elevernas nuvarande språk- och ämneskunskaper, att 

undervisningen på så sätt blickade i två olika riktningar (”looking in two directions” 2005: 14). På 

detta sätt länkades undervisningen mot kursmålen samman till elevernas utgångsläge. Lärarna i 

undersökningen gjorde detta genom att dels kartlägga elevernas tidigare ämneskunskaper i området 

samt deras språkliga kunskaper inom ämnesområdet. Detta skedde ofta i samarbete mellan 

ämneslärare och andraspråkslärare. Arbetet möjliggjorde för lärarna att i sin undervisning utgå från 

elevernas befintliga kunskaper och erfarenheter kring ämnet för att utifrån det bana väg för 

ämnesspecifikt och utvecklande meningsskapande. Att utgå från elevernas befintliga språkkunskaper 

och identifiera vilka språkkunskaper eleverna behövde för att ta till sig ämneskunskaperna var en 

viktig del i detta arbete (Hammond & Gibbons 2005: 14). Även på mikronivå, alltså i 

klassrumsinteraktionen, fann man att många lärare blickade i två olika riktningar i sitt stöttande arbete. 

De utgick från och refererade ofta till elevernas erfarenheter från hemmiljön och andra miljöer utanför 

skolan såväl som deras erfarenheter från skolmiljön för att sedan koppla detta till vidare mål och 

syften med arbetet (Hammond & Gibbons 2005: 21). Lärarna refererade också till tidigare 

undervisningsmoment för att belysa nya undervisningsmoment. (ibid). Vidare fann man att lärarna var 

tydliga med att identifiera och förmedla syftet med klassrumsarbetet, vilket pekades ut som särskilt 

viktigt för andraspråkseleverna i deras tillägnande av det nya språket (Hammond & Gibbons 2005: 

14). Man observerade även vikten av att ordna undervisningsmomenten i sådan följd att de byggde 

vidare på varandra (ibid). Flera viktiga delar av eller alternativ inom ett stöttande arbetssätt 

presenterades, men här har jag begränsat min presentation av studien till att endast röra de delar som är 

relevanta för mitt syfte. 

2.4.3. Tidigare kunskap och läsförståelse 

Droop & Verhoeven (1998) genomförde en studie rörande tidigare kunskap och läsförståelse med 

elever i tredje klass. Bland eleverna var både förstaspråkstalare och andraspråkstalare av nederländska. 

Eleverna fick läsa olika texter som berörde ämnen relaterade dels till majoritetskulturen, dels till en 

minoritetskultur (förutom den nederländska fanns marockansk och turkisk bakgrund representerad 

bland eleverna). Vidare fick eleverna läsa en text som klassades som ”neutral” i det kulturella 

avseendet. Texterna var även uppdelade i grad av komplexitet, för att man skulle kunna avgöra hur väl 

eleverna förstod det de läste (Droop & Verhoeven 1998: 256). Studien visade att eleverna fick bäst 

resultat på lästestet när de läste de texter som refererade till deras egen kulturella bakgrund. Eleverna 
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med nederländska som förstaspråk fick även bättre resultat än andraspråksalarna när de läste texten 

som klassades som kulturellt neutral. Samtliga elevgrupper fick bättre resultat på de textdelar som var 

mindre komplexa. Man testade även hur väl eleverna mindes vad de läst i efterhand och det visade sig 

att samtliga grupper hade ungefär lika svårt att minnas vad de läst (Droop & Verhoeven 1998: 260-

263). Betydelsen av tidigare kunskap lyftes alltså fram som betydelsefullt för bland annat 

läsförståelsen. Samtidigt pekade resultaten på att den positiva effekt av elevernas tidigare kunskaper 

som man kunnat se, tenderade att avta när komplexiteten i texten blev för svår för eleverna (Droop & 

Verhoeven 1998: 267). Denna studies resultat överensstämde i stora drag med den litteratur och 

forskning jag hittills har presenterat, nämligen i det att den bekräftade att läsförståelsen underlättades 

av tidigare kunskaper. Därför har jag valt att i stället för att vidare fördjupa mig i denna studie, särskilt 

lyfta fram två studier där resultatet såg lite annorlunda ut. 

Carrell & Wise (1998) genomförde en studie där de undersökte sambandet mellan tidigare kunskap om 

och intresse för ett specifikt ämne i andraspråksinlärning samt vilken inverkan dessa faktorer har på 

läsförståelse. De lät då andraspråksinlärare som läste engelska för akademiskt bruk på ett universitet 

rangordna ämnen efter hur intresserade de var av dem, samt göra ett test som skulle visa hur mycket 

tidigare kunskap de hade om dem. Därefter fick studenterna göra ett läsförståelsetest (Carrell & Wise 

1998: 289ff). Resultatet visade att varken tidigare kunskap eller intresse för ämnet på något tydligt sätt 

underlättade läsförståelsen hos informanterna samt att tidigare kunskap inte korrelerar med ett starkt 

intresse hos inläraren. Ett starkt intresse innebar alltså inte automatiskt gedigna tidigare kunskaper och 

tidigare kunskaper betydde inte att det fanns ett intresse för ämnet. Man kunde endast urskilja ett 

mönster i att stort intresse och omfattande tidigare kunskap gav något bättre resultat i läsförståelsetest 

än ett litet intresse och föga tidigare kunskap (Carrell & Wise 1998: 299). Vidare menar man, i enighet 

med Cummins (2001), att även om tidigare kunskaper kan underlätta läsförståelsen för en 

andraspråksinlärare är det inte alltid så att andraspråkselever aktiverar sin tidigare kunskap när de läser 

en text. Carrell & Wise (1998: 297ff) diskuterar det faktum att deras resultat skiljer sig markant från 

andra studiers resultat. De menar att det kan bero på att deras informanter var andraspråksinlärare på 

universitet, medan studier vars resultat går emot Carrell & Wises genomförts med exempelvis 

högstadieelever på nybörjarnivå. Att jag ändå väljer att nämna Carrel & Wises studie, är för att lyfta 

fram att det finns varierande resultat och för att problematisera synen på hur tidigare kunskap relaterar 

till intresse för ett ämne och därmed motivation.  

Gülcan Erçetin (2010: 233) genomförde en undersökning för att ta reda på hur dels intresse för ett 

ämne, dels tidigare kunskap om ämnet, påverkade hur frekvent andraspråksinlärare använde sig av 

stödanteckningar i en testsituation samt hur väl de mindes det de läst under testet. Testet var ett lästest, 

och texten var en så kallad hypermediatext, eller multimodal, interaktiv text, vilket innebär att video, 

bilder och länkar var del av texten. Erçetin (ibid.) undersökte även om det fanns något samband mellan 

intresse för ett ämne och tidigare kunskap inom ämnet. I undersökningen deltog 54 

universitetsstudenter. De fick dels fylla i ett formulär rörande intresse för olika ämnen, dels genomföra 

ett test som skulle visa deras tidigare kunskaper inom ämnena. Vidare fick de genomföra ett lästest, 

under vilket deras bruk av stödanteckningarna registrerades. Slutligen fick genomföra ett test som 

skulle visa hur mycket de mindes av texten efteråt och svara på frågor om testupplevelsen i en 

semistrukturerad intervju (Erçetin 2010: 234-235). Resultatet visade att tidigare kunskap inte hade 

någon betydelse för hur väl studenterna mindes vad de hade läst. Däremot hjälpte studenternas intresse 

dem att minnas det de läst. Intresset var även den viktigaste faktorn bakom framgång rörande hur 

eleverna brukade stödanteckningarna. De studenter som både hade intresse för ämnet och tidigare 

kunskaper, fick dock bäst resultat när de skulle minnas texten, medan de studenter som varken hade 
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intresse eller tidigare kunskaper fick sämst resultat. Även när studenterna hade föga intresse för ämnet 

men omfattande tidigare kunskaper, presterade de dåligt i testet (Erçetin 2010: 236). Vidare 

framträdde inga betydande samband mellan tidigare kunskap inom ett ämne och intresse för ämnet, 

enligt Erçetin (2010). Att en student har tidigare kunskaper inom ett ämne är således varken synonymt 

med intresse för ämnet eller med ökade förutsättningar att prestera bra, enligt denna studie. Det 

betyder att det egentligen inte räcker det med att en elev är bekant med undervisningsinnehållet sedan 

innan för att detta ska bli mer åtkomligt för eleven. Erçetin (2010) problematiserar sina resultat genom 

att lyfta fram att deltagarna i hans studie var universitetsstudenter och inlärare av engelska för 

akademiskt bruk. Det gör att hans studie, precis som Carrells & Wises, skiljer sig något från en del 

annan forskning på området. 

3. Metod 

3.1. Systematiska observationer 

För att besvara mina frågeställningar valde jag att genomföra observationer och intervjuer. Här 

kommer jag presentera dessa metoder närmare. 

När man gör en systematisk observation används ett observationsschema för att minska risken för att 

den enskilde observatörens uppfattning av den observerade situationen ska styra datainsamlingen och 

resultatet för mycket, menar Denscombe (2009: 274-280). Observationsschemat ska minimera risken 

för att observationen färgas för mycket av ett subjektivt förhållningssätt hos den som observerar och 

fungerar som ett verktyg med vilket flera observatörer kan genomföra samma observation. Metoden 

tillför alltså tillförlitlighet mellan olika observatörer (ibid.). Vidare hjälper observationsschemat 

observatören att fokusera det väsentliga, det som ska undersökas, samt att göra detta på ett 

systematiskt och grundligt sätt. Metoden ska ge kvantitativa data som enkelt ska kunna analyseras 

(ibid.).  

För att resultatet ska kunna betraktas som värdefullt är det av stor vikt att de punkter 

observationsschemat består av verkligen är relevanta i förhållande till frågeställningarna samt i 

förhållande till metodvalet (Denscombe 2009: 274). För denna undersökning lämpar sig 

observationsschemat för att besvara de frågeställningar som formulerats rörande undervisningens 

innehåll och meningsskapande i undervisningen. Metoden lämpar sig mindre bra för att besvara frågor 

rörande hur läraren förhåller sig till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, så därför 

kompletteras undersökningen med intervjuer. 

Viktigt när man genomför systematisk observation är att den som observerar gör sig så osynlig som 

möjligt för att påverka verksamheten som observeras så lite som möjligt (Denscombe 2009: 279). För 

att minimera inverkan på gruppen placerade jag mig under mina observationer långt bak i klassrummet 

och var så tyst som möjligt. 

3.2. Semistrukturerade intervjuer 

Jag har kompletterat de systematiska observationerna med intervjuer. Min tanke med detta var att fylla 

de eventuella luckor i förståelsen för situationen som kan uppstå om man endast genomför 
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observationer. Detta skulle kunna liknas vid det Denscombe (2009: 278) kallar för insamlande av 

bakgrundsinformation. Många forskare menar, enligt Denscombe (ibid), att de systematiska 

observationerna riskerar att dekontextualisera det som observeras och att man därför bör samla 

bakgrundsinformation om det man observerar för att klargöra data och hjälpa forskaren att förstå data. 

Jag har alltså valt att genomföra intervjuer med undervisande lärare för att få en bättre förståelse av det 

observerade och minimera risken för grova feltolkningar av det registrerade. Därför berör min tredje 

frågeställning just hur lärarna förhåller sig till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, och detta 

undersökte jag med hjälp av semistrukturerade intervjuer med två lärare. 

Intervjuer är enligt Denscombe (2009:232) ett lämpligt metodval när man vill få insikt i någons åsikter 

eller erfarenheter. Den semistrukturerade intervjun är inte lika starkt styrd av intervjuaren som den 

strukturerade intervjun, utan intervjuaren är mer öppen för att låta informanten styra hur samtalet 

utvecklas, och även om en lista med frågor har förberetts är intervjuaren mer flexibel gällande följden 

på frågorna (Denscombe 2009: 234-235). Fokus ligger på att informanten ska kunna utveckla sina svar 

och synpunkter samt att frågorna är öppna (ibid). För att få ut så mycket som möjligt av en intervju 

kan det vara en fördel att ha förberett frågor eller ämnen noggrant (Denscombe 2009: 250). Jag 

förberedde ett intervjuformulär, som inleddes med en öppningsfråga för att inleda intervjun försiktigt, 

varpå tre frågor med ett par följdfrågor ställdes rörande det huvudsakliga ämnet, för att sedan avrunda 

med tre specifika frågor om elevernas ålder och dylikt. För att ta del av hela intervjuformuläret, se 

uppsatsens bilaga. Fördelarna med att använda sig av intervjuer som metod är bland annat just 

möjligheten att gå in på djupet i ett ämne, möjligheten till insikter genom att ta del av kunniga 

personers erfarenheter och de möjligheter informanterna har att ge sin bild av vad som är centralt i 

ämnet (Denscombe 2009: 267). Jag valde även att göra min intervju kvalitativ snarare än kvantitativ, 

vilket innebär att jag valde att fokusera på ett litet antal frågor för att kunna gå djupare in i ämnet i 

stället för att ställa en stor mängd frågor till ett större antal personer genom att använda exempelvis en 

enkät. Den kvalitativa intervjun kan, enligt Kvale & Brinkmann (2009: 48) lätt upplevas som ett mer 

personligt samtal och blir ibland en positiv upplevelse för informanten som kanske själv kommer till 

insikt om sin situation i och med att en längre stund ägnas åt att samtala om just detta. Detta kan tolkas 

som positivt eftersom det förhoppningsvis innebär att informanten gärna vill dela med sig av sina 

tankar och åsikter. Samtidigt råder ett maktförhållande mellan informanten och intervjuaren eftersom 

det är ett professionellt samtal och det är inte tänkt att likt ett personligt samtal präglas av samförstånd 

och empati (ibid.). Detta är viktigt att tänka på eftersom man naturligtvis vill undvika att informanten 

upplever att samförstånd är eftersträvansvärt och därför är lyhörd och mottaglig för intervjuarens 

åsikter och inställningar och anammar dessa. 

