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Sammanfattning 

Studien är en etnografiskt inriktad undersökning som beskriver och analyserar tre lärares 
reflektioner om och tillämpning av språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i 
undervisningen av nyanlända elever i ämnet biologi. Deltagare i studien är en lärare i biologi, 
en studiehandledare och en lärare i svenska som andraspråk samt 14 nyanlända elever. 
Eleverna talade samma modersmål men skiljde sig åt gällande skolbakgrund och gick vid 
studiens genomförande sin tredje termin i svensk skola. Studien genomfördes i samband med 
att de tre lärarna i studien deltog i en gemensam aktionsforskningsprocess med 
uppsatsförfattaren som handledare. I aktionsforskningen strävade lärarna efter att fördjupa 
sina kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att bättre kunna möta 
elevernas olika behov.  
     Data samlades in under vårterminen 2014 genom ljudupptagningar av intervjuer och 
samtal, observationer samt film och fotografier från undervisningen och analyserades 
retrospektivt. Resultatet visar att lärarna under studiens gång, förändrar både sin syn på språk, 
lärande och undervisning samt sitt sätt att planera och genomföra undervisningen. Det mest 
framträdande är förändringar i lärarnas syn på den egna lärarrollen och sin praktik. Resultatet 
visar på en ökad medvetenhet om uppdraget att explicit lära ut både läs- och skrivstrategier 
samt att aktiviteter i undervisningen går mot en mer elevcentrerad och strukturerad 
undervisning där den interaktionella stöttningen och språkligt aktiva elever blir centrala 
inslag. Resultatet tyder på att lärarnas förhållningssätt och syn på språket som en resurs för 
lärande har betydelse för uppfattningen om lärarrollen och för vilka aktiviteter som tillämpas i 
undervisningen, samt för hur resultatet av de tillämpade aktiviteterna tolkas. 
    Studiens resultat ses som relevant för planering och genomförande av fortbildningsinsatser 
för lärare med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och undervisning för 
nyanlända elever i synnerhet, men även för utveckling av undervisning i allmänhet. 

Nyckelord 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, nyanlända elever, biologi, naturvetenskaplig litteracitet, 
lärares professionella lärande. 

 



 
 

Tack. 

Jag klarade det! Jag kunde! Jag kan! 
    Jag tänker att den känsla av stolthet och lättnad jag nu har inombords, liknar den som många elever 
i våra klassrum upplever när de äntligen klarar något de länge kämpat för att lära sig eller klara på 
egen hand. Kanske är det också samma känsla många lärare upplever när de klarar något nytt i den 
egna undervisningen eller ser sina elever lyckas med sådant de inte tidigare trott att de hade kapacitet 
att klara. Och kanske var det strävan efter att fler elever och deras lärare ska få uppleva den känslan 
som var en av drivkrafterna till att detta uppsatsarbete tog sin början.  
    Fokus i studien är lärares lärande om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där en viktig del 
har varit interaktionens och den kollaborativa stöttningens betydelse för lärandet. Studien har på så sätt 
berört språk, lärande och undervisning och lärares möjligheter att ändra både förhållningssätt och 
arbetssätt. Studien har också handlat om möjligheten att få bygga nya erfarenheter genom att prova 
och reflektera, att stöttas och utmanas, i samspel med andra. På så sätt har jag under arbetets gång på 
olika nivåer reflekterat över skolans möjlighet att utnyttja språkets och därmed de lärandes potential. 
    Uppsatsarbetet har varit spännande, utmanande, ansträngande och alldeles, alldeles underbart. Jag 
har fått nya erfarenheter och ny och fördjupad kunskap som jag kan ta med mig i fortsatta studier och i 
praktiskt arbete för en likvärdig och bättre skola för alla elever och deras lärare. Därför vill jag rikta ett 
tack till Örebro kommun som gett mig möjligheten att genomföra delar av min masterutbildning i 
svenska som andraspråk på arbetstid och för att jag under årens lopp fått möjlighet att omsätta ny 
kunskap i praktiken genom mina olika uppdrag på olika skolor i Örebro. Att få tid och möjlighet att 
lära har därmed haft stor betydelse. Samtidigt har behovet av stöttning gjort sig påmint och djupa 
tvivel gällande den egna förmågan har varit ständigt närvarande under uppsatsskrivandet. Kan jag 
verkligen det här? Och vad är det egentligen jag ska göra och hur? Att jag inte varit ensam i processen 
är därmed den allra viktigaste erfarenheten som jag bär med mig. Det här var ju inget jag kunde från 
början, men med stöd av andra, har jag sakta men säkert lärt mig långt mer än jag någonsin hade 
kunnat tänka mig. Med stöd av andra, har jag fått möjlighet att utnyttja min potential. 
    Så – ett stort tack till min handledare Monica Axelsson. Med ditt stora intresse, kunnande och 
tålmodiga lugn har du hela tiden fått mig att lita till min egen förmåga. Ditt ”vi-perspektiv” har varit 
ovärderligt och i dina kommentarer och våra samtal har du stöttat, utmanat och stärkt mig i insikten 
om att jag är på rätt väg.  
    Mitt varmaste tack riktar jag såklart till er elever och lärare som deltog i studien. Tack för att ni så 
frikostigt delade med er av er undervisning, era tankar och framför allt - er värdefulla tid. Utan er hade 
den här studien aldrig kunnat genomföras. Jag hoppas att ni också känner att uppsatsen på så sätt är er 
lika mycket som min.  
    Och mina närmaste kollegor och bästa vänner, Suzanne och Per. Av er har jag lärt mig det mesta jag 
kan, och utan ert ovillkorliga stöd hade jag varken försökt, orkat eller vågat. Tack också till alla andra 
nära och långväga kollegor som på olika sätt inspirerat mig och hejat på.  
    Och mitt sista tack till min familj Vira, Mio och Fredrik. Jag vet att ni har väntat. 
 