3.3. Urval 

Jag har genomfört 6 systematiska observationer av undervisningen i svenska som andraspråk för två 

klasser med nyanlända elever. Eleverna gick i språkintroduktionsklass på en liten gymnasieskola i en 

mellanstor storstadskommun i mellersta Sverige. På skolan fanns endast dessa två 

språkintroduktionsklasser, med sammanlagt 36 elever i åldern 16-19 år. Totalt gick 125 elever på 

skolan, mellan 16-20 år gamla. Utöver Språkintroduktionsprogrammet finns på denna skola även 

Individuella alternativet och Särvux. När eleverna bedöms vara redo får de gå vidare från 

språkintroduktionen till att börja på det gymnasieförberedande programmet, alltså Individuella 

alternativet (IA). 
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Jag valde att observera undervisningen av just dessa elever eftersom de mer eller mindre nyligen hade 

börjat lära sig svenska vid tiden för undersökningen och hade därmed ännu begränsade möjligheter att 

uttrycka sig på svenska. Vidare fann jag just denna äldre elevgrupp intressant eftersom de kunde antas 

ha hunnit tillägna sig mer erfarenheter och därmed möjligen även mer kunskap (med eller utan tidigare 

skolgång) än yngre elever. Med dessa förutsättningar kan man tänka sig att utmaningen blev särskilt 

stor dels för läraren att i undervisningen ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, 

dels för eleverna att med små språkliga medel uttrycka dessa tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Klasserna i denna studie valdes ut med hjälp av kontaktpersonen i projektet om nyanlända elever som 

denna studie är en del av. Genom att berätta för kontaktpersonen vilken typ av undersökning jag ville 

genomföra och vilken ålders- och språknivå jag ville att eleverna skulle befinna sig på kunde 

kontaktpersonen, som jobbade på skolan, rekommendera klasser och även två svensklärare som 

undervisade dessa klasser. En av de två klasser som valdes ut för observation var den klass på 

Språkintroduktionsprogrammet som börjat mest nyligen. Vid tiden för undersökningen hade de läst i 

cirka fyra månader och sedan skolstart hade nyanlända elever tillkommit då och då. Eleven som hade 

börjat i klassen senast började två veckor innan observationerna genomfördes. Den andra klassen vars 

lektioner jag observerade var en klass som började höstterminen dessförinnan, som alltså hade läst i 

drygt ett år. De flesta elever i klasserna hade börjat i respektive klass endast en kort tid efter att de 

anlänt till Sverige. Båda klasserna var alltså klasser med nyanlända elever i gymnasieåldern som mer 

eller mindre nyligen hade börjat lära sig svenska. Jag observerade 3 lektioner med respektive klass, det 

vill säga sammanlagt 6 lektioner. 

Eleverna i de två klasserna var som tidigare nämnt mellan sexton och nitton år gamla. De hade 

varierande språkbakgrund. I klassen som hade läst drygt ett år talade sex av totalt arton elever dari. Tre 

av arton elever talade arabiska. Tre av arton elever talade spanska. En elev talade polska, en talade 

mongoliska, en turkiska, en swahili, en amarinja samt en kinesiska. I klassen som hade läst cirka fyra 

månader talade tio av totalt sjutton elever dari, tre elever talade persiska, en talade somaliska, en 

arabiska, en spanska och en polska. En del av eleverna i de två klasserna hade kommit till Sverige 

ensamma, andra hade kommit med sina familjer. Några hade kommit direkt från sina hemländer, några 

hade bott i ett annat land innan de kom till Sverige och vissa var födda i ett land som föräldrarna flytt 

till och hade alltså aldrig bott i det land föräldrarna flydde ifrån.  

Att jag inte valde att även intervjua eleverna var en fråga om dels tid och arbetets omfång, dels 

elevernas språkliga nivå, dels hur jag ville fokusera min studie. För att begränsa studien kände jag mig 

tvungen att välja antingen lärare eller elever till mina intervjuer och eftersom eleverna så nyligen 

börjat lära sig svenska upplevde jag att det skulle kunna innebära vissa svårigheter. Jag ville ogärna 

använda mig av tolk eftersom risken fanns att en tolk skulle omformulera mina frågor på ett sätt som 

inte skulle gynna studien (till exempel göra frågorna ledande) och att man då inte kunde ha någon 

kontroll på denna översättning och därmed intervjun. Visserligen hade jag kanske kunnat genomföra 

intervjuer med några av eleverna utan tolk. Jag upplevde dock att jag inte hade tillräckligt med tid för 

att ta reda på hur väl det skulle fungera. Det skulle ha krävt att jag för att få en bild av elevernas 

språkkunskaper spenderade tid med eleverna och samtalade med dem om olika saker vid ett antal 

tillfällen. Många av dessa nyanlända elever är dessutom inte sällan ganska tystlåtna och många av dem 

är ovana att samtala med vuxna på det sätt som jag hade velat samtala med dem. Intervjusituationerna 

är ofta beroende av tillit och förtroende och jag kände föga hopp om att vinna elevernas tillit och 

förtroende på så kort tid och med små språkliga medel. Framför allt ansåg jag dock att denna fråga var 

särskilt viktig att belysa just ur ett lärarperspektiv, eftersom det är lärarna som bär ansvaret att skaffa 

sig kunskaper om eleverna och det är de som har makten att tillämpa eller inte tillämpa ett 
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interkulturellt arbetssätt i klassrummet. Därför ville jag belysa deras roll i frågan och lyfta fram de 

utvecklingsområden som kunde utkristallisera sig genom en inblick i deras resonemang. 

Lärarna som har intervjuats var två av de lärare som undervisade dessa två klasser i svenska. Den ena 

läraren hade all undervisning i svenska med klassen som läst drygt ett år. Den andra läraren hade all 

undervisning i svenska med klassen som läst cirka fyra månader, med undantag för en lektion i veckan 

då ytterligare en annan lärare hade svenska med klassen. Den sistnämnda läraren valde jag att inte ha 

med i min studie eftersom lärarens lektionstimmar i svenska var så få att det hade krävts fler veckor än 

jag hade möjlighet att närvara, för att få in tillräckligt med data från lärarens undervisning. Jag valde 

att begränsa studien till att endast behandla observationer av svenskundervisning eftersom jag inte 

avsåg göra en jämförande mellan svenskundervisningen och undervisningen i ett annat ämne. Jag ville 

således fokusera undersökningen på hur elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter tas tillvara i 

undervisningen och ett sätt att fokusera just detta var att begränsa undersökningen till att röra 

svenskundervisningen. 

De två lärarna var båda utbildade lärare i svenska som andraspråk med flera års erfarenhet av att 

undervisa i ämnet på olika nivåer. Lärare 1 hade en lärarexamen i svenska och svenska som 

andraspråk för äldre åldrar och hade jobbat några år med detta. Hon hade erfarenhet av att undervisa 

vuxna, nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk som är födda i Sverige. Lärare 2 var 

behörig lärare i bland annat ämnet svenska på mellan-och högstadiet och hade kompletterat sin 

utbildning med ämnet svenska som andraspråk. Hon hade jobbat med att undervisa i svenska som 

andraspråk på olika nivåer i över 20 år. 

Lärarna som deltog i intervjuerna i denna studie valdes ut i samrådan med en kontaktperson på skolan 

som både hade viss insikt i studien syfte och kunskap om personalen och klasserna på skolan. 

Informanter i intervjuer väljs med fördel ut medvetet av intervjuaren, eftersom det är önskvärt att 

informanten är någon med särskild insikt i ämnet om syftet med intervjun är att gå in på djupet i ett 

specifikt ämne (Denscombe 2009: 251). 

3.4. Genomförande 

3.4.1. Pilotundersökning 

Jag inledde studien med att genomföra en mindre pilotundersökning, i form av en observation. Jag 

hade med mig ett första utkast på ett observationsschema som i grova drag fångade det jag ville 

fokusera min observation på. Jag observerade två olika lektioner för att få en bättre och bredare bild av 

undervisningens innehåll och för att få idéer om hur jag kunde konkretisera innehållet i mitt 

observationsschema. Denna pilotundersökning har inte inkluderats som en del av studiens resultat utan 

var främst ett första försök att närma sig undersökningens övergripande syfte: hur man skapar mening 

i undervisningen. Under denna första observation lade jag märke till att elever vid några tillfällen 

relaterade det läraren sa till något eleven själv hade erfarenhet av och delade med sig av detta till 

klassen. Då fick jag idén att konkretisera det generella syftet till ett specifikt syfte rörande hur 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter bidrog till meningsskapandet i klassrummet. 

3.4.2. Strukturerade observationer 

Jag genomförde sedan de strukturerade observationerna av undervisningen i svenska som andraspråk. 

De två olika klasserna hade dock även lektioner i andra ämnen än svenska så för att hinna genomföra 

observationerna under tiden som avsatts för datainsamling valde jag inte ut särskilda lektionstillfällen 
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utan observerade samtliga svensklektioner jag hade möjlighet att närvara vid, med undantag för en 

lektion som inte skulle beröra undervisningsinnehåll utan information om en kommande utflykt och 

som jag av den anledningen valde bort. Jag begränsade mig till att observera sex lektioner, tre hos 

klassen som hade läst i cirka ett år och tre hos klassen som hade läst i cirka ett halvår. Med mig under 

de strukturerade observationerna hade jag observationsschemat som jag själv hade sammanställt och 

testat vid den första pilotobservationen. Observationsschemat var uppdelat i tre olika delar: en del som 

rörde undervisningens innehåll, en del som rörde lektionens upplägg och organisation samt en del som 

rörde hur elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter togs tillvara i undervisningen. De två första 

delarna av observationsschemat hämtades från ett observationsschema utformat av Skolinspektionen 

(2011), ämnat för observation av undervisning i engelska. De delar jag hämtade från detta 

observationsschema var inte ämnesspecifikt eller kopplat till kursplanen i engelska utan kunde 

överföras direkt till observation av undervisningen i svenska som andraspråk. Den sista punkten i 

observationsschemat formulerade jag själv, utifrån min förståelse av den litteratur jag läst som tar upp 

vikten av att ta till vara på elevers tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisningen. 

Under observationens gång noterade jag i schemat dels vilket innehåll lektionens undervisning hade, 

hur lektionen var organiserad i fråga om gruppindelning, individuellt arbete eller helklassundervisning 

samt hur elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter kom fram i undervisningen. Då tittade jag dels 

på vad som kom fram, av vem det kom fram (lärare eller elev) och på vems initiativ det behandlades 

(lärarens eller elevens initiativ). Anledningen till att jag delade upp punkten på det sättet var att jag 

tänkte att en elev kan ta initiativ till att tala om sina tidigare kunskaper genom att i en fråga till läraren 

referera till tidigare kunskap men sedan inte själv tala mer om saken efter att frågan ställts utan låta 

läraren ha ordet. I ett sådant fall noterar jag dels att eleven har initierat samtalet, att eleven själv har 

talat om sina tidigare kunskaper samt att läraren (eventuellt) har talar om elevens tidigare kunskaper, 

men på elevens initiativ. 

Lektionerna som observerades samt de genomförda intervjuerna spelades in med hjälp av 

ljudupptagare. Inspelningarna fungerade som stöd för mig i mitt analysarbete samt som en tillgång för 

att Stockholms universitet ska kunna ta del av mitt material ifall det finns ett intresse av att bygga 

vidare på min studie. 

3.4.3. Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna med de två lärarna genomfördes i anslutning till de första lektionerna jag observerade. Jag 

intervjuade lärarna var för sig. Direkt efter att jag observerat den första lektionen hos respektive lärare 

frågade jag när läraren kunde tänka sig att ställa upp på intervjun och gav som förslag att vi kunde 

genomföra den direkt om lärarna hade tid eller senare ifall det skulle passa dem bättre. Båda lärare 

svarade vid respektive tillfälle att det gick bra att genomföra intervjun direkt och jag själv fann det 

lämpligt eftersom såväl jag som läraren då hade den observerade lektionen färsk i minnet under 

intervjun. Detta var en fördel eftersom jag i intervjun ibland refererade till händelser under den 

observerade lektionen som exempel eller som utgångspunkt i en fråga. Den första intervjun hölls i 

klassrummet där läraren just hade undervisat. Klassrummet var tomt. Den andra intervjun hölls i 

personalrummet, på lärarens eget initiativ. Personalrummet var tomt större delen av intervjutiden med 

undantag för några lärare som kom och gick. 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att jag hade ett antal frågor med mig till intervjun 

men också strävade efter att samtalet skulle kännas naturligt och att läraren skulle få mycket utrymme 

i intervjun att till ganska stor del föra samtalet. Jag intog själv en mer passiv roll; jag ställde de frågor 

jag hade med mig men ordningsföljden på frågorna rättade jag till viss del efter hur läraren förde 
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samtalet framåt. Om läraren inte riktigt förstod frågan provade jag att omformulera den. Jag ställde 

några följdfrågor om jag ville att läraren skulle utveckla något men försökte i övrigt att överlåta 

talutrymmet till läraren. Frågorna i intervjuerna rörde lärarens kunskap om elevernas tidigare skolgång 

och erfarenheter samt deras upplevelse av elevernas tidigare kunskap och att i sin undervisning 

förhålla sig till denna. Frågorna utarbetades med forskningsfrågan, som intervjuerna syftade till att ge 

svar på, i åtanke. De utformades så att intervjuerna skulle kunna komplettera observationerna och 

hjälpa mig att få en bättre förståelse för lärarnas förhållningssätt i frågan. Mitt syfte med att genomföra 

dessa intervjuer, var alltså att få syn på sådant som kan vara svårt att upptäcka genom observationer 

och som kan ge bättre förståelse av observationen och studien som helhet. Syftet var däremot inte att 

jämföra intervjuernas resultat med observationernas resultat. 

All empirisk data bearbetades och analyserades (se avsnitt 3.6). Bearbetning av material, samt avsnitt 

3.7. Analysmetoder). Frågorna som ställdes till lärarna under intervjun finns som bilaga (se avsnittet 

Bilaga 1). 

3.5. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har skrivit fram forskningsetiska principer som all forskning måste följa. 

Centralt i denna skrift är de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa krav syftar till att skydda de informanter som 

deltar i en studie som denna. Jag kommer här redogöra för hur dessa krav uppfylldes under arbetet 

med denna studie. 

Inför genomförandet av observationerna delades medgivandeblanketter ut till alla elever i de två 

klasserna för att samla in samtliga deltagares godkännande rörande min närvaro, mina observationer 

och ljudupptagningen. Detta gjordes för att uppfylla samtyckeskravet, vilket innebär att alla ska ge sitt 

samtycke till att medverka i studien innan man kan inkludera dem i sitt material (Veteskapsrådet, 

2002: 9). Kontaktpersonen i projektet såg till att detta ordnades. Elevernas lärare delade ut 

blanketterna och förklarade för eleverna vad blanketten gällde. Alla elever utom två skrev under 

blanketten. Under mina observationer var jag medveten om vilka elever som inte ville delta i studien. 

Efter ett observationstillfälle bad jag dock läraren fråga en av dessa elever om det gick bra att jag 

inkluderade hans frågor från lektionen i studien, eftersom jag tyckte det han sa var intressant, och han 

gav sitt medgivande för just den lektionen. Anledningen till att jag ansåg mig kunna göra detta, var att 

läraren hade signalerat att en del av eleverna inte med säkerhet kunde antas förstå exakt vad det var jag 

intresserade mig för hos dem, på grund av deras språkliga nivå. Med tanke på deras bakgrund (att de 

tidigare kan ha mötts av orättvis behandling från vuxna eller blivit utfrågade i sårbara situationer) 

kunde de möjligen ha fått en felaktig bild av mina intensioner och därmed vara särskilt ovilliga att bli 

”granskade”. Läraren trodde därför att de skulle vara mer välvilligt inställda till mina observationer om 

de hade en bättre uppfattning om vad hos dem det egentligen var jag intresserade mig för. Att be denna 

elev att ge sitt medgivande rörande dessa undervisningsrelaterade frågor (frågor han ställde om 

grammatik) blev därmed samtidigt ett sätt att visa att jag inte var ute efter att granska elevens privata 

angelägenheter eller på annat sätt kränka dennes integritet. Det var endast själva undervisningen och 

innehållet på lektionerna jag var intresserad av, samt sättet som elever och lärare formulerade sina 

frågor på. Beslutet jag fattade är dock viktigt att lyfta fram som ett problematiskt sätt att bemöta 

elevens rätt till att själv bestämma över sitt deltagande. Att bli utpekad som denna elev blev gör att 

eleven kanske kände sig tvungen att delta, vilket naturligtvis går rakt emot de etiska förhållningssätt 
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som denna studie ämnat följa. Med andra ord var det ett föga genomtänkt beslut som med facit i hand 

kanske inte borde ha fattats. 