Så. Jag klarade det! Tack vare er allihop. Vi klarade det! 
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1. Inledning 

Lärare i alla ämnen ställs inför nya utmaningar, dels när det gäller uppdraget att anpassa sin 
undervisning i enlighet med rådande läroplan, dels när det gäller att anpassa undervisningen 
efter förutsättningar och behov hos de olika elever de möter. Idag möter lärare i alla ämnen 
elever med svenska som förstaspråk såväl som elever med svenska som andraspråk, med olika 
bakgrund och med olika erfarenhet av och tillgång till det språk som används i skolan. 
Flerspråkiga elever finns i stort sett i alla klassrum, och det är också allt fler ämneslärare som 
undervisar nyanlända elever. Rådande läroplan och kursplaner har ett starkt fokus på språket 
som ett verktyg för lärande. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning är gynnsam för 
skolans alla elever, men är nödvändig för flerspråkiga elever, konstaterar Skolverket (2011a). 
I och med detta är det inte längre en fråga huruvida lärare i dagens skola ska stödja alla 
elevers språk- och kunskapsutveckling, men det är fortfarande en fråga om att kunna. Och det 
är just frågan om och strävan efter att kunna som är utgångspunkt och fokus i föreliggande 
studie.  
    Jag är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för årskurserna 4-9 och har 
under hela min verksamma tid som lärare undervisat på skolor med hög andel flerspråkiga 
elever. Under de senare åren har min undervisning mer och mer omfattat nyanlända elever. 
Förändrade förutsättningar och behov i de elevgrupper jag mött, har krävt att jag behövt lära 
nytt och förändra mitt eget sätt att undervisa. Parallellt med den egna undervisningen har jag 
fortsatt att studera och påbörjade för några år sedan studier på masterprogrammet i svenska 
som andraspråk inom vilket den här uppsatsen är skriven. Syftet med studierna har varit att 
omsätta teoretisk kunskap till praktisk handling. Samtal med nära kollegor om olika sätt att 
anpassa och utveckla undervisningen är ett ständigt inslag i min arbetsvardag.  
    De senaste åren har jag arbetat med stödinsatser och kompetensutveckling med fokus på 
flerspråkiga elevers lärande samt organisation av och undervisning för nyanlända elever i min 
egen kommun. I dessa uppdrag har jag träffat många olika lärare, på olika skolor, i flera olika 
sammanhang. Inledningsvis främst lärare i svenska som andraspråk, men under de senare åren 
har olika nätverk och insatser mer och mer kommit att inkludera lärare i skolans alla ämnen. 
Jag möter ämneslärare som ofta inser att de behöver utveckla sin undervisning, men inte 
riktigt vet hur de ska gå tillväga. Elevunderlaget på den skola man arbetat på under många år, 
kan snabbt förändras, och lärare kan plötsligt befinna sig i klassrum där de flerspråkiga 
eleverna är fler än eleverna med svenska som modersmål. Andra undervisar nyanlända elever 
för första gången.   
    Många lärare jag möter är engagerade, modiga och intresserade, och både vill och försöker 
lära. Andra är mer uppgivna och tyngda av ett uppdrag de inte alls känner sig rustade för. 
Utmaningen att på egen hand omvärdera och förändra sitt sätt att undervisa verkar vissa lärare 
uppleva som övermäktigt. I samband med alla dessa möten och genom mina olika uppdrag, 
har mitt intresse för lärares professionella lärande kring språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt ökat. Vad är det egentligen som lärare i skolans olika ämnen upplever att de 
behöver lära sig och hur kan detta lärande gå till? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och analysera tre lärares 
arbete med och reflektioner kring att tillsammans utveckla språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt i biologi för nyanlända högstadieelever för att stödja elevernas lärande när det gäller 
naturvetenskaplig litteracitet. Studiens frågeställningar har varit:  
 

1. Vilka kunskaper och färdigheter uttrycker lärarna att deras elever behöver för att 
uppnå kursplanens mål i ämnet biologi? 

 
2. Vilka kunskaper och färdigheter uttrycker lärarna att de själva behöver för att 

kunna tillgodose elevernas lärandebehov? 
 
3. Vilka språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter utmärker undervisningen i 

biologi? 
 
4. Hur reflekterar lärarna kring de språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter de 

tillämpar i undervisningen? 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Sociokulturell teori - språk, lärande och kontext 
Den här studien är förankrad i sociokulturell teori och intresserar sig för elevers såväl som 
lärares lärande. Det sociokulturella perspektivet bygger till stor del på utvecklingsteoretikern 
Lev Vygotskijs tankar om lärande där den huvudsakliga utgångspunkten är det ofrånkomliga 
sambandet mellan språk, tanke och social kontext. Säljö (2014), som vidareutvecklat den 
sociokulturella teorin i Sverige, betonar lärandets sociala process, där kunskaper och 
färdigheter utvecklas genom kommunikation och interaktion mellan människor. Lärandet är 
både individuellt, kollektivt och kulturellt, och därmed också föränderligt över tid och 
kulturer (ibid. s. 15). Framträdande i det sociokulturella perspektivet är därför människans 
unika möjlighet att lära av egna och andras erfarenheter, tillsammans med andra. Genom vårt 
deltagande i sociala och kulturella gemenskaper och genom materiella resurser, kan vi ta oss 
långt bortom de gränser som de egna biologiska förutsättningarna sätter upp (ibid. s.17).  
    Inom den sociokulturella teoriramen är språkets betydelse för lärandet grundläggande och 
språket ses som ett av de viktigaste verktygen för att vi människor ska kunna tänka, lära, 
utvecklas och göra kunskap till vår egen.  Språk och tanke är två sidor av samma mynt, men 
inte identiska, menar Säljö (2014) och beskriver språket som en länk mellan det yttre, 
kommunikationen, och det inre, tänkandet (s.106f). Genom språket tydliggörs och synliggörs 
våra tankar och genom språket kan sedan tankarna uttryckas, omprövas och omskapas, i 
samspel med andra. Det är genom språket som mänsklig erfarenhet konstrueras, och med 
språket som ett verktyg för tänkande och lärande, är interaktionen, det ömsesidiga samspelet, 
mellan exempelvis vuxen och barn, mellan lärare och elev eller mellan elev och elev, centralt 
(Berge & Blomqvist, 2012).   

2.1.1 Lärande som aktivitet 

Aktivitet är ett nyckelord i sociokulturell teori och lärande ses som en aktiv process i ett 
socialt och kulturellt sammanhang. När det gäller undervisning betonar Strandberg (2006) och 
Lindqvist (1999) vikten av att eleven får vara språkligt aktiv i samspel med andra och att 
undervisningen tar utgångspunkt i elevens förförståelse. Synen på lärande förutsätter aktiva 
elever, men även aktiva lärare som medvetet ger alla elever möjlighet att engagera sig i 
lärandet. Det är vad eleverna gör i klassrummet tillsammans med andra som är avgörande för 
deras utveckling, och inte vad har med sig sedan tidigare, menar Strandberg (2006), och 
beskriver de aktiviteter som leder till lärande och utveckling som sociala, medierande, 
situerade och kreativa. Aktiviteterna är sociala så till vida att det individuella tänkandet 
föregås av yttre tänkande tillsammans med andra. I aktiviteterna använder vi oss också av 
olika typer av medierande hjälpmedel, artefakter, i den yttre världen, för att hjälpa oss att 
överföra tankarna till den inre tankevärlden. Fingerräkning är ett exempel på ett yttre verktyg 
som föregår den inre processen huvudräkning, men det kan också vara penna, text eller andra 
yttre strukturer som strategier eller språklig medvetenhet som hjälper oss i vår förståelse eller 
tänkande. Alla aktiviteter är dessutom situerade, dvs. de äger rum i specifika situationer och 
kulturella kontexter, rum och platser. Slutligen är aktiviteter som leder till lärande kreativa, 
dvs. att de överskrider givna gränser (ibid. s. 11f.)                  
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2.1.2 Kognitiv utmaning och stöttning i närmaste utvecklingszonen 