När jag träffade de båda klasserna första gången, för att genomföra en mindre pilotundersökning, 

presenterade jag mig och berättade varför jag var där. Jag berättade att jag skulle spela in lektionerna 

för min egen skull, som ett stöd för att komma ihåg vad alla hade sagt under lektionen och för att mina 

lärare skulle kunna lyssna på det om de ville. Jag påminde eleverna om att det var frivilligt att delta i 

studien och att de kunde komma till mig och berätta om de inte ville delta. Allt detta gjorde jag enligt 

Vetenskapsrådets informationskrav som innebär att alla som deltar i studien ska känna till sin uppgift 

och sina villkor i sammanhanget (Veteskapsrådet 2002: 7). Jag informerade även om att elevernas 

namn inte skulle finnas med i studien och att såväl skola som kommun skulle avidentifieras för att 

säkerställa deras anonymitet. Detta gjordes i enlighet med konfidentialitetskravet som säger att 

uppgifter om deltagare bör hanteras på ett sätt så att personerna ej kan identifieras och uppgifterna inte 

kan kommas åt av obehöriga (Vetenskapsrådet 2002: 12). Eleverna fick ställa frågor till mig som jag 

svarade på. Lärarna som deltog i intervjun fick också informationen att inspelningen endast skulle 

användas av mig och möjligtvis någon verksam på Stockholms universitet men att den främst var en 

hjälp för mig att komma ihåg vad de sa under intervjun. Jag informerade således om att uppgifterna 

som samlades in endast skulle användas för vetenskapliga syften, som nyttjandekravet slår fast 

(Vetenskapsrådet 2002: 14). Lärarnas medverkan var också frivillig. 

3.6. Bearbetning av material 

Materialet har bearbetats på olika sätt beroende på om data var kvalitativa eller kvantitativa. All 

kvantitativ data från observationerna har kodats och ordnats in i kategorier. Det senaste gick till så att 

jag, efter att ha kontrollerat mina observationer genom att lyssna igenom alla ljudinspelningar av 

lektionerna och se över mina observationsscheman, ringade in vilka aktiviteter i observationsschemat 

som förekom och strök de som inte förekom. Detta är viktigt: jag har alltså helt uteslutit att skriva om 

eventuella undervisningsaktiviteter inkluderade i observationsschemat om de, enligt min uppfattning, 

inte förekom under de lektioner jag observerade eller på annat sätt aktualiserades under intervjuerna 

med lärarna. Det är således en subjektiv tolkning detta bygger på. Jag valde att utesluta dem eftersom 

jag fann det mest konstruktivt att i min studie behandla det jag kunde se i verksamheten, snarare än det 

som saknades. Efter att ha gjort detta räknade jag hur många gånger respektive aktuell aktivitet 

förekom och ordnade in resultaten i grupperna tidigare kunskaper, tidigare erfarenheter samt frågor. 

Detta gjorde jag eftersom jag ville kunna skilja på om det främst var tidigare kunskaper man 

behandlade (till exempel tidigare lektionsarbete) eller om man även behandlade kunskaper ej knutna 

till skolkontexten. Vidare ville jag se om elevernas erfarenheter, även de utanför skolkontexten, 

behandlades. Dessutom ville jag få syn på hur samtalsstrukturen såg ut i klassrummet med fokus på 

autentiska och icke autentiska frågor. Begreppet autentiska frågor syftar på frågor där läraren inte sitter 

inne med svaret på frågan, medan icke autentiska frågor är av kunskapskontrollerande karaktär där 

läraren vet svaret. All data sammanställdes slutligen i tabeller för att jag lättare skulle kunna se och 

jämföra förekomsten av olika aktiviteter. Kvalitativa data från intervjuerna har transkriberats, inte 

uttalsenligt genom att skriva ”dom” i stället för ”de” men med hänsyn till pauser och taltempo. Mer 

om hur analysen av det transkriberade materialet gick till följer i nästa avsnitt. 
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3.7. Analysmetoder 

3.7.1. Analys av observationsdata 

För att göra data från observationerna lättare att diskutera har jag efter bearbetning av data valt att 

analysera data genom att erbjuda en tolkning av hur data är relevant för den frågeställning det ska 

besvara. Detta har jag gjort genom att efter presentation av data skriva en kommentar där min tolkning 

av hur data är relevant för frågeställningen, framgår. Jag vill tydliggöra detta genom att ge ett exempel 

från studien. När mina data visar att lärarnas frågor till eleverna främst är av icke autentisk karaktär, 

kompletterar jag presentationen av data genom att föreslå tolkningen att den stora mängden icke 

autentiska frågor innebär en begränsning av elevernas möjligheter att i kommunikationen med läraren 

formulera och delge sina egna tankar, åsikter och erfarenheter, jämfört med om många fler autentiska 

frågor hade ställts. Detta har jag som sagt valt att göra för att det ska bli lättare att sedan diskutera data 

och i diskussionen referera till tidigare forskning kring ämnet. Det är enligt min uppfattning vad som 

”gömmer sig” bakom siffrorna i resultaten från observationerna som är intressant, inte bara siffrorna i 

sig. 

3.7.2. Modalitetsanalys 

Kvalitativa data från intervjuerna analyserades genom en modalitetsanalys. Detta valde jag att göra för 

att få en ingång till att kunna besvara frågeställningen rörande lärarens förhållningssätt. Genom att 

undersöka modalitet i tal kan man få förståelse för hur talaren förhandlar fram sina ställningstaganden 

rörande ett specifikt ämne (Kosko & Herbst 2012: 597). Man skulle kunna säga att man genom att 

noggrant studera valet av ord och frekvensen av dessa ord, kan få syn på ställningstaganden och 

förhållningssätt samt därmed få förståelse för hur dessa ställningstaganden skrivs fram av talaren. 

Efter att ha använt Internetsidan www.wordcounter.com för att få fram de mest frekvent använda 

orden i lärarnas utsagor och strukit de mest frekventa småorden som exempelvis det, och, jag och så 

vidare, valde jag ut de mest frekvent använda modala satsadverbialen i respektive text. Jag valde även 

ut de frekvent förekommande verben kunna och veta, samt det inte lika frekvent använda verbet tro. 

Verbet kunna var ett av de mest frekvent förekommande verben och jag valde att ha med det eftersom 

det visar hur läraren uttrycker sig om kunskap, vad det är att kunna något, vilket jag uppfattade som 

relevant för studiens syfte. Verbet veta var precis som kunna ett av de mest frekvent använda verben i 

intervjuerna och intressant eftersom det uttrycker hur läraren ställer sig till det sagda; innebörden i det 

som läraren uttrycker skiftar beroende på om hon säger sig veta något eller om hon säger sig tro något. 

Av den anledningen har jag även valt att titta på hur ofta och om vad lärarna använder verbet tro, trots 

(eller kanske på grund av) att det inte förekom lika frekvent i lärarnas utsagor. Även de modala 

satsadverbialen valde jag att använda i min analys eftersom de uttrycker inställning till det som talaren 

behandlar. Jag valde dels ut ett satsadverbial som kunde komplettera min analys av användandet av 

verbet veta, nämligen ju. Detta adverbial kan sägas förstärka tonen av övertygelse i ett uttalande. 

Vidare kompletterade jag min analys av användandet av verbet tro med satsadverbialet kanske. Efter 

att ha identifierat de meningar som innehöll de ord jag valt ut sammanställde jag användandet av orden 

i en lista och försökte finna tendenser, likheter och olikheter. Dessa tendenser blev sedan till kategorier 

som jag delade in meningarna i. Utifrån vilka kategorier som fylldes med flest meningar kunde jag se 

vad som var dominerande och vad som inte framträdde lika markant i lärarnas förhållningssätt 

(modalitet). 

Modalitetsanalysen är tänkt att fungera som ett redskap för att närma sig data på ett så objektivt sätt 

som möjligt, där intryck och känslor från insamlingstillfället läggs åt sidan för att med ett tidigare 
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prövat verktyg arbeta fram ett resultat som är genomskinligt, och där det lätt går att följa och granska 

analysprocessen. Genom att genomföra studien på ett sätt som möjliggör att studien kan upprepas flera 

gånger på samma sätt, uppfyller studien ett viktigt krav i sitt sammanhang. 

3.7.3. Intervjuernas teman 

I arbetet med analysen av intervjudata ringade jag in vilka teman respektive intervju rörde sig kring, 

genom att utgå ifrån de ord som förekom frekvent i respektive intervju. Jag gick igenom listan av ord 

från www.wordcounter.com för att identifiera frekvent använda ord som kunde relateras till skolan och 

undervisningen. Detta gjorde jag för att få syn på vad det var lärarna återkom till i sina utsagor eller 

vad lärarna uppehöll sig särskilt länge vid. Jag ringade alltså in teman i intervjuerna utifrån vad lärarna 

pratade mest om (givet att det berörde studiens syfte). Jag valde för både den första och andra 

intervjun ut verben kunna eftersom det var det mest frekvent använda verbet efter vara och ha och 

förekom 68 gånger i den första intervjun och 20 gånger i den andra. Verbet förstå var också ett av de 

verb som användes mest i den första intervjun och förekom 35 gånger. Eftersom dessa verb uttrycker 

någon form av kunskap valde jag att använda dem när jag skrev fram teman i lärarens utsagor. I den 

andra intervjun stack verbet hjälpa ut som ett av de mest frekvent använda verben (det förekom 12 

gånger) efter vara, ha, kunna, skola samt veta, (veta valde jag att inkludera i modalitetsanalysen). Jag 

fann verbet hjälpa intressant i undervisnings- och kunskapsutvecklingssammanhang och valde således 

att inkludera det. Att det blev just verb beror på att lärarnas utsagor under intervjuerna rörde sig kring 

vad eleverna och de själva gjorde, kunde, visste och så vidare. Detta kan tolkas som en följd av att 

frågorna som lärarna skulle besvara i intervjuerna delvis behandlade just elevernas kunskaper (se 

Bilaga 1). Viktigt att påpeka är att dessa utvalda verb i detta sammanhang endast fungerade som en 

väg in i texten i analysarbetet, som ett sätt att upptäcka i fall läraren pratade särskilt mycket om något 

specifikt. I arbetet med tematiseringen av lärarnas utsagor under intervjuerna utelämnades dock 

ingenting så länge det rörde den aktuella frågeställningen, nämligen hur läraren förhåller sig till 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter i sin undervisning och vilken betydelse för elevernas 

språkutveckling dessa kunskaper och erfarenheter tillskrivs av läraren. 

4. Resultat och analys 

4.1. På vilket sätt kopplas undervisningen till 

elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter? 

4.1.1. Lektionsinnehåll 

På samtliga lektioner utgjorde svenska ett betydande ämnesinnehåll. På två lektioner förekom även 

viss matematik och på en lektion även lite biologi, musik och religion. Mer specifikt bestod det 

svenskämnesorienterade arbetet till stor del av språkligt arbete, såsom arbete med grammatik, 

ordförståelse, diktamen, test på bland annat alfabet, vokaler och veckodagarnas namn, stavning och 

arbete med skrivuppgifter i övningsboken +46.  



18 

Texter som eleverna jobbade med i undervisningen var bland annat exempelmeningar om vardagliga 

ting, såsom att åka buss, att betala TV-licens eller att läsa tidning. En lite längre sammanhängande text 

om en nyligen bortgången farmor i en turkisk familj förekom. Dessa textsammanhang var dock fiktiva, 

så vitt jag förstod, och rörde inte elevernas egna erfarenheter. 

De matematiska inslagen bestod av en uppgift i ett test där eleverna skulle skriva siffror och 

ordningstal med bokstäver. Inslaget av biologi var en genomgång av namnet på kroppens olika delar. 

Inslaget av musikämnet var en genomgång av två luciasånger som musikläraren bett svenskläraren om 

hjälp med. Dessa ovan nämnda delar av lektionsinnehållet skulle kunna tolkas som exempel på ganska 

konventionella klassrumsmaterial som i begränsad utsträckning knöt an till elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Om de ändå kunde tolkas göra det var det oftast en icke uttalad koppling. 

4.1.2. Lektionsinnehåll kopplat till elevernas tidigare kunskap och 

erfarenhet 

Under lektionsmomentet som berörde Luciahögtiden kom kristendom och svenska traditioner i 

samband med den (delvis) religiösa högtiden Lucia upp och då gjordes även kopplingar till likheter 

och skillnader med elevernas kulturers religioner och traditioner. Detta moment visar enligt min 

tolkning en tydlig koppling till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Dock var det de kristna 

traditionerna som dominerar lektionsmomentet och samtal om övriga religioner och traditioner 

upplevde jag snarare som en parentes än ett uttalat mål med undervisningen. 

Vid en lektion delades en text ut till eleverna som behandlade upplevelsen av ett gemensamt besök till 

gymnasiemässan. Texten hade eleverna och läraren skrivit tillsammans under en lektion som jag inte 

närvarat vid. Vidare fick eleverna vid ett skriftligt test skriva en text där de skulle berätta lite om sig 

själva. Med samma lärare fick de även diskutera vad av det som de förväntades lära sig som de 

upplevde att de kunde och vad de behövde träna mer på (exempelvis alfabetet, siffror och dylikt). 

Även dessa moment skulle enligt mig kunna tolkas som mer eller mindre kopplade till elevernas 

tidigare kunskap och erfarenhet (dock begränsat till kunskaper och erfarenheter de tillskansat sig i 

svensk skolmiljö). 

En lektion ägnades åt att informera eleverna om kommande betygskriterier (de fick inga betyg då), 

gymnasiet, läroplaner, och läraren samtalade om motivation, målsättningar och framtiden. Detta 

moment skulle i viss mån kunna sägas beröra elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter i så måtto 

att det berörde dels en för dem delvis känd miljö som de mer eller mindre redan fått viss kunskap om 

och även erfarenhet utav, dels de tankar om målsättningar och framtid som eleverna kunde tänkas ha. 

Läraren gjorde även tydliga kopplingar till just elevernas egna framtidsdrömmar genom att låta dem 

samtala om möjliga yrkesval. Ett, enligt min tolkning, uppskattat moment under denna lektion var när 

eleverna fick samtala i grupper för att tillsammans beskriva sina klasskamraters goda egenskaper och 

fundera ut ett passande yrke för dem. De ombads vid det tillfället även att motivera sina åsikter. Detta 

moment utgick enligt min tolkning från elevernas kunskaper om och erfarenheter av varandra och 

lockade till många skratt. 

I samband med en av intervjuerna visade den ena läraren exempel på texter eleverna hade skrivit 

tillsammans eller arbetat med på annat sätt, som enligt henne utgick från elevernas erfarenheter. Det 

var bland annat en text som handlade om en dag när en av eleverna i klassen kom till skolan i sin 

folkdräkt eftersom han firade en religiös högtid. Till texten fanns en bild på eleven. Vidare visade hon 

ett spel hon brukat spela med eleverna där de genom att kasta en tärning får flytta runt en pjäs på ett 
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spelbräde till olika rutor, som var och en bestod av en fråga av mer personlig karaktär som eleven ska 

svara på. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det förekom moment i de observerade lektionerna som mer eller 

mindre kunde sägas knyta an till elevers tidigare kunskaper och erfarenheter, och detta kunde ske på 

ett mer eller mindre uttalat sätt. Däremot utgjorde sällan elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter 

det huvudsakliga innehållet på någon lektion och ingick sällan i ett uttalat syfte med någon av 

lektionerna. Flera av de av elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter som behandlades var 

dessutom inte tydligt kopplade till elevernas kulturella bakgrund eller olika kunskaper (och då syftar 

jag inte enbart på skolkunskaper) de fått i sina hemländer utan utgick i stället från en svensk 

skolkontext. 

4.1.3. Koppling till tidigare kunskaper och erfarenheter i interaktionen 

Tabell 1 här nedan visar resultaten av observationer med fokus på hur lärare och elev i sin 

kommunikation i klassrummet kopplade undervisningsstoffet eller undervisningssituationen till 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Till en början var min tanke att endast registrera när koppling till 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter kommunicerades. När jag märkte att det i stor 

utsträckning var lärarna som stod för majoriteten av den kommunicerade ”tillbakablicken” på tidigare 

erfarenhet och kunskap i klassrummet, beslöt jag mig dock för att även registrera detta. Då var det 

emellertid svårt att urskilja vad i lärarnas kopplingar som skulle tolkas som elevernas erfarenheter och 

tidigare kunskaper och vad som i själva verket var lärarnas egna erfarenheter och tidigare kunskaper. 

Därmed registrerade jag all typ av koppling till tidigare kunskap och erfarenhet jag kunde se i 

klassrummet. Resultatet visar som ovan nämnts att lärarna är mer aktiva i att kommunicera koppling 

mellan undervisningen eller situationen till tidigare kunskap och erfarenhet. Viktigt är att framhålla att 

mitt resultat inte kan sägas belysa alla kopplingar som elever och lärare gjorde mellan undervisningen 

som tidigare kunskap och erfarenhet eftersom mycket av den aktiviteten kan ha pågått i det tysta, i 

tankar, i samtal eller i skrift som jag inte kunde ta del av. Fokus i denna studie ligger dock snarare på 

att undersöka de uttalade kopplingarna eller tydliggörandet av kopplingarna eftersom delar av min 

teoretiska bakgrund lyfter fram vikten av att läraren medvetet hjälper eleverna att göra dessa 

kopplingar. 

Vid observationerna visade det sig att lärarna ofta kopplade undervisningsinnehållet till egen tidigare 

undervisning. En stor del av undervisningen byggde således vidare på den kunskap eleverna 

förväntades ha fått med sig från tidigare undervisningsmoment med läraren. Läraren kopplade ganska 

ofta även undervisningsinnehållet till egna erfarenheter. Det kunde exempelvis vara lärarens 

erfarenheter av Luciafirade, av att sakna sitt hemland eller av att ha framtidsdrömmar. Ibland kunde 

läraren även väva in elevernas erfarenheter i sina utsagor, alltså kommunicera det som eleverna, enligt 

lärarens uppfattning, hade erfarenhet utav. Ett exempel är när läraren på en lektion talade om 

skolframgång och relaterade det till elevernas erfarenheter av att lära sig ett nytt språk. Eleverna 

ombads inte alltid att själva bidra till lärarens kopplingar och bidrog inte till dem på eget initiativ 

särskilt ofta. 

Elevernas kopplingar gjordes ibland på eget initiativ och ibland på lärarens initiativ. När det gjordes på 

lärarens initiativ kunde det vara genom att svara på en fråga eller bidra i ett samtal om något som 

läraren hade tagit upp. Exempel på en koppling till tidigare kunskaper av en elev på en lärares initiativ, 

var när läraren frågade eleverna om det finns helgon i deras religion och eleverna fick berätta lite om 

sin religion. Ett exempel när koppling till tidigare erfarenhet gjordes av en elev men på lärarens 

initiativ var när en elev berättade att man även har en ljusets högtid som firar årets längsta natt i 
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hennes hemland, efter att läraren berättat om luciafirandet och under tiden ställt olika frågor om 

elevernas kulturer och religioner (dock inte ställt en fråga om just det eleven berättade). 

När elevernas kopplingar till tidigare kunskaper och erfarenheter däremot skedde på eget initiativ 

gjordes kopplingen utan en direkt uppmaning från läraren eller som ett sidospår i ett samtal som förs i 

klassrummet, alltså inte lika mycket genom att läraren introducerat ämnet och kopplingen till 

elevernas tidigare kunskap och erfarenheter. Ett exempel på detta var när det framgick att eleverna 

hjälpte varandra med undervisningsstoffet genom att använda sina modersmål utan att läraren bett dem 

(jag kunde dock inte alltid förstå vad de talade om så detta registrerades endast när sådan ordväxling 

förekom att jag genom deras bruk av svenska ord eller genom deras pekande i böcker/texter tydligt 

visste att det var undervisningen de talade om). Ett annat exempel var när en elev ställde en fråga till 

läraren om en regel i svensk grammatik och hänvisade till hur motsvarande regel lyder i engelsk 

grammatik. 

Tabell 1. Koppling till tidigare kunskaper och erfarenheter under de observerade lektionerna. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att lärarna var mest aktiva i att göra kopplingar i 

undervisningen till tidigare kunskaper och erfarenheter, och att dessa kopplingar framför allt gjordes 

till tidigare undervisningsmoment och lärarens egna tidigare erfarenheter likväl som elevernas tidigare 

erfarenheter. Det framgår även tydligt att den främsta koppling som eleverna gör till tidigare 

kunskaper och erfarenheter också rör tidigare undervisningsmoment men ibland även annan kunskap 

eller erfarenhet som kan sägas utgöra del av antingen deras kulturella ursprung eller den svenska 

skolkontexten. Man kan tolka detta som att det främst är läraren som är aktiv i förmedlandet av 

tidigare kunskap och erfarenhet och konstatera att läraren är betydligt mer aktiv i att delge erfarenheter 

än eleverna. 

4.2. Vilka förutsättningar får eleverna att 

använda sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter i undervisningen? 

4.2.1. Tids- och gruppfördelning 

Tabell 2 nedan visar att en mycket stor del av lektionstiden på de observerade lektionerna gick till 

helklassundervisning. Denna undervisning leddes av läraren och innebar således att läraren hade 

majoriteten av talutrymmet och till stor del beslutade i fall någon av eleverna skulle ges talutrymme. 

Exempel på helklassundervisningen som bedrevs är grammatikgenomgångar, under vilka läraren vid 

upprepade tillfällen gav eleverna ordet för att redovisa sina lösningar på uppgifterna. Ytterligare 

Typ av aktivitet Kommunicerat av lärare Kommunicerat av elev 

Koppling till tidigare 

kunskap 

12 26 

Koppling till tidigare 

erfarenhet 

75 14 

Totalt  87 40 
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exempel är en lektion/föreläsning av läraren om motivation i skolarbetet samt en genomgång av 

betydelsen i texten i två luciasånger. Helklassundervisning förekom på alla observerade lektioner. 

Grupparbeten förekom på två av de sex observerade lektionerna. Vid ett av tillfällena fick eleverna 

arbeta i grupp med en satslösning, det vill säga grammatik, och vid det andra tillfället fick eleverna 

tillsammans beskriva klasskamraterna i den andra gruppen med ett positivt ord samt föreslå ett 

passande yrke till dessa klasskamrater. Denna gruppuppgift upptog mer tid än grammatikövningen. 

Det individuella arbete som förekom på två av de sex observerade lektionerna bestod vid ett tillfälle av 

arbete med uppgifter i en lärobok och vid det andra tillfället av ett test. Under två av de observerade 

lektionerna förekom arbete i olika konstellationer vilket under den ena lektionen innebar att vissa 

elever jobbade individuellt medan andra jobbade i par eller grupper, beroende på vad de själva valde, 

medan det under den andra lektionen bestod dels av elevredovisningar, dels av en organiserad lek. 

Övrig tid som exempelvis gick åt att läraren startade eller avslutade en lektion, växlade till annat 

lektionsmoment eller upprätthålla ordningen, förekom under alla lektioner.  

Som tabellen nedan visar ägnades en majoritet av den sammanlagda lektionstiden åt 

helklassundervisning. I själva verket dominerade dock helklassundervisningen endast under tre av de 

sex lektionerna, som tabellen också visar. Övriga lektioner domineras till stor del av individuellt arbete 

eller arbete i olika konstellationer (som för vissa elever innebar individuellt arbete och för vissa elever 

innebar arbete i par eller grupp, beroende på vad de själva föredrog). Organiserat grupparbete är den 

aktivitet som ägnas minst tid. Av detta kan man konstatera att undervisningsrelaterad kommunikation 

mellan elever under dessa lektioner inte har initierats av lärarna mer än vid ett par tillfällen och under 

relativt kort tid. Att helklassundervisning och individuellt arbete dominerat den totala lektionstiden 

kan tolkas som att eleverna under dessa lektioner har tilldelats en begränsad del av talutrymmet. 

Tabell 2. Tidsfördelning och gruppfördelning under de observerade lektionerna. 

Typ av 

aktivitet 

Lektion1 

Tid i 

min. 

Lektion2 

Tid i 

min. 

Lektion3 

Tid i 

min. 

Lektion4 

Tid i 

min. 

Lektion5 

Tid i 

min. 

 

Lektion6 

Tid i 

min. 

Tid 

totalt 

min. 

Tid 

totalt 

% 

Helklass- 

undervisning 

48,5 4 12 50 3 42 159,5 46 % 

Grupparbete 5,5 - - - 15 - 20,5 6 % 

Individuellt 

arbete 

- 48 - - - 20 68 20 % 

Olika 

konstellationer 

- - 25 - 25 - 50 15 % 

Övrigt 4,5 6 8 4 15 8 45,5 13 % 

Total 

lektionstid 

58,5 58 45 54 58 70 343,5 100 

% 

4.2.2. Samtalsstrukturer 

Som tabell 3 här nedan visar ställde lärarna fler frågor än eleverna. Eleverna ställde dock fler 

autentiska frågor än lärarna, som främst ställde icke-autentiska frågor. Exempel på icke autentiska 
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frågor som Lärare 2 ställde var den typ av frågor som till stor del styrde grammatikundervisningen på 

en av lektionerna där läraren gick igenom satslösningar och lät eleverna svara på frågor om hur 

ordföljden i huvudsats och bisats skulle se ut. Många av de autentiska frågorna som lärarna ställde 

rörde till skillnad från de icke autentiska frågorna inte undervisningen utan något annat i 

sammanhanget, så som frågan ”Har ni sett Maria idag?”. Några utav de autentiska frågor som lärarna 

ställde var relaterade till undervisningen men eleverna gavs inte alltid en möjlighet att svara på 

frågorna eftersom att läraren fortsatte prata direkt efter att ha ställt frågan. Ett exempel på en sådan 

fråga är ”Förstår ni?”. Vissa frågor gavs eleverna dock möjlighet att svara på och då kunde det 

exempelvis röra hur man säger ett specifikt ord på elevernas modersmål. Eleverna ställde, enligt min 

tolkning, endast autentiska frågor och dessa var oftast frågor rörande ett specifikt 

undervisningsinnehåll som eleverna undrade något om. Exempelvis bad eleverna många gånger 

läraren om hjälp med skolarbetet genom att ställa en fråga till läraren. 

Man skulle kunna tolka det övervägande antalet icke autentiska frågor från läraren i 

undervisningssituationen som en indikation på att det främst är specifika kunskaper rörande 

lektionsinnehållet som eleverna ombeds uttala sig kring, snarare än den typ av tidigare kunskap och 

erfarenheter hos eleven som läraren inte kan antas ha så stora kunskaper om att de redan vet svaret på 

sina frågor. Vidare är det en indikation på att frågor som uppmanar eleven att göra sin röst hörd, alltså 

inte reproducera någon annans mening eller reproducera fakta, utan tala utifrån egna tankar och 

åsikter, inte har premierats under dessa lektioner. 

Tabell 3. Fördelning mellan autentiska respektive icke autentiska frågor under de observerade lektionerna. 

Typ av frågor 

 

Antal ställda av ärare Antal ställda av elev 

Autentiska 80 100 

Icke autentiska 179 - 

Totalt 259 100 

4.3. Hur förhåller sig läraren till elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter i sin 

undervisning och vilken betydelse för 

elevernas språkutveckling tillskrivs dessa 

kunskaper och erfarenheter av läraren? 

I följande avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna med de två lärarna som deltog i studien. De 

första avsnitten rör samtalsområden eller teman som lärarna uppehöll sig särskilt vid under 

intervjuerna. Dessa teman blev tydliga genom min bearbetning av intervjudata (se avsnitt 3.7.3), 

nämligen genom identifiering av frekvent använda ord. Dessa ord var kunna, förstå och hjälpa. 

Att lärarna uppehöll sig vid nedan presenterade teman kan även ses som ett resultat av frågorna ställda 

under intervjun. Dessa teman kunde således knytas an till de olika intervjufrågorna och därmed är 

presentationen nedan ordnad efter följden på intervjufrågorna (se Bilaga 1). Ett exempel på det är att 

lärarna frekvent använder verbet kunna, vilket antagligen blev särskilt centralt eftersom att 

intervjufrågorna berör elevers tidigare kunskaper och kunskapsutveckling. Lärarna introducerade 
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dock, utifrån hur de uppfattade dessa frågor, sina egna uppfattningar. Ett exempel på detta är det 

frekventa användandet av verben förstå och hjälpa, som inte behandlades i någon av 

intervjufrågarorna eller på annat sätt introducerades av mig. För att få en bild av vad som 

introducerades i intervjufrågorna, se Bilaga 1. 

Modalitetsanalysen av lärarnas utsagor presenteras i avsnitt 4.3.6. Syftet med analysen är att belysa 

hur lärarna förhåller sig till det de berör i sina utsagor, det vill säga hur de förhåller sig till elevernas 

kunskaper och med vilken grad av säkerhet de uttrycker sig. 

4.3.1. Tidigare kunskaper: skolbakgrund 

Detta är ett av de teman som blev tydligt genom det frekventa användandet av verbet kunna. Lärarna 

samtalade mycket om skolbakgrund när de resonerade kring och med hjälp av verbet kunna. 