Ett viktigt begrepp i sociokulturell teori är Vygotskijs (1999) tanke om stöttning i den 
närmaste utvecklingszonen. Gibbons (2013b) definierar den närmaste utvecklingszonen som 
”klyftan mellan vad elever kan göra på egen hand och vad de klarar med hjälp av någon annan 
som är mer kompetent” (s. 42). Resonemanget tar stöd i Vygotskijs uttryck ”det som barnet 
idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij, 
1999, s. 271). Undervisningen ska ta sikte mot elevens lärandepotential och för att en individ 
ska kunna utnyttja sin potential och delta aktivt utifrån den egna förförståelsen och förmågan, 
behöver individen utmanas, men även stöttas, i denna utvecklingszon av någon som vet eller 
kan mer. Bruner (1986, s. 74) utvecklade utifrån Vygotskij det engelska begreppet 
scaffolding, vilket på svenska översatts till stöttning (se Gibbons, 2013a, 2013b). Stöttning 
definieras av Gibbons (2013b) som den tillfälliga, men nödvändiga handledning som 
exempelvis läraren ger eleven eller den hjälp som interaktionen i klassrummet erbjuder, för att 
eleven ska klara av de uppgifter eller utveckla de kunskaper eller förmågor som 
undervisningen kräver. Stöttningen är planerad och medveten och syftar till att leda eleven 
mot nya begrepp, högre nivåer av förståelse samt av ett nytt språk. Stöttningen ska inte bara 
hjälpa eleven att klara av en uppgift, utan också bidra till att eleven förstår hur hon eller han 
ska gå tillväga för att klara liknande framtida uppgifter (s. 41f).  Lindberg (2013) hänvisar till 
Hammond & Gibbons (2005) som definierar två olika typer av stöttning i undervisningen; 
dels den planerade stöttningen som inbegriper strategier och planering för att identifiera 
undervisningens mål, klassrummets organisation och uppgifternas progression, dels den 
situerade interaktionella stöttningen som uppstår under undervisningens gång. Den första är 
en viktig förutsättning för den senare (Lindberg, 2013, s. 494).  
    I den sociokulturella synen på lärande är balansen mellan kognitivt utmanande uppgifter 
och anpassad stöttning i utvecklingszonen avgörande för elevens språk- såväl som 
kunskapsutveckling. Gibbons (2013a, 2013b) använder nedanstående fyrfältare (se figur 1) 
efter Mariani (1997) för att beskriva de möjligheter undervisningen skapar för elevers lärande. 
Det är i första hand inte uppgiftens nivå som ska anpassas efter elevens nivå, utan graden av 
stöttning. Hög kognitiv utmaning i kombination med hög grad av stöttning, i fyrfältarens övre 
vänstra hörn, utvecklingszonen, skapar gynnsamma förhållanden för lärande. Detta kan 
jämföras med fältet i det övre högra hörnet, frustrationszonen, där utmaningen är hög men 
stöttningen för låg vilket kan skapa frustration och oro. I det nedre vänstra hörnet, 
trygghetszonen, är stöttningen visserligen hög, men utmaningen för låg, vilket kan leda till att 
eleven inte utmanas eller lär sig något nytt.  I det nedre högra fältet är både utmaningen och 
stöttningen låg. Detta fält kallas uttråkningszonen.             
 

  

Figur 1. Undervisningens och 
lärandets zoner (Gibbons, 2013b, 
efter Mariani, 1997). 
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2.1.3 Stöttning genom aktivt deltagande i interaktion 

Vygotskijs teori om stöttning i den närmaste utvecklingszonen i undervisningen leder till en 
syn på lärande som får konsekvenser för lärarens roll i undervisningen och för dennes 
bedömning av kunskaper och färdigheter. Lindberg (2013) menar att detta synsätt leder till att 
kunskap och färdigheter inte betraktas som något absolut och statiskt, utan som något man 
stegvis kan lära sig hantera mer självständigt. Detta gör att undervisningen genom 
kollaborativa vägledda aktiviteter riktas mot möjlig utveckling, framtida potential, snarare än 
tidigare individuella prestationer. Ett sådant synsätt, menar Lindberg (2013) är särskilt viktigt 
med avseende på elever vars språkliga begränsningar kan utgöra ett hinder för självständiga 
prestationer, vilket skymmer sikten för deras kunskaper (s.493). 
    I enlighet med Lindberg (2013) menar Dysthe (1996) att läraren blir medveten om elevens 
kunskaper när han eller hon upptäcker vad eleven kan göra med hjälp och vägledning i 
samarbete med läraren eller annan elev (s. 55). Att få syn på elevernas kunskaper och tankar 
genom språket blir därmed en viktig del i undervisningen, som behöver bygga på dialog, både 
mellan lärare och elever och mellan elever. Språkets grundläggande betydelse för lärandet 
innebär att lärande i utvecklingszonen förutsätter att eleven utmanas kognitivt just genom 
interaktion med andra. Samspel och interaktion är en förutsättning för att utveckla tänkandet. 
Den kognitiva utvecklingen är ett resultat av samspel med andra i målinriktade aktiviteter och 
den externa dialogen, som sker genom interaktion med andra, kan sedan utvecklas till en inre 
dialog och bli en egen resurs för tänkandet. Lindqvist (1999) förklarar denna typ av 
internaliseringsprocess, dvs. övergången från det yttre kollektiva stödet till det inre tänkandet, 
som central i Vygotskijs teori om lärande i den närmaste utvecklingszonen.    
     Samtalets roll både för språkutveckling och för kunskapsutveckling, är högst relevant för 
utveckling av ett andraspråk. Andraspråkselever är i ett tydligt behov av språklig stöttning, 
dels för att kunna ta till sig och lära sig ny kunskap och dels för att kunna uttrycka den för 
bedömning inom ämnets ram. I enlighet med den sociokulturella teoriramen är det därmed av 
stor vikt att dessa elever får vara språkligt aktiva, dels på sitt modersmål för att kunna 
engagera sig i och förstå ämnesinnehållet, dels på andraspråket svenska, för att lära sig 
hantera det nya språket i både tal och skrift (Lindberg 2013).  Lindberg (2013) refererar till 
van Lier (1996), som betonar det sociala samspelet som drivkraft för språktillägnandet, där 
formuleringar och respons i interaktionen spelar en viktig roll (s.491). Möjligheter till 
språklig förhandling och omformulering i samtal har avgörande betydelse för elevers 
andraspråksutveckling, vilket i sin tur leder till att lärarens och klassrumssamtalets roll är 
avgörande när det gäller elevers möjlighet till lärande och utveckling (ibid.). Traditionell 
klassrumsinteraktion där läraren ställer frågor med IRU-form (initiering, respons, utvärdering) 
och eleverna svarar, innebär ofta ett monologiskt interaktionsmönster där elevernas 
deltagande begränsas ofta till korta repliker i form av enstaka ord och fraser. Lindberg (2013) 
förordar istället kollaborativ stöttning, där eleverna är språkligt aktiva och tillsammans stöttar 
och utmanar varandra. Detta samarbete ger större utrymme för att använda språket som ett 
medierande gemensamt tankeredskap, än vid individuellt arbete (s. 496ff). Dessutom ger 
smågruppssamtal läraren möjlighet att få syn på elevernas tankar och förståelse, vilket hjälper 
läraren att vidare anpassa sin undervisning (ibid. s. 599ff) (jfr Gibbons, 2013a, 2013b; Rose & 
Martin, 2013).  
    Även Swain (1998) betonar aktiv språklig produktion och menar att ett välanpassat 
språkligt inflöde inte är tillräckligt för andraspråksutveckling, utan att det egna utflödet spelar 
en viktig roll. Swain (1998) menar att genom att få engagera sig i uppgifter som kräver 
yttranden av längre och mer komplex karaktär och använda sitt språk i meningsfulla 
sammanhang, ökar medvetenheten om skillnaden mellan vad man vill säga och det man kan 
säga. Feedback på utflödet från andra ger möjlighet att övervaka den egna förståelsen och 
språkanvändningen.      
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Den sociokulturella synen på lärande och därmed på lärande individer har således en 
avgörande betydelse både för undervisningens innehåll och framför allt dess genomförande. 
Undervisning i sig innebär utveckling, men rätt organiserad medför den intellektuell och 
därmed också språklig utveckling hos barnet (Vygotskij, 1999, s. 274). Med hjälp av rätt 
anpassad stöttning kan elever således klara av mer än de skulle klara av på egen hand och 
andraspråkselever får ökad möjlighet att utveckla språk såväl som ämneskunskaper (Gibbons 
2013b, s. 41). När det gäller lärande, språk och litteracitetsutveckling för flerspråkiga elever, 
hänvisar Axelsson (2013) till Cummins & Earlys (2011) modell för att beskriva hur 
interaktionen mellan lärare och elev måste ge tillfälle till både stöttning, kognitivt 
engagemang och ett bejakande av elevens personliga identitet. Interaktionen och stöttningen 
behöver ha fokus på innehåll, språk samt på språkanvändning (se figur 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 