Lärare 2 ansåg att eleverna med skolbakgrund hjälptes av sina tidigare kunskaper i det nya 

skolsammanhang som de då ingick i. De som hade tidigare kunskaper från skolgång i sitt hemland 

förstod bättre skolans språk och skolans system och de utvecklades snabbare i undervisningen menade 

läraren. Hon upplevde att en av eleverna, som var analfabet, hade väldigt svårt att förstå instruktioner, 

speciellt om de gavs till hela klassen. De med tidigare kunskaper och erfarenhet av skolspråk visste 

bättre vad som förväntades av dem, menade hon. Även Lärare 1 uttryckte det som självklart att elever 

med skolbakgrund utvecklades snabbare i skolarbetet och gav exempel på hur det kunde ta sig uttryck. 

Det finns de som har gått i skolan innan och de kan ”jättemycket” menar hon, och det finns de som 

inte gått i skolan eller gått väldigt lite och de kan väldigt lite och är ibland analfabeter. Skolbakgrund 

sågs alltså av båda lärarna som en mycket viktig nyckel till framgång i skolarbetet och en indikator på 

hur mycket eleverna kunde när de började i svensk skola. 

4.3.2. Kunskapsskillnader inom gruppen som utmaning för ett 

språkutvecklande arbete 

Detta är ytterligare ett av de teman som blev tydligt genom det frekventa användandet av verbet 

kunna. Lärarna samtalade mycket om kunskapsskillnader inom gruppen när de resonerade kring och 

med hjälp av verbet kunna. 

Lärare 1 upplevde att de som inte hade tillräckliga kunskaper ibland inte vågade erkänna det. Därför 

var det bra med mycket repetition i undervisningen, menade hon. Även Lärare 2 upplevde att det 

skilde sig mycket mellan eleverna beroende på vilken tidigare kunskap de hade. Hon upplevde 

nivåskillnaderna i gruppen som problematisk eftersom det ibland hindrade undervisningen från att gå 

framåt när så många nya ständigt anlände. Hon uttryckte också erfarenhet av att en elev som blev 

missnöjd för att han inte tyckte att han utmanades tillräckligt, eftersom han ansåg att han kunde mer än 

resten av klassen. Lärare 1 berättade att hon i sin undervisning alltid byggde vidare på det de redan 

arbetat med på hennes lektioner, det vill säga på det som läraren förutsatte eller visste att eleverna helt 

eller delvis redan kunde. Hon menade att det var viktigt att de lärde sig det de skulle lära sig på den 

nivå de var, för att inte luckor i kunskapen skulle försvåra för dem senare. Därför uppmanade hon 

eleverna att inte ha för bråttom att gå vidare till nästa grupp. Båda lärare uttryckte alltså att det fanns 

nivåskillnader inom grupperna och att eleverna kunde uppleva detta som jobbigt. Lärare 1 framhöll 

dock att eleverna behövde mycket repetition, vilket också syntes under hennes lektioner, bland annat i 

hur hon ställde frågor som rör något eleverna skulle ha lärt sig på tidigare lektioner. Detta skulle kunna 

förklara de många icke autentiska frågor som ställdes under dessa moment. 
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4.3.3. Modersmål och språkutvecklande arbete 

Detta tema blev tydligt genom det frekventa användandet dels av verbet kunna, dels av verbet hjälpa. 

Lärarna samtalade mycket om modersmål samt om språkutvecklande arbete, när de resonerade kring 

och med hjälp av verben kunna och hjälpa. 

Att få använda sitt modersmål för att lära sig svenska menade Läraren 1 var bra; då kunde elevernas 

tidigare kunskaper utnyttjas, trodde hon. Hon berättade att detta främst skedde på studievägledningen, 

som gavs på elevernas modersmål. Alla elever erbjöds detta under lektionstid på skolan. Vidare 

uttryckte Lärare 1 att hon tyckte det var bra att eleverna ibland talade sina modersmål med varandra. 

Då kunde de hjälpa varandra på modersmålet och det var en trygghet menar hon. Samtidigt tyckte hon 

att det var en nackdel att svenskan då inte blev central. Under hennes lektioner förekom inte några 

längre diskussioner på något annat språk än svenska. Vid ett antal tillfället uppmanades eleverna att 

tala svenska med varandra i stället för att använda modersmålet och de berömdes för att de kunde 

uttrycka det de ville säga även på svenska. 

Lärare 2 talade inte om elevernas modersmål under intervjun. Däremot berättade hon att flera elever 

hjälpte nya elever eller elever som ännu inte kunde så mycket svenska. Det skedde främst på elevernas 

modersmål men även på annat språk, till exempel svenska. Lärare 2 tyckte det var bra när eleverna 

hjälpte varandra. Ibland upplevde hon det dock som ett problem, exempelvis när hon ville testa 

elevernas kunskaper var för sig för att se vad de behövde jobba mer med. Hon menade att de elever 

som hjälpte de andra eleverna var de ”starkaste”. Hon berättade att hon brukade säga att ”det bästa 

sättet att lära sig, det är att lära ut” eftersom eleverna då blev tvungna att tänka efter vad det var de 

kunde och formulera det i sina egna ord.  

Under lärarens lektioner syntes dels tillfällen när eleverna fick hjälpa varandra och gjorde det under en 

större del av lektionen (se Tabell 2: Olika konstellationer, Lektion 3), dels tillfällen när de inte fick 

det, exempelvis under ett test (se Tabell 2: Individuellt arbete, Lektion 2 och 6). Lärararen värdesatte 

som ovan nämnt detta samarbete, som till stor del uppstod på elevernas eget initiativ, men upplevde 

inte att det utgjorde grund för en valid bedömning av elevernas individuella kunskaper. 

4.3.4. Språkutvecklande arbete utifrån tidigare erfarenheter   

Detta tema blev tydligt genom det frekventa användandet av dels verbet kunna, dels verbet hjälpa, 

dels verbet förstå. Lärarna samtalade mycket om språkutvecklande arbete utifrån tidigare erfarenheter 

när de resonerade kring och med hjälp av verben kunna, hjälpa och förstå. 

Lärare 2 berättade att hon, när de behandlade ett ämne som relaterar till samhället, brukade låta 

eleverna berätta hur det är i länderna de kommer ifrån och jämföra. Hon kunde också be eleverna 

berätta om de varit med om något liknande förut eller berätta om något annat de själva varit med om. 

Om eleverna hade lyssnat på nyheter från sitt hemland kunde de få berätta om det på svenska. I 

klassrummet kunde de lyssna på musik tillsammans från elevernas hemländer och eleverna hade lite 

spontant dansat olika danser till olika musik för varandra, berättade Lärare 2. Eleverna kunde även få 

berätta om helgdagar som de firar eller om ett besök i exempelvis en moské. Läraren ställde då frågor 

för att hon undrade över något som hon själv inte hade kunskap om, men som eleverna hade kunskap 

om. En dag kom en elev till skolan och då fotograferade läraren honom och klassen skrev en text 

tillsammans om det, enligt läraren. Eleverna fick även berätta var de kom ifrån. Sådant pratade de 

mycket om menade läraren. Just detta observerades inte under de lektioner aktuella i denna studie men 

arbetet med Lucia innehöll som tidigare nämnt vissa liknande inslag. 
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Lärare 2 brukade även försöka skapa nya gemensamma erfarenheter med eleverna genom studiebesök, 

utflykter och dylikt och därefter skriva gemensamma texter om dessa erfarenheter. Eleverna fick 

komma med förslag på vad man skulle skriva i texten. Läraren menade att eleverna till en början inte 

kunde komma med så många förslag men att de med tiden kunde ge fler och fler förslag. Ibland fick 

de skriva egna texter i stället för i helklass. 

Lärare 1 upplevde att elevernas erfarenheter kunde komma fram i diskussioner i undervisningen, till 

exempel när de använde sina modersmål, men också annars. För att diskutera något måste de ju bygga 

på något, menade läraren. Det kunde bli riktigt heta diskussioner om de talade om något som berörde 

eleverna och då märkte hon hur de påverkades. Då kunde eleverna använda sina tidigare erfarenheter 

för att styrka en åsikt de hade, berättade Lärare 1. Hon upplevde också att eleverna blev mindre 

engagerade om ett ämne diskuteras som de inte hade erfarenhet av, till exempel att vara kär. Ett sådant 

tema ansåg Lärare 1 dock vara lämpligt, dels med tanke på elevernas ålder, dels för att hon visste att 

några i klassen var kära, dels för att de hade jobbat mycket med adjektiv och känslor. Motivation var 

ett annat ämne hon jobbade med i klassen, utifrån att hon upplevde att vissa elever hade bristande 

motivation.  

Eleverna förstod bra om diskussionsämnet rörde något de kände till väl, menade Lärare 1. De kunde 

då medverka i diskussionen även om de inte kunde säga så mycket själva, genom att visa att de hade 

förstått. De blev glada av att det var ett ämne som de intresserade sig för eller kände till, upplevde hon. 

Även Lärare 2 trodde att eleverna blev glada när man visade intresse för dem och de fick dela med sig 

av sina erfarenheter. 

Lärare 1 upplevde att det var viktigt för elevernas språkutveckling att de vågade ställa frågor och vara 

aktiva. Blyga elever som inte vågade fråga skulle inte kunna ”gå långt fram”, menade hon; ”Om de 

inte pratar hur ska de kunna utvecklas?” resonerade hon. Lärare 1 upplevde att elever gynnades om 

hon bildade diskussionsgrupper där både de mer aktiva och de lite blygare fick jobba tillsammans. De 

”starka” hjälpte de ”svaga” att komma framåt menade hon. 

Sammanfattningsvis berättade lärarna att de ibland bad eleverna berätta om sina erfarenheter och att de 

ibland skapade nya gemensamma erfarenheter för eleverna som sedan utgjorde underlag för 

språkutvecklande arbete, såsom diskussioner och skrivuppgifter. Båda lärare uttryckte att eleverna 

uppskattade arbetet som utgick från deras erfarenheter och att den muntliga interaktionen, där dessa 

erfarenheter enligt Lärare 1 fick bäst förutsättningar att komma fram, var viktig för deras språkliga 

utveckling. Under de observerade lektionerna förekom denna typ av muntlig interaktion baserat på 

elevernas erfarenheter, initierat och organiserat av läraren, vid ett tillfälle (se Tabell 2: Grupparbete, 

Lektion 5). 

4.3.5. Hinder och svårigheter 

Detta tema blev tydligt genom det frekventa användandet dels av verbet kunna, dels av verbet förstå. 

Lärarna samtalade mycket om hinder och svårigheter när de resonerade kring och med hjälp av verben 

kunna och förstå. 

Lärare 1 trodde att begränsade språkkunskaper kunde utgöra ett hinder för att behandla ämnen som 

hon annars trodde var bekanta för eleverna. Hon nämnde terrordådet i USA den 11 september och 

rökning som exempel. Hon trodde att dessa ämnen skulle bli för svårt. Samtidigt uttryckte Lärare 1 att 

även elever som inte kunde mycket svenska gynnades av att undervisningen rörde bekanta ämnen; de 

blev delaktiga i diskussionen och kunde visa att de förstod och höll med, menade hon. Lärare 2 
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uttryckte också att det var svårt att behandla vissa ämnen, hur bekanta de än kunde antas vara för 

eleverna, på grund av elevernas begränsade språkkunskaper. 

Lärare 1 upplevde att elevernas personliga bekymmer och prekära situation påverkade skolarbetet; 

först kunde det gå jättebra för eleverna men sedan kunde det hända något, och dessa problem 

försvårade elevernas språkliga utveckling, upplevde hon. 

Lärare 2 upplevde att det kunde vara känsligt att prata om bakgrund för eleverna. Många elever hade 

varit på flykt. Flera av dem utan sina familjer. Läraren uppgav att hon var försiktig med att fråga om 

exempelvis elevernas föräldrar, om inte eleverna själva tog upp det. De elever som hade det svårast 

började dock sällan prata om sina bekymmer självmant, menade Lärare 2. Hon önskade ibland att 

eleverna skulle dela med sig mer av sina tidigare erfarenheter på eget initiativ och hon tyckte att de 

över lag kunde vara ganska ”tillknäppta” (det vill säga svårtillgängliga, tystlåtna).  

Lärare 1 upplevde även att elevernas tidigare erfarenheter kunde påverka hur de förstod och uppfattade 

den svenska skolkulturen och de svenska skolämnena, till exempel religionskunskap. Detta kunde 

försvåra för eleven i skolarbetet, trodde hon. Hon gav ett exempel där en elev hade problem att förstå 

syftet med religionsundervisningen och därmed hade svårt att bli godkänd i ämnet. Vidare kunde det 

vara ovant för eleverna att uttrycka sina åsikter. Hon trodde detta berodde på att de ofta var vana vid 

att läraren hade en annan typ av makt än i Sverige och att eleven inte skulle ha något att säga till om. 

Båda lärare beskrev alltså en rad upplevda problem eller bekymmer i arbetet med elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter. De nämnde de begränsade språkliga kunskaperna, de kulturella 

skillnaderna mellan svensk skola och skolor i andra kulturer, tysta och inåtvända elever samt elevernas 

personliga bekymmer och traumatiska upplevelser.  

4.3.6. Modalitetsanalys 

I modalitetsanalysen analyserades användandet av några (i intervjuerna) frekvent förekommande och 

intressanta verb och adverbial, som kan sägas uttrycka modalitet. Verben är kunna, veta och tro. 

Analysen av användandet av verben veta och tro kompletterades med analys av användandet av två 

adverbial som kunde sägas uttrycka liknande modalitet som dessa verb. Även meningar där dessa 

adverbial förekom analyserades. Dessa komplement gjordes eftersom adverbialen var relevanta och 

intressanta för modalitetsanalysen. De två adverbialen kopplades således till respektive verb som ett 

komplement. Till verbet veta kopplades adverbialet ju eftersom det var frekvent förekommande och 

kan uttrycka modalitet som harmonierar med verbet veta. Till verbet tro kopplades adverbialet kanske, 

av samma anledning. Resultaten som här presenteras kommer inte lyfta upp exempel från användandet 

av vart och ett av de kompletterande orden utan underordnas i presentationen av lärarnas användning 

av de tre huvudsakliga verben kunna, veta och tro. 

Verbet kunna 

Enligt Nationalencyklopediens svenska ordbok (www.ne.se) innebär att kunna något att man 

behärskar eller har färdigheter i något, att man förstår sig på något. Det kan också betyda att något är 

möjligt, samt signalera en benägenhet eller tillåtelse. Dessa senare betydelser av kunna är inte på 

samma sätt som de först nämnde definitionerna ett uttryck för säkerhet. Lärarna använde verbet på 

flera olika sätt, men jag har främst varit intresserad av att se hur de använder verbet i betydelsen att ha 

färdigheter i något, behärksa något och förstå sig på något – det vill säga som uttryck för kunskap. När 

verben har räknats har dock samtliga förekomster av verben inkluderats, oavsett hur det har använts. 
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Resultatet av modalitetsanalysen visade att både Lärare 1 och Lärare 2 använde hjälpverbet kunna 

frekvent, nämligen 70 gånger (Lärare 1, av totalt 5456 ord) respektive 24 gånger (Lärare 2, av totalt 

2267 ord). I båda intervjuer var det ett bland de absolut mest frekventa. Verbet användes bland annat 

om elevernas språkutveckling och språkliga aktiviteter. Lärare 1 använde verbet till exempel i 

resonemang om att kunna läsa och skriva, behärska grammatiska regler och ha viss genrekännedom. 

Hon resonerade även kring att kunna kommunicera och diskutera, kunna samt våga uttrycka åsikter 

och sätta ord på sin kunskap, samt om att följa med i undervisningen och förstå det läraren vill 

förmedla, även om eleven själva inte kan uttrycka sig så bra på svenska. 

De kan hänga med även om de inte kan sätta ord på det de vill säga. Men de förstår ju det ändå här 

uppe i huvudet och de kan ju vara med liksom. Kroppsspråket visar liksom ja, typ jag håller med. 

Men de kanske inte säger liksom ”jag håller med”. 

… 

Det är en kille som egentligen kan läsa och skriva, inga problem. 

Lärare 1 nämnde även vikten av att eleverna tillägnar sig ”de grundläggande kunskaperna” innan de 

går vidare till nästa steg i sin utbildning men specificerar inte närmare vad hon syftar på. Att ”se vad 

som är bäst” för eleverna, att inse vilka språkliga behov de har, var en kunskap Lärare 1 menade att 

några elever saknade. 

De kan inte riktigt se vad som är bäst för dem de tror att bara de har ett flyt att det flyt så räcker det 

nu kan jag jättemycket men de kan inte förstå att det krävs mycket mer än så. 

Lärare 1 betonade skolbakgrund som en viktig faktor bakom hur mycket kunskap hon uppfattar att 

eleverna har. Hon uttryckte att: 

Många brukar ju va… kan ingenting, alltså är verkligen analfabeter, och sen har vi de här som är 

jättejätteduktiga som har gått i skolan och kan jättemycket. 

Från detta citat skulle man kunna göra tolkningen att Lärare 1 här främst hade den typ av kunskap man 

tillägnar sig i skolan i åtanke när hon resonerade kring elevernas kunnande och tidigare kunskap. 

Vidare beskrev Lärare 1 hur eleverna ibland brukade använda sina tidigare erfarenheter i 

skolundervisningen. Hon menade att vissa elever, när de fick diskutera något de hade erfarenhet av 

och kunskap om, och brann för, kunde föra livliga diskussioner. Ett exempel var religionsfrågor. 

Lärare 2 resonerade på ett liknande sätt när hon användede verbet kunna. Flera språkliga färdigheter 

nämndes, exempelvis att uttrycka sig, ordkunskap, att kunna alfabetet, samt kunskap som man kan 

visa i en individuellt test i svenska. Exempelvis uttryckte läraren att ett hinder för att i undervisningen 

behandla elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter var elevernas svårigheter att uttrycka sig på 

svenska: 

Problemen är ju att de inte har orden. De kan ju inte uttrycka det de vill. 

Vidare berättade Lärare 2 om hur hon skriver texter tillsammans med eleverna i helklass utifrån deras 

gemensamma erfarenheter och hur eleverna så småningom kan bidra mer till texterna och slutligen 

skriva sina egna texter. 

Till exempel, vi tar… har ett studiebesök på biblioteket och då skriver vi sen dan efter vad vi har 

gjort för nånting och så får de försöka själva att komma med förslag vad vi ska skriva och i början har 

de inte så mycket förslag. Det finns några som kanske kan mer än de andra men det blir ju mer och 

mer ju mer vi skriver. Och sen ibland får de skriva själva också. 

Som ovanstående citat visar var det alltså främst språkkunskaper och kunskaper relaterade till 

skolundervisning som behandlades av lärarna när verbet kunna användes. 
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Verbet veta 

Att veta något innebär enligt Nationalencyklopediens svenska ordbok (www.ne.se) att man har säker 

kunskap om något eller känner till något. Det kan även uttrycka att man har allmän kännedom om 

något, och denna nyansskillnad kan tolkas signalera en mindre grad av säkerhet än den först nämnda 

defnitionen. Lärarna använde verben på båda sätt, det vill säga för att uttrycka säker kunskap om något 

såväl som att uttrycka mer allmän (och mindre säker) kännedom om något. Det kunde lärarna använda 

när de förhöll sig mer resonerande i en fråga. Verbet användes även med negationen inte. Olika sätt att 

använda verbet veta kommer här lyftas fram. 

Verbet veta användes 32 gånger av Lärare 1 under intervjun, vilket gör verbet till ett av de mest 

använda. Nio gånger använder verbet dock med negationen inte, ofta för att uttrycka viss tvekan, 

åtföljt av ett ”men”. Lärare 1 använde verbet veta bland annat när hon resonerade kring elevernas 

språkkunskaper och språkutveckling, vad de kan och inte kan, deras språkutvecklingsmässiga behov 

och hur man ser om en elev har skolbakgrund. Lärare 1 förde flera resonemang om elevernas 

språkkunskaper och språkutveckling präglade av säkerhet genom att verbet veta användes. 

Jag vet att hon förstår allt jag säger för man ser ju det på hennes anteckningar. 

… 

Jag väljer det som jag vet de behöver ha med sig både till studielivet och till arbetslivet så 

småningom. Sen kan jag ibland medvetet inte välja vissa ämnen för jag vet att det här är för svårt, det 

här kommer de inte att klara av. 

… 

Men där vet jag inte om de om det har att göra med att de tänker på modersmålet eller på engelska 

utan där är mera liksom ett sätt för dem att… det handlar om att förstå. 

I ett av citaten ovan förekommer även adverbialet ju, vilket man, precis som veta, skulle kunna tolka 

som ett sätt att uttrycka en grad av säkerhet i uttalandena. Enligt Nationalencyklopediens svenska 

ordbok används ordet ju till exempel för att markera att man tar något för att vara en sanning eller 

något bekant (www.ne.se). Det kan dock även markera att talaren vill ha medhåll från lyssnaren eller 

att talaren förväntar sig att lyssnaren redan känner till det som behandlas. I dessa fall bör det kanske 

inte till lika stor grad räknas som en markör för övertygelse. Ju användes särskilt frekvent av Lärare 1, 

men eftersom det visade sig vara svårt att avgöra när ordet skulle tolkas som en markör för grad av 

säkerhet, beslutade jag att inte ge analys av ordet större del i min analys än i denna parentes. 

Lärare 2 använde verbet veta vid 14 tillfällen. Vid 6 tillfällen används verbet dock tillsammans med 

negationen inte och då ofta rörande elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Verbet veta 

används även en gång om tidigare kunskaper hos elever med skolbakgrund, som i citatet nedan. 

Men de som har skolbakgrund de vet ju på en gång och så snabbt så har de skrivit alltihopa. 

… 

Det är mycket de vet som jag inte vet. Inte som jag frågar för att de ska få liksom… jag frågar för att 

jag inte vet. Väldigt mycket sånt… som de vet bättre än mig. 

Lärare 2 använder således verbet veta för att uttrycka en resonerande ställning till något hon inte 

tycker sig veta säkert. På frågan om hon kan se någon effekt av att eleverna får berätta sådant de vet 

men som hon inte vet svarar hon: 

Jag vet inte riktigt men ja, att de blir glada när man är intresserad av dem och undrar och frågar. 
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Verbet tro 

I denna analys definieras verbet tro enligt Nationalencyklopediens svenska ordbok, nämligen som att 

anta eller förmoda något utan full visshet, att föreställa sig något vara fallet och att förmoda att något 

är sant (www.ne.se). 

I jämförelse med verbet veta användes verbet tro mer sällan. Därför var det i min mening intressant att 

ha med verbet i modalitetsanalysen. Lärare 1 använde vid 7 tillfällen verbet i resonemang kring en av 

elevernas skolbakgrund, elevernas framtida språkutveckling, eller som i citatet nedan, om placeringen 

av eleverna i olika klasser, det vill säga bedömningen av deras kunskaper (eftersom dessa ligger till 

grund för placeringarna). 

Hon är den enda i alla fall som inte hänger med bra men de flesta hänger med ju jättebra och jag tror 

att alla är ju rätt placerade. 

Även Lärare 2 använder verbet tro sparsamt, 6 gånger, bland annat när hon uttrycker sig något mer 

tvekande kring några elevers skolbakgrund eller vilka kunskaper de hade när de kom till Sverige. Värt 

att nämna i sammanhanget är att Lärare 2 vid flera tillfällen använde verbet veta med en negation, 

alltså uttryckte att hon inte vet, vilket rent betydelsemässigt skulle kunna tolkas ligga något närmare 

betydelsen av att tro något. 

Adverbialet kanske, är ett annat sätt att uttrycka ett mindre entydigt förhållningssätt till det man säger 

eller ett sätt att visa att man för ett resonemang. Enligt Nationalencyklopediens svenska ordbok 

används det för att uttrycka en viss möjlighet, att något möjligen, eventuellt skulle kunna vara fallet 

(www.ne.se). Ordet användes ganska frekvent av Lärare 1, 25 gånger, bland annat när hon resonerade 

kring orsaken till elevers problem, kring deras framtidsutsikter, kring sitt arbetssätt, samt kring hur 

hon brukar göra i sin undervisning och vilken effekt det kan få. 

Då kanske jag väntar med det tills lite längre fram. Även om det skulle va aktuellt just nu att prata om 

till exempel det som hände den elfte september just nu, för att det är elfte september idag, så kanske 

jag medvetet väljer att inte prata om det just idag för jag vet att de har inte tillräckligt med kunskaper. 

I citatet ovan uttrycks att så här kan det vara, så kan läraren välja att göra, men inte att hon alltid gör så 

eller tänker så. Lärare 1 använder även adverbialet kanske för att resonera kring effekten av de 

arbetssätt hon väljer, som i citatet nedan. 

Det gäller att repetera jättemycket och jag känner att även om två eller tre har förstått det här jättebra 

så gör det inget, för de får höra det ännu en gång och så kanske man befäster kunskaperna på det 

viset. 

Även när läraren resonerar kring förklaringen till elevers problem, kring deras situation och 

hemförhållanden resonerar hon med hjälp av ordet kanske.  

… och varför vet jag inte. Kanske för att de inte orkar. De har så mycket. Många av dem har också så 

många bekymmer så de elever som orkar ta itu med skolan det är såna elever som inte har några 

bekymmer alls, alltså de kanske har sina föräldrar här och så där omkring så de får mycket stöd 

hemifrån. 

Även lärare 2 använder kanske vid ett antal tillfällen, 6 gånger, bland annat när hon försökte minnas 

hur länge eleverna gått i skola i Sverige, hur länge de bott i Sverige och hur många av eleverna som 

bor på boende för ensamkommande flyktingbarn, men även när hon resonerar kring elevernas 

kunskaper och kunskapsutveckling, som i de två citaten nedan. 

I början har de inte så mycket förslag det finns några som kanske kan mer än de andra… 

Man skulle vilja med de som har vart här nu från början, för de skulle kunna gå kanske snabbare fram 

än vad det blir. 



30 

Här uttrycks alltså ett resonerande förhållningssätt till lärarnas egna arbetssätt, elevernas kunskaper, 

kunskapsutveckling och tidigare erfarenheter som skiljer sig från användandet av verbet veta i så 

måtto att ett definitivt svar eller en bestämd åsikt inte uttrycks. Verbet kanske används således här som 

en osäkerhetsmarkör i förhållande till om det man säger kan tänkas vara sant eller inte. 

Sammanfattningsvis var kunna det mest använda verbet av de tre i båda lärares utsagor. Kunskaperna 

som uttrycktes var i hög grad kunskaper som kan associeras till språkanvändning och skolämnet 

svenska, såsom att läsa och skriva, grammatisk korrekthet, att kommunicera och så vidare. Detta kan 

jämföras med kunskaper som kan associeras till andra skolämnen eller miljöer utanför skolan, i 

hemmet eller på fritiden, som endast nämndes vid ett fåtal tillfällen. Verbet veta förekom relativt 

många gånger i båda intervjuer och uttryckte främst lärarnas kunskap om elevernas språkliga 

kunskaper, språkutveckling, men även elevernas behov och till viss del tidigare erfarenheter. Ofta 

uttryckte sig lärarna dock mer resonerande och med mindre grad av säkerhet när de talade just om 

elevernas tidigare erfarenheter, med verbet tro. Den säkerhet med vilken lärarna uttryckte sig om 

elevernas språkliga kunskaper och behov, var även mer försiktigt och resonerande uttryckt när lärarna 

använde vet inte (ofta åtföljt av ett men och ett resonemang). Lärarna använde verbet tro bland annat 

när de resonerade kring elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, men även nuvarande 

språkkunskaper och språkutveckling samt om sin egen undervisning.  

Av resultatet kan man konstatera att det inte går att göra en exakt uppdelning mellan vad lärarna vet 

och vad de tror och det är svårt att rangordna vad lärarna är mest säkra på och vad de är minst säkra 

på. I mångt och mycket överlappade dessa olika ställningstaganden varandra och lärarna kunde å ena 

sidan uttrycka sig om en sak med säkerhet för att sedan inta en mer resonerande position och uttrycka 

sig med mindre säkerhet om samma ämne. Ett generellt drag skulle dock kunna sägas vara att lärarna 

uttryckte sig med mindre säkerhet när de talade om elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, och 

med något större säkerhet rörande elevernas språkliga kunskaper, språkutveckling och elevernas behov 

i relation till språkutvecklingen. När lärarna uttryckte sig mer säkert om elevernas tidigare 

erfarenheter, kunde det vara såväl generella erfarenheter som att ha flytt ett land eller bo på hem för 

ensamkommande, som mer specifika erfarenheter, det vill säga en speciell elevs situation eller 

bakgrund, exempelvis familjeförhållanden. 

Anledningen till att jag inte kommer fördjupa mig ytterligare i detta resonemang är att det mest 

intressanta resultatet, med tanke på studiens syfte, enligt min mening är att lärarna uttrycker sig med 

viss osäkerhet kring elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter (utöver de som är förknippade med 

utvandringen eller flykten från ett land). 

5. Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag diskutera resultaten av min studie. Diskussionen har delats upp efter var 

och en av studiens frågeställningar. På detta sätt presenteras ett tydligt svar till frågeställningarna. I 

början av varje avsnitt kommer en kort sammanfattning ges av de resultat som diskuteras i relation till 

respektive fråga. 
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5.1. På vilket sätt kopplas undervisningen till 

elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter? 

Resultatet av denna studie visade att en stor del av lektionsinnehållet var vad man skulle kunna tolka 

som exempel på ganska konventionella klassrumsmaterial (exempelvis grammatik, läroböcker) som i 

begränsad utsträckning knöts an till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. De lektionsmoment 

som kunde tolkas knyta an till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter (exempelvis samtal om 

motivation, religiösa högtider) präglades sällan av en starkt uttalad koppling till just elevernas egna 

kunskaper och erfarenheter. Elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter utgjorde inte det 

huvudsakliga innehållet på någon lektion och ingick inte i ett inför eleverna uttalat syfte med någon av 

lektionerna. Däremot byggde undervisningsmoment/lektioner på varandra och utgick på så sätt från 

vad eleverna tidigare hade lärt sig. 