2.2 Språkets funktion och naturvetenskaplig litteracitet  
Den här uppsatsen intresserar sig för arbetssätt som stödjer utvecklingen av ämnesrelaterad 
litteracitet i ämnet biologi, och inom den sociokulturella teoriramen ses litteracitet som en 
social och kulturell praktik. Axelsson (2005) definierar litteracitet som en samlad beteckning 
av aktiviteter som i ett socialt sammanhang omfattar tal, bilder, symboler och tecken i direkt 
eller indirekt koppling till skrift (s.8). Relevant för utveckling av litteracitet är hur man inom 
den sociokulturella teorin gör skillnad på det vardagliga språket och det mer akademiska 
språket som exempelvis används i skolans olika ämnen. Vardagsspråket byggs upp och 
utvecklas spontant och genom deltagande och interaktion i de olika sociala och kulturella 
sammanhang som barnet deltar i under uppväxten. Sedan utvecklas ett så kallat skolspråk som 
karaktäriseras av att det, i jämförelse med vardagsspråket, är mer abstrakt och formellt, oftare 
skriftligt och monologiskt (Hedeboe & Polias, 2008) och utmärks av generalisering, 
kategoriseringar, argumentation och reflektion (Lindberg, 2006). Skolspråket utvecklas 
genom en annan typ av lärprocess, där barnen lär sig mer abstrakta generaliserande såväl som 
specifika begrepp i mer formella undervisningssammanhang, där varje skolämne har sina 
ämnesspecifika ord, samtidigt som det också finns också ord som tillhör det ämnesneutrala 
ordförrådet och förekommer i många ämnen.  
    I forskningen talas om ämnesrelaterad litteracitet, där olika ämnen kräver olika litterata 
förmågor. Gibbons (2013b) menar att ämnesrelaterad litteracitet innebär att mer exakt och 
koncist kunna uttrycka de komplexa idéer och tankar som ett ämne inbegriper och som är 
väsentliga när man studerar det (s. 29). En viktig teori, relevant för denna uppsats om 
naturvetenskaplig litteracitet och som bygger på ovanstående sociokulturella syn på språk, 

 

 

Figur 2. Att utveckla en god 
studiemässig förmåga (Cummins, 
2001, Cummins & Early, 2011, 
refererat i Axelsson, 2013, s. 550). 
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språkanvändning och lärande, är den systemisk-funktionella lingvistiken (SFL). Halliday 
utvecklade under 1960-talet en teori om språk, SFL, där språket ses som ett av flera 
semiotiska system. I enlighet med Vygotskij ser Halliday (1998) språk som något som vi 
skapar innebörd och mening med, och genom vilket vi återskapar, eller konstruerar mänsklig 
erfarenhet (s. 185). Därmed ses språket som något som utvecklats och växt fram ur 
människans strävan att skapa mening (Ledin, 1998). Centralt i SFL är språkets funktionella 
roll, och teorin beskriver språkets system och funktion i relation till kontexten. Teorin 
erbjuder en systemisk-funktionell grammatik (SFG), ett grammatiskt ramverk som beskriver 
språket så som det används av människor för att skapa mening i olika kontexter, utan att sätta 
upp ramar eller regler för hur det borde användas Halliday (1998) och Martin (2004). Genom 
SFL har det språk som används i skolan och därmed också den ämnesspecifika 
språkanvändningen kunnat studeras och beskrivas. Studier av texters språkliga drag med 
utgångspunkt i SFL har synliggjort olika genrer i skolans olika ämnen. Genreindelningen 
utgår från den sociala och kulturella kontexten och det sociala syftet, exempelvis berätta, 
återge, instruera, beskriva, förklara, argumentera, diskutera eller analysera, styr genrens 
struktur och språkliga drag (se Fang & Schleppegrell, 2008; Gibbons, 2013a, 2013b; Rose & 
Martin, 2014).   
    Den naturvetenskapliga litteraciteten har studerats av bland annat Halliday (1998), Martin 
(2004), Schleppegrell (2004), vilka visar hur naturvetenskapliga texter särskilt utmärks av en 
användning av beskrivande, förklarande och argumenterande eller diskuterande genrer. 
Utmärkande för ämnesspråket inom naturvetenskapliga ämnen är att det är tekniskt och 
objektivt, med hög andel abstrakta och generaliserande substantiv. Språket utmärker sig 
således både när det gäller ord och grammatik och meningen med både de tekniska termerna 
och grammatiken är att komprimera så mycket information som möjligt på så litet utrymme 
som möjligt. Nominaliseringar, där skeenden antar den grammatiska formen av substantiv är 
därför vanligt, likaså passiv form (Martin, 2004 s. 168). Dessa språkliga drag medför att 
språket, liksom ämnet, blir utmanande och otillgängligt för många elever, däribland 
andraspråkselever. Graden av abstraktion och generalisering ökar dessutom ju högre upp i 
åldrarna eleverna kommer, vilket ställer krav på att lärare i de naturvetenskapliga ämnena 
också undervisar i ämnets språkliga drag (Fang & Schleppegrell, 2008, s 19). Inom SFL har 
det ämnesrelaterade språket en avgörande funktion och nominaliseringar ses därmed som en 
central del i funktionellt språkbruk i ämnet. Att bli naturvetenskapligt litterat innebär helt 
enkelt att kunna förstå och använda det tekniska språket som används. ”Science cannot be 
understood ’in your own words’. It has evolved in order to interpret the world in its own, not 
in common sense” (Martin, 2004, s. 200). 

2.3 Att stötta ämnesrelaterad litteracitet  
Inom den sociokulturella teoriramen lyfts behovet av att lärare synliggör och tillgängliggör 
det kunskapsrelaterade språket i skolan för eleverna och låter dem delta i aktiviteter som 
hjälper dem att utveckla den litteracitet som ämnet och skolan kräver. Ur SFL och SFG, har 
genrepedagogiken som undervisningsmodell vuxit fram (se Gibbons, 2013a, 2013b; Rose & 
Martin, 2013). Pedagogiken framhäver språkets och litteracitetens betydelse för skolarbete 
och skolframgång för alla elever, i synnerhet för elever från socioekonomiskt utsatta familjer 
och/eller elever med ett annat modersmål än landets officiella. Syftet är att inkludera alla 
elever i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning oavsett språklig, social eller 
kulturell bakgrund. I den genrepedagogiska undervisningsmodellen tillämpas arbetssätt som 
integrerar utveckling av språk- och ämneskunskaper. I modellen ingår att läraren explicit lär 
eleverna att behärska struktur och utmärkande språkliga drag i skolspråkets olika genrer, 
parallellt med att eleverna utvecklar aktuella ämneskunskaper. Därmed är utveckling av 
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elevernas metakunskap om språkets funktion i relation till ämnesinnehållet en avgörande del, 
liksom tillämpning av läs- och skrivstrategier. I det explicita arbetssättet synliggör läraren 
språkliga drag i olika texter och strategier för att hantera dessa, men agerar också modell 
genom att visa eleverna hur de ska använda kunskapen och strategierna. Läraren erbjuder 
sedan olika typer av anpassad stöttning för att eleverna så småningom ska nå självständig 
behärskning (se Gibbons 2013a, 2013b). Centralt i modellen är strävan efter en 
demokratisering av klassrummets interaktionsmönster för att låta alla elever genom kognitivt 
utmanande uppgifter bli aktiva deltagare i den kunskapsutvecklande lärprocessen (Hedeboe & 
Polias, 2008; Gibbons, 2013a, 2013b; Kuyumcu, 2013; Rose & Martin, 2013).  Stöttning i den 
närmaste utvecklingszonen är ett centralt begrepp. Stöttningen sker i form av noggrant 
planerade aktiviteter och övningar, tills den självständiga behärskningen uppnås. Här är 
interaktionen mellan lärare och elever och samarbete mellan elever av stor betydelse 
(Kuyumcu, 2013, s. 610). Hedeboe & Polias (2008) beskriver, med avseende på stöttning, 
läraren som ”en vägledare i interaktionen”(s. 17).  
    För att eleverna ska kunna ta till sig samt uttrycka kunskap genom att exempelvis läsa och 
skriva ämnesspecifika texter, behöver de få bygga förförståelse för ämnesområdet, bygga 