Hammond & Gibbons (2005) menar att detta är ett vanligt sätt bland lärare att arbeta stöttande med 

sina elever och just kunskaper från tidigare undervisning är ju ett tydligt och lättillgängligt sätt att 

arbeta med elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Hammond & Gibbons (2005) lyfter dock 

fram att noggrann kartläggning av elevernas ämneskunskaper och språkkunskaper inom området som 

en absolut central del i detta arbete. Enbart gemensamma erfarenheter av tidigare undervisning ger 

dock inte svar på vilka ämnes- och språkkunskaper eleverna har fått med sig inom området. Därmed 

man kan fråga huruvida man verkligen utgår från elevernas tidigare kunskaper när man bygger 

lektionsmoment på varandra, eller om man snarare utgår ifrån de kunskaper man förväntar sig att 

eleverna fått med sig från föregående lektionsmoment. Vidare torde det finnas ett värde i att inte 

begränsa sig till att aktivera de av elevernas tidigare kunskaper som tillägnats i svensk skolmiljö, utan 

även inkludera elevernas kulturella- och språkliga bakgrund. 

Det interkulturella arbetssätt som Rodell Olgaҫ (1999) förespråkar bygger på en medvetenhet om olika 

kulturella referensramar och en jämlikhet mellan dessa. Att denna medvetenhet ska framträda tydligt i 

klassrumsarbetet är en viktig del av syftet med arbetssättet, eftersom att det framför allt ska tjäna till 

att stärka elevens känsla av att vara sedd och respekterad och stärka eleven i sitt lärande (Rodell Olgaҫ 

1999).  Som Cummins (2000) och även Meltzer & Hamann (2004) påpekar är kontexten i vilken 

undervisningen rör sig viktig för eleven. För att eleven ska kunna placera sig i kontexten, något 

Meltzer och Hamann (2004) betonar vikten av, måste kontexten på något sätt beröra eleven. Den 

konventionella undervisningen med grammatiska lösningar på meningar som är tagna ur exempelvis 

en textbok och övrigt arbete med läroböcker, måste inte per automatik innebära att eleverna ställs 

utanför kontexten, men kopplingen mellan läroboken och elevens erfarenheter är inte självklar och 

eleven är antagligen beroende av att läraren tar initiativet i att öppna dörren för att eleven ska kunna 

placera sig i lärobokens kontext. Med andra ord behöver läraren aktivt placera lärobokstexten i elevens 

kontext. Säkerligen kan undervisningen utföras så att det blir möjligt för eleverna att relatera även 

enkla textutdrag ur läroböcker till sina egna liv, med lärarnas hjälp. Kanske gör lärarna och eleverna 

redan detta på lektionerna. Den begränsade tid jag tillbringade på lektioner hos lärarna i studien är 

alldeles för kort för att försöka dra några slutsatser om vad lärarna tenderar eller inte tenderar att göra. 

Men utifrån de lektionsmoment jag fick ta del av vill jag ändå lyfta upp den potential till utveckling 

som finns i den redan befintliga undervisningen, och häribland kan nämnas just hur man kan koppla de 

vardagsnära meningarna i en lärobok till elevernas verklighet och erfarenheter. Detta arbete fodrar 

dock kunskap om elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter – att dessa har kartlagts grundligt, 

systematiskt och fortlöpande som Skolverket (2012) förespråkar. I och med att lärarna i intervjuerna 
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uttrycker upplevda svårigheter med kartläggningen av elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, 

skulle man kunna säga att det finns behov av att utveckla kartläggningen för att kunna ta till vara på 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisningen. 

Samtidigt vill jag lyfta det som Rodell Olgaҫ (1999) understryker, nämligen vikten av att som lärare 

erbjuda och behandla inte bara en kulturell referensram utan flera, eftersom många finns 

representerade i ett klassrum med nyanlända elever. Då utgör, som Bunar (2010) påpekar, läroböcker 

ofta en ganska homogen samling texter som främst representerar det svenska samhället och en svensk 

skolmiljö. Genom att finna texter att arbeta med som relaterar till elevernas kulturbakgrund och 

tidigare erfarenheter skapar man dessutom större möjligheter för eleverna att finna ett meningsfullt 

syfte med skolarbetet, något som Meltzer och Hamann (2004) hävdar är av stor vikt. Att skapa 

autentiska uppgifter är att skapa mening och syfte i undervisningen, och autenticitet torde finnas i det 

som eleverna upplever ligga nära deras verklighet. Här blir det som de flesta av mina referenser 

understryker, bland annat Meltzer Hamann (2004) och Rodell Olgaҫ (1999) naturligtvis viktigt att 

läraren har goda kunskaper om elevernas verklighet, deras kulturbakgrund och deras tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Som ovan nämnts är detta dock något som lärarna i sina utsagor signalerar 

att de har begränsade kunskaper om, vilket i sig begränsar möjligheterna till ett interkulturellt 

arbetssätt markant. 

Det interkulturella arbetssättet kräver ett större utbud av referensramar i klassrummet än de som 

självklart kan kopplas till den svenska skolmiljön och det svenska samhället. Det arbetssättet kräver att 

läraren går djupare för att förstå elevernas egen kulturbakgrund, deras tidigare kunskaper och 

erfarenheter, det de har med sig in i klassrummet utöver det klassrummet ger dem. En av texterna som 

visades för mig var en text om en elev och den folkdräkt han bar under en religiös högtid. I en annan 

situation förde en av lärarna på tal hur det kändes när hon själv började lära sig svenska som nyanländ. 

Det finns således mycket stor potential att utveckla detta arbetssätt, med tanke på de gedigna 

kunskaper lärarna har och den outtömliga källa till kunskap eleverna utgör. Det är dock viktigt att 

poängtera att kunskaper om elevernas kulturella och språkliga bakgrund, om deras tidigare kunskaper 

och erfarenheter, är oumbärligt för såväl ett interkulturellt arbetssätt, som för ett stöttande arbetssätt 

(Rodell Olgaҫ 1999, Hammond & Gibbons 2005). 

5.2. Vilka förutsättningar får eleverna att 

använda sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter i det språkutvecklande arbetet? 

Resultatet av studien visade att lärarna var de mest aktiva i att göra kopplingar i undervisningen till 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Kopplingarna gjordes främst till tidigare undervisningsmoment 

och lärarens egna tidigare erfarenheter men även till elevernas tidigare erfarenheter. Den koppling som 

eleverna gjorde till tidigare kunskaper och erfarenheter rörde tidigare undervisning men ibland även 

annan kunskap eller erfarenhet som kan sägas utgöra del av antingen deras kulturella ursprung eller 

den svenska skolkontexten. Man kan tolka detta som att det främst är läraren som är aktiv i 

förmedlandet av tidigare kunskap och erfarenhet och konstatera att läraren är betydligt mer aktiv i att 

delge erfarenheter än eleverna. Ett övervägande antal icke autentiska frågor från en lärare i en 

undervisningssituation kan tolkas som en indikation på att det främst är specifika kunskaper rörande 

lektionsinnehållet som eleverna ombeds uttala sig kring, snarare än den typ av tidigare kunskap och 

erfarenheter hos eleven som läraren inte kan antas ha så stora kunskaper om att de redan vet svaret på 
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sina frågor. Att helklassundervisning och individuellt arbete dominerat den totala lektionstiden kan 

vidare tolkas som att eleverna under flera av lektionerna tilldelades en begränsad del av talutrymmet. 

Att lärarna är aktiva i att tydliggöra kopplingarna till tidigare kunskaper och erfarenheter är lovande 

för eleverna, så länge det sker på ett explicit sätt, som Cummins (2001) poängterar, och faktiskt rör 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter och inte endast lärarnas egna upplevda erfarenheter eller 

vad lärarna tror är elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Samtidigt tvekar jag personligen inte 

på att eleverna uppskattar att läraren delar med sig av sina erfarenheter och inte minst när det gäller till 

exempel erfarenheter av att lära sig ett andraspråk torde fallet vara så. Men för att knyta an till den 

forskning som denna studie refererar till kan det ändå vara intressant att ställa sig frågan vad som 

händer när läraren främst är den som har tolkningsföreträde i de situationer där elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter behandlas. Sannolikt är det ett stöd för eleverna, eftersom det är ett sätt att 

aktivera deras tidigare kunskaper och erfarenheter så att de blir en tydlig resurs för eleven i det 

språkutvecklande arbetet. Det är ju bland annat i interaktionen med läraren som eleven bör få sin 

kulturella bakgrund, sitt språk och sin person bekräftad för att vilja investera i sitt lärande, enligt 

Cummins (2001). Men om läraren främst är den som är aktiv i denna interaktion, när blir då eleven 

själv aktiv i identitetsskapandet och lärandet? Att eleverna verkligen får göra sin röst hörd torde ändå 

vara centralt i språkutvecklingen, eftersom utvecklingen, som Cummins (2001) betonar, är beroende 

av att eleverna vill investera i den. 

Ett exempel på när eleverna i denna studie fick förutsättningar att vara aktiva i interaktion och 

identitetsskapande tillsammans var när de fick i uppgift att beskriva varandra och ge förslag på 

passande yrken till varandra. Detta var även ett exempel på hur elevernas kunskaper (i detta fall om 

varandra) ökade deras lust att investera av sig själva i lärandet; de skrattade och pratade med varandra 

och bad läraren om hjälp för att uttrycka det de ville säga. Även det gemensamma skrivandet av texter 

utifrån gemensamma erfarenheter är ett exempel på när eleverna fick förutsättningar att aktivera 

tidigare kunskaper och erfarenheter. De moment där eleverna själva ombeds aktivera och använda sina 

tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisningen är antagligen de som ger bäst förutsättningar för 

lärande och för att eleverna ska vilja investera i lärandet, åtminstone om man utgår ifrån Carrell & 

Williams (1998) inflikande att tidigare kunskaper i ett område inte automatiskt betyder intresse inom 

området. Om man vill motivera eleverna att investera av sig själva i lärandet, för den egna 

språkutvecklingen, görs detta enligt Cummins (2001) med aktivering av elevernas tidigare kunskaper 

och erfarenheter, som ett sätt att skapa mening för eleven skulle man kanske kunna säga. 

Carell & William (1998) diskuterar elevernas intresse för ett ämne. Meningsfullt sammanhang eller 

intresse, hur man än ser på det och uttrycker det handlar det väl i slutändan om att motivera eleven. 

Om eleven själv får definiera vad som är meningsfullt för henne, i stället för att läraren får göra den 

tolkningen – om eleven är den som får kommunicera sina tidigare kunskaper och erfarenheter – torde 

väl chansen öka att något som faktiskt har mening för eleven behandlas. Och det är just den 

meningsfulla kontexten som enligt Cummins (2001) men även Meltzer & Hamann (2004) är så viktig 

för elevens lärande och språkutveckling. Samtidigt visar olika studier, bland annat Erçetins (2010) att 

tidigare kunskap och erfarenheter inte är synonymt med ökade förutsättningar för eleverna att ta till sig 

undervisningsinnehållet. Droop & Verhoeven (1998) lyfte som tidigare nämnt fram att tidigare 

kunskaper inom ett ämne inte kan kompensera för bristande språkkunskaper; är texten för svår för 

eleverna så är den det och ett för eleverna bekant ämne kommer inte ändra på den saken. Ett bekant 

innehåll är naturligtvis inte heller per automatik synonymt med ett för eleverna meningsfullt 

undervisningsinnehåll. Bara för att läraren utgår ifrån ett ämne som eleverna har tidigare kunskap om 

eller erfarenhet av betyder det alltså varken att undervisningen automatiskt blir meningsfull eller mer 
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lättillgänglig för eleverna. Däremot kan ett ämne som både relaterar till elevernas tidigare kunskap, 

intresserar eleverna och är anpassat efter deras språkliga nivå, ge eleverna något bättre förutsättningar 

att ta till sig undervisningen (Erçetin 2010). För att uppnå detta, och inte minst för att kunna tillämpa 

ett interkulturellt arbetssätt, krävs att läraren får kunskaper om elevernas nuvarande kunskapsnivå, 

tidigare erfarenheter och kunskaper och tar reda på vad som intresserar eleverna. 

Målet med ett sådant arbete är, enligt min mening, inte att allt i undervisningen bara ska vara roligt för 

eleven. Tanken är, som jag ser det, inte att allt i undervisningen ska cirkulera kring eleven som person 

och inte att undervisningen ska stanna vid att vara ett lustfyllt sätt att utforska den egna sfären och de 

egna intressena. Allt detta torde främst vara ett medel för att uppnå läroplanens mål och för att sätta in 

eleven i ett större perspektiv, som en medveten del av ett större sammanhang. För att detta ska bli 

möjligt är det viktigt att komma ihåg att undervisningen inte ska stanna vid att endast behandla 

kontextbundna texter och centrera den närmaste kontexten, utan som Cummins (2000) tydligt visar på, 

gå vidare till att behandla den kontextreducerade texten och lyfta resonemangen till en abstrakt nivå, 

där elevens egna jag inte längre är den enda referenspunkten. 

5.3. Hur förhåller sig läraren till elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter och 

vilken betydelse för elevernas 

språkutveckling tillskrivs dessa av lärarna? 

De av elevernas kunskaper som lärarna pratade om främst var kunskaper som kan associeras till 

språkanvändning och skolämnet svenska (att jämföra med kunskaper som kan associeras till andra 

skolämnen eller miljöer). Skolbakgrund ses av båda lärare som en mycket viktig nyckel till framgång i 

skolarbetet och en indikator på hur mycket eleverna kan när de börjar i svensk skola. Lärarna upplever 

att elever uppskattar interaktion som utgår från deras erfarenheter och att denna muntliga interaktion är 

viktig för deras språkutveckling. De såg modersmålet som en trygghet och uppskattar när eleverna kan 

hjälpa varandra men ser samtidigt problem när hjälpsamhet blir fusk eller när eleverna pratar sitt 

modersmål för mycket. Problem eller bekymmer i arbetet med elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter som nämns är bland annat begränsade språkkunskaper att uttrycka dessa med, kulturella 

skillnader, tystlåtna elever samt traumatiska upplevelser. Även att få vetskap om elevernas tidigare 

kunskaper uttrycks vara ett problem. Lärarna uttryckte sig mer resonerande och mindre bestämt när de 

talade om elevernas tidigare kunskaper, men ibland även om elevernas nuvarande språkkunskaper och 

språkutveckling samt om den egna undervisningen. Generellt präglades dock lärarnas utsagor rörande 

elevernas språkliga kunskaper, språkutveckling, men även elevernas behov och till viss del tidigare 

erfarenheter, av säkerhet. Båda lärare uttryckte vidare att vitt skilda kunskapsnivåer inom en elevgrupp 

kunde upplevas som problematiskt, av elever och/eller lärare. 