erfarenhet av och metakunskap 
om den aktuella genren. Ett sätt 
att förklara genrepedagogikens 
explicita undervisning av 
ämnesspecifikt läsande och 
skrivande är genom den så 
kallade cirkelmodellen eller 
cykeln för undervisning och 
lärande och dess fyra faser (se 
figur 3). Cirkelmodellen och 
tillämpningen av den beskrivs 
av bland andra Rothery (1996), 
Hedeboe & Polias (2008) och 
Gibbons (2013a, 2013b). 
Genom faserna syftar de 
lärarledda textsamtalen till att 
leda eleven mot en gradvis 
ökad behärskning av 
ämnesinnehåll såväl som 
språkliga drag i den aktuella 
genren. I den första fasen 
bygger eleverna förförståelse 
och kunskap om fältet, i den 

andra fasen får eleverna förståelse och modell för måltextens struktur och språkliga drag. I 
den tredje skriver eleverna gemensamt med läraren för att sedan i den fjärde fasen kunna 
skriva en text mer självständigt. Rothery (1996) kallar de fyra faserna 1. Negotiating,             
2. Deconstruction, 3. Joint construction, 4. Independent construction och betonar att lärarens 
medvetna arbete i de olika faserna, baseras på en bedömning av vad eleverna behöver få träna 
på och lära sig för att klara nästa steg, inte på vad de redan misslyckats med.  
    Cirkelmodellen är en viktig del i genrepedagogikens fokus på skrivstrategier i skolans olika 
genrer i ämnesundervisningen. I samband med detta är tillämpningen av lässtrategier för att 
förstå och hantera texter och olika uppgifter central och följer med genom textsamtalet i 
cirkelmodellens olika faser. Gibbons (2013a, 2013b) ger exempel på aktiviteter där läraren 
stöttar elevernas förförståelse samt skapar förutsättningar för kognitivt och språkligt 

 

       
         Figur 3. Cirkelmodellen. Fritt efter Rothery (1996); Gibbons (2013a, 2013b). 
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engagemang före, under och efter läsningen, samtidigt som elevernas ämneskunskaper, språk 
samt metakunskap om språk befästs och utvecklas.  
    Rose & Martin (2013), som betonar att elevers förmåga att tillägna sig ämneskunskaper via 
komplicerade ämnestexter är avgörande för lärande och därmed också skolframgång, har 
vidareutvecklat genrepedagogiken med fokus på läsförståelse- och skrivstrategier i all 
ämnesundervisning. I en strukturerad undervisningsmodell som kallas Reading to Learn, 
stöttar läraren eleven att utveckla skrivförmåga parallellt med strategier för läsförståelse. I 
undervisningsmodellen betonas demokratiseringen i klassrummet, och elevernas aktiva 
deltagande med hjälp av lärarens detaljerade och planerade stöttning är grundläggande. Den 
planerade stöttningen såväl som den situerade interaktionella stöttningen spelar en viktig roll 
samt medvetenheten om olika genrers syfte, struktur och språkliga drag. Reading to Learn har 
ett funktionellt perspektiv på läsning, och de strategier som läraren lär eleverna använda, 
skiljer sig därmed åt beroende på genre. Undervisningsmodellen bygger på att läraren 
omformar klassrumsinteraktionen så att de svagaste eleverna blir engagerade och får stöd, 
samtidigt som de högst presterande eleverna fortsätter utvecklas. Rose & Martin (2013) 
beskriver tre olika nivåer i undervisningen (se figur 4), där läraren i likhet med cirkelmodellen 
leder eleverna genom gemensam och sedan individuell textbearbetning. Läraren börjar med 
att förbereda läsningen för att ge alla elever tillräcklig förförståelse för sammanhanget. Sedan 
följer en fas av detaljerad läsning och omskrivning av faktatext för att stödja elevernas 
förmåga att läsa och skriva ämnesadekvat och abstrakt språk och för att förstå djupet och 
detaljerna i texten. Lärare och elever fokuserar på och markerar viktig information. Den 
detaljerade läsningen syftar till att förstärka allmänna begrepp inom området samt att fokusera 
på den specifika informationen i texten (ibid. s. 213). Avslutningsvis följer gemensam och 
individuell omskrivning av texten utifrån tidigare markerad information, anteckningar, 
stödord (ibid. s. 218). Dessa aktiviteter kan genomföras på olika typer av texter, men syftar 
till att överföras till eleverna själva (ibid. s. 209). 
 

Nivå 1 Förberedelser för läsning Gemensam konstruktion Individuell konstruktion 
Nivå 2 Detaljerad läsning Gemensam omskrivning Individuell omskrivning 
Nivå 3 Meningskonstruktion  Stavning  Meningsskrivande 

                                                                    Figur 4. Tre strateginivåer i Reading to learn (Rose & Martin, 2013, s. 168). 
 
Relevant är även andra undervisningsmodeller för läsförståelseundervisning som ryms inom 
den sociokulturella teoriramen och dess syn på aktivt språkligt deltagande, kollaborativt 
lärande och stöttning i den närmaste utvecklingszonen, med syfte att inkludera samtliga elever 
i kognitivt krävande, engagerande och meningsfulla aktiviteter med fokus på såväl innehåll, 
form och strategier och metaspråk (se Stensson, 2006; Andreassen, 2008; Bråten, 2008; 
Liberg, 2010; Westlund, 2009, 2013). Brister i förkunskaper och ordförråd kan skapa problem 
vid läsning, särskilt för andraspråkselever (Viberg, 1993; Gibbons, 2013a, 2013b). 
Tillämpning av lässtrategier är därför en viktig faktor när det gäller att uppnå god läsförståelse 
(Stensson, 2006; Andreassen, 2008; Westlund, 2009; Liberg, 2010; Gibbons, 2013a, 2013b). 
Medveten tillämpning av lässtrategier kan enligt studier uppnås genom explicit undervisning i 
lässtrategier. Syftet med undervisningen är att göra eleverna till aktiva och strategiska läsare, 
genom gemensamma samtal om text. En explicit lässtrategimodell är reciprokt lärande (RT) 
(Palincsar & Brown 1984), där läraren i dialog med eleverna modellerar hur man läser genom 
att “tänka högt” om sin egen läsning. Undervisningen byggs upp utifrån fyra grundstrategier; 
förutspå handlingen, ställa frågor och undra, reda ut eller klargöra oklarheter samt 
sammanfatta. Precis som i ovan beskrivna modeller, är den planerade såväl som den 
interaktiva stöttningen viktig och eleverna får med hjälp av tydliga ramar och stöd från lärare 
och kamrater, steg för steg ta över ansvaret för strategitillämpningen.  
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3. Språk och lärande i policydokument 

I detta avsnitt redogörs för faktorer för skolframgång och språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt uttryckt i policydokument.  
    Svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800, §5) 
och Skollagen (SFS 2010:800) är tydlig med att utbildningen i alla skolformer ska vara 
likvärdig och anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. År 2011 fick Sverige nya 
läroplaner och kursplaner (Skolverket, 2011b) och gemensamt för styrdokumenten i samtliga 
skolformer är att de genomsyras av språkets betydande roll i lärandeprocessen i skolans alla 
ämnen. I kommentarmaterialet Få syn på språket från Skolverket (2012) tydliggörs det 
språkliga perspektivet i alla skolformer och ämnen, samt lärarens ansvar att ge eleverna 
möjlighet att utveckla ämnesspecifikt såväl som språk i allmänhet.  
 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 
skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga.                                                                                                                             (Skolverket, 2011b, s.5) 

 
Oavsett var i utbildningssystemet lärare arbetar så har hon eller han därmed alltid ett uppdrag att bidra 
till att ge barnen eller eleverna förutsättningar för att utveckla sitt språk så långt det är möjligt.      
                                                                                                                                         (Skolverket, 2012, s. 5)  

 
I Lgr 11 betonas att undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper (Skolverket, 2011b, s. 8). Trots skolans tydliga uppdrag visar rapporter och 
granskningar att alla elever i den svenska skolan inte får den undervisning de har rätt till och 
att det påverkar deras möjlighet till skolframgång. Elever med föräldrar med kort 
utbildningsbakgrund och elever med utländsk bakgrund är grupper som i jämförelse med 
andra elever når lägre resultat i skolan (Skolverket, 2013a). Resultatet från PISA 2009 samt 
2012 visar att svenska elevers läsförståelse försämras och att skillnader mellan hög- 
respektive lågpresterande elever ökar samtidigt som de lågpresterande eleverna blir fler 
(Skolverket 2010, 2013b). Även resultat från TIMSS 2011 (Skolverket, pressmeddelande 
2012-11-13) visar att elever vars föräldrar har lägre utbildning presterar sämre i skolan än 
elever med välutbildade föräldrar. Framträdande är att elever med utländsk bakgrund samt 
elever med föräldrar med kort utbildningsbakgrund framstår som förlorarna (Skolverket 2010, 
2013b).  

3.1 Flerspråkiga elever och skolframgång 
Sammantaget visar resultat på att även om många flerspråkiga elever lyckas i skolan, är elever 
från denna grupp överrepresenterad när det gäller att inte uppnå behörighet till 
gymnasieskolan (Skolverket, 2014a). Skolinspektionens (2010) granskning Språk- och 
kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska visar att 
flerspråkiga elever inte får tillräckligt stöd i sin språk- och kunskapsutveckling i skolan. 
Enligt rapporten saknar många lärare kunskap om hur man kan