Lärarnas uppfattning att traumatiska upplevelser påverkar eleverna i sin skolvardag bekräftas av 

Rodell Olgaҫ (1999). Det är naturligtvis komplicerat att samtala utifrån tidigare erfarenheter i 

undervisningen med inåtvända och tysta elever som har många jobbiga minnen. Rodell Olgaҫ (1999) 

förespråkar samarbete för att stärka eleverna både som personer och i språkutvecklingen, och även 

detta stämmer överens med lärarnas uppfattningar. Åter igen finns således stor potential hos lärarna 

själva att utveckla sina arbetssätt i en riktning som skulle kunna förstärka effekterna de efterfrågar. För 

att verkligen uppnå det som Rodell Olgaҫ (1999) menar att samarbetet kan leda till kan man dock 

urskilja ett behov av att samarbetet i klassrummen förstärks av lärarna, organiseras på ett ännu mer 
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medvetet sätt och tas till vara snarare än att det lämnas till eleverna att själva ansvara för eller initiera. 

Säkerligen förekommer just den typen av samarbeten redan i klassrummen, men det är ändå värdefullt 

att lyfta betydelsen av det och möjligheterna med det. Det är dessutom en aspekt av samarbetet som 

Rodell Olgaҫ (1999) lyfter fram som en tillgång, som lärarna och enligt lärarna även eleverna delvis 

identifierat som ett problem, nämligen de skilda kunskapsnivåerna i gruppen. Onekligen kan stora 

skillnader bland eleverna vad gäller tidigare kunskaper innebära en utmaning för läraren rent 

didaktiskt, men enligt Rodell Olgaҫ (1999) finns alltså möjlighet att dra nytta av just det och engagera 

samtliga elever i att ge och ta hjälp från varandra, genom att varsamt sätta ihop grupper där olika 

elever kan bidra med olika saker. Även detta uttrycker just en av lärarna: vinningen av att göra 

blandade grupper där såväl talföra som tysta elever ingår, så att de tysta kan hjälpas till att tala mer. 

Det som kan vara värt att notera är att det Rodell Olgaҫ (1999) lyfter fram som fruktbart är samarbete 

och i detta samarbete ska alla inblandade parter kunna känna att de har något att ge likväl som något 

att vinna. Den talföra eleven riskerar att bli den som upplever kunskapsskillnaderna som ett problem 

så länge hon är den enda i gruppsammansättningen som förväntas eller kan ge hjälp och den tysta får 

kanske inte stärkt självförtroende om hon känner sig som den sämre eller en belastning. Kort sagt 

uppstår inget samarbete. Nyckeln kanske finns i att, som Rodell Olgaҫ (1999) lyfter fram, gruppera 

elever utefter vad var och en av dem har att ge, i fråga om tidigare kunskaper, erfarenheter och 

språkliga styrkor. 

Som tidigare nämnt krävs arbete utifrån elevers tidigare kunskaper och erfarenhet att en noggrann 

kartläggning av dessa görs. Lärarna beskriver svårigheter med att få reda på vilka kunskaper eleverna 

har med sig till den svenska skolan och är därmed inte så säkra på elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Det de vet säkrast är vilka elever som har skolbakgrund och de intygar båda betydelsen 

av skolbakgrund för språkutvecklingen i skolan. Även Rodell Olgaҫ (1999) menar att elever som inte 

vet vad som förväntas av dem i skolan har det svårare, men lyfter samtidigt lärarens möjligheter att 

själv skaffa sig kunskaper och bilda sig en klar uppfattning om de etniska-, kulturella- religiösa- och 

språkliga grupper som dessa elever tillhör, för att kunna bekräfta eleverna och deras kunskaper oavsett 

vad de må vara, med eller utan skolbakgrund. Även Meltzer och Hamann (2004) poängterar att det 

inte enbart är skolrelaterade kunskaper som har betydelse i bekräftandet av eleverna. Meltzer & 

Hamann (2004) höjer dock ett varningens finger mot just att bekräfta eleven utifrån bilden av en 

folkgrupp eller kultur och menar att det inte alls är säkert att en elev identifierar sig med en specifik 

grupp eller kultur, så det finns såklart anledning att vara lyhörd för vilka erfarenheter eleven själv har 

av en specifik grupp och kultur. Det viktiga är att eleven känner sig bekräftad som individ, menar 

Meltzer & Hamann (2004). Lärarna i denna studie verkar ha kunskaper om vissa elevers erfarenheter i 

egenskap av att vara flykting eller nyanländ i Sverige och om elevernas familjeförhållanden. Dessa 

kunskaper är onekligen värdefulla men utgör samtidigt känsliga ämnen i ett klassrum och bör kanske 

heller inte ses som elevernas främsta identitetsmarkörer, utifrån vilka lärarna sedan ska bygga en 

bekräftande undervisning. Det skulle inte vara detsamma som att bekräfta eleverna som individer. 

Lärarna visade även prov på stor medvetenhet och kunskap om elevernas språkliga och kulturella 

bakgrund även om de uttryckte sig mindre självsäkert i dessa frågor än exempelvis i beskrivningarna 

av elevernas språkliga nivå. Dessa kunskaper skulle de säkerligen kunna utnyttja på ett fruktbart sätt i 

sin undervisning; kanske gör de redan det. Mitt syfte här är dock att lyfta fram att det hos lärarna finns 

all nödvändig potential och möjlighet att utveckla ett område de själva beskriver som delvis 

problematiskt. 
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5.4. Metoddiskussion 

När man genomför observationer är det svårt att komma ifrån att närvaron av en främmande person i 

klassrumet påverkar verksamheten, men Denscombe (2009) menar att man kan undvika detta genom 

att dels placera sig på ett bra sätt i klassrummet, dels interagera så lite som möjligt med de man 

observerar, dels tillbringa så pass mycket tid med gruppen man observerar att de blir vana vid ens 

närvaro och därmed inte lägger så stor vikt vid ens närvaro (Denscombe 2009: 279-280). Dessvärre 

var tidsramen för denna studie tämligen snäv vilket innebar att det fanns begränsade möjligheter att 

göra sig till en naturlig och osynlig del av miljön. Därmed var eleverna medvetna om min närvaro och 

tilltalade mig flera gånger under observationerna. Även lärarna tilltalade mig några gånger under 

observationerna, vilket jag tolkade som att även de var medvetna om min närvaro. Vad detta hade för 

effekt på studien går bara att spekulera i, men troligtvis hade det trots allt en viss effekt. Även under 

intervjuer är sannolikheten stor att man som intervjuare påverkar med sin närvaro, i och med 

situationen, kontexten, att man ställer frågor som informanten kanske gärna vill svara så bra på som 

möjligt för att informanten ska bli nöjd och känna att hon ”fick ut något” av intervjun (Denscombe 

2009: 268-269). Vidare riskerar klimatet under intervjun att bli för personligt och locka fram en vilja 

hos deltagarna att nå konsensus, som fallet ofta är i privata samtal, och det gynnar naturligtvis inte 

studien (Kvale & Brinkmann 2009: 48). Data från intervjuer baseras dessutom på vad informanten 

säger att hon gör och inte på observationer av vad hon faktiskt gör. I denna studie har intervjuerna 

kompletterat observationer. Det har dock inte varit relevant att jämföra just vad läraren säger att hon 

gör med vad det visar sig att hon gör på observationerna, för det första för att det inte är syftet med 

intervjuerna (syftet med intervjuerna var att undersöka ett förhållningssätt), för det andra skulle det 

inte vara möjligt att göra en sådan jämförelse eftersom jag endast observerat tre av respektive lärares 

lektioner vilket är alldeles för kort tid för att över huvud taget kunna dra några sådana generella 

slutsatser eller göra några generaliseringar. 

Det är som sagt viktigt att framhålla hur metodvalen påverkar studien som helhet och resultaten i 

synnerhet. Frågor man kan ställa sig rörande denna studie är till exempel hur resultatet hade påverkats 

om man valt att genomföra intervjuerna, observationerna och även analysen på ett annat sätt. Till 

exempel kan man resonera kring hur resultatet kan ha påverkats av att intervjuerna genomfördes i 

direkt anslutning till de observerade lektionerna, något som skulle kunna ha påverkat informanterna 

under såväl observationstillfällena som under intervjuerna. Möjligen upplevde informanterna att de 

under intervjuerna skulle behöva stå till svars för sina val och handlingar under lektionerna, vilket 

skulle kunna ha påverkat dessa val och handlingar. Gällande analysen bör man belysa det faktum att 

människor kan ha en tendens att ”överanvända” vissa ord och skulle ett av dessa ord vara del av en 

modalitetsanalys kan naturligvis frekvensen vara missvisande. Ett sådant ord skulle till exempel kunna 

vara ordet ju som var en del av modalitetsanalysen i denna studie. För att få syn på om ordet används 

frekvent generellt av informanten kan man undersöka användandet av ordet i flera olika sammanhang 

där informanten är olika säker på sin sak. Därmed kan man upptäcka om ordet även förekommer när 

informanten uttrycker en osäker och resonerande inställning till något, och inte bara när informanten är 

säker på sin sak. 

I en vetenskaplig studie bör man tillämpa metoder som innebär att objektivitet och genomskinlighet 

premieras. Subjektiva tolkningar är dock alltid svårt att komma undan. Därför blir metodvalen och 

analysverktygen särskilt viktiga som ett sätt att minimera risken att subjektiva tolkningar får styra 

arbetet. Slutsatser om resultaten i denna studie är till viss del färgade av mina subjektiva tolkningar, 

kanske främst på grund av att jag valde att genomföra observationer – en metod som kräver att 

tolkningar under observationstillfället görs om vad som bör och inte bör nedtecknas. Vidare kan man, 
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på grund av studiens ringa omfång, inte dra några generella slutsatser utifrån studien. Eftersom det 

främst är en kvalitativ studie utan strävan att täcka bredd är syftet dock inte att kunna dra generella 

slutsatser utan just att utifrån tidigare gjord forskning diskutera en del av en verksamhet och en del av 

två lärares funderingar och förhållningssätt. Min förhoppning är att denna studie på ett konstruktivt 

sätt har belyst intressanta delar av verksamheten jag tagit del av och att den presenterade tidigare 

forskningen ska ge vägledning i utvecklingen av verksamheten. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till läraren 
 

Öppning: Kan du berätta lite om hur det är att undervisa nyanlända elever? 

 

Hur mycket har eleverna lärt sig i sina hemländer? 

(Hur mycket vet du om deras tidigare kunskaper och erfarenheter av skolämnena?) 

Hur kan man få reda på vilka kunskaper de har sedan innan? 

 

Finns det något sätt man kan dra nytta av elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter i 

undervisningen? 

Vilken vinning kan man ha av att göra det? 

Vilka problem kan du se med det? 

 

Jag märkte under lektionen att elevernas tidigare kunskaper kom till användning i den här situationen 

(jag beskriver situationen).  

Var det något du hade planerat eller uppstod det spontant? 

Brukar eleverna ofta koppla undervisningen till sina tidigare kunskaper och erfarenheter på eget 

initiativ? 

 

Hur gamla är eleverna? 

Hur länge har de bott i Sverige? 

Hur länge har de gått i skola i Sverige? 



 

Bilaga 2 
Observationsschema: lektionsinnehåll (1), lektionens organisation och innehåll (2), koppling till 

elevers tidigare erfarenheter och kunskaper (3)  

 

Klass: _________  Lärare: ______________ Datum: ___________ Tid: ____________ 

Antal medverkande elever: ____________ Åldersspann i elevgrupp: ____________ 

  

Lektionsinnehåll  Typ av aktivitet (notera det som 

förekommer). Arbete med: 

Tidsåtgång 

samt % av 

lektionen 

1.1 Språkligt innehåll 

T.ex ord, fraser, meningar, 

språkliga strukturer, 

grammatik,muntliga/skriftliga 

färdigheter, läsförståelse, 

hörförståelse, interaktiva 

färdigheter, språkanvändning, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Ämnesinnehåll 

Innehåll som kan sägas tillhöra 

ett specifikt ämne såsom 

matematik, samhällsvetenskap, 

svenska (t.ex prata om en text 

eller bild), naturvetenskap, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Övrigt innehåll 

Innehåll som inte direkt tillhör 

ett specifikt ämne, t.ex det som 

är mer vardagsrelaterat, som 

familj, vänskap, kläder, skolan, 

elevers erfarenheter och tidigare 

kunskaper 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 Hur stor del av 

lektionen, i procent, 

används till följande 

aktiviteter? 

Eftersträva att 

procenttalet blir 100 

%.  

Gruppfördelning Klockslag för 

aktivitetens 

start 

Procent av 

lektionstiden 

Undervisning i helklass (t.ex. genomgång 

av läraren, lärarledd diskussion, 

klassdiskussion) 

  

Eleverna arbetar i smågrupper    

Eleverna arbetar parvis  

 

  

Eleverna arbetar individuellt   

Eleverna arbetar i olika konstellationer   

Hela lektionstiden  100% 

2.2 Hur många 

minuter av den 

totala lektionstiden 

ägnas åt följande 

verksamheter? 

Typ av verksamhet Klockslag för 

aktivitetens 

start 

Tidsåtgång i 

antal min. 

Organisation (dvs. otydliga instruktioner 

som måste repeteras, förlorad tid vid 

utdelning av material, övergångar mellan 

lektioner, övergångar mellan 

lektionsinslag) 

  

Upprätthålla ordningen (dvs. förlorad tid 

vid disciplinära problem)  

  

Effektiv undervisningstid   

Hela lektionen   

    



 

 

Aktivitet Initierat av 

lärare 

Initerat av elev Tidsåtgång 

antal min 

3.2 Kultur    

3.2.1 Elever/lärare delger egna kulturella 

erfarenheter 

3.2.2 Elever/lärare samtalar om kulturella 

skillnader mellan den svenska skoltexten 

och de texter de tidigare mött 

   

3.3 Undervisningsinnehåll    

3.3.1 Eleverna ställa frågor, kring ett 

specifikt stoff (frågor som undervisningen 

sedan utgår ifrån) 

3.3.2 Eleverna gör tankekartor enskilt, två 

och två, i grupp eller i helklass 
   

3.3.3 Elever/lärare samtalar om vad de 

tidigare lärt sig (i denna klass eller annan 

undervisning) om det aktuella stoffet 

   

3.3.4 Återkoppling görs till tidigare 

klassrumsarbete och/eller genomgångar 

(med den närvarande gruppen) av det 

aktuella stoffet 

   

3.3.5 Elever med samma modersmål 

ombeds samtala på modersmålet om sina 

tidigare, eller nyligen tillägnade, kunskaper 

kring det aktuella stoffet 

   

3.3.6 Elever pratar i grupper eller par, på 

svenska, om stoffet och delger därefter vad 

de diskuterat 

   

3.3.7 Ny bakgrundskunskap byggs upp i 

grupp eller helklass, inför arbete med ett 

specifikt stoff (som ingen av eleverna kan 

antas ha tidigare kunskap om eller 

erfarenhet av) 

   

3.3.8 Autentiska frågor ställs    

3.3.9 Icke autentiska frågor ställs    
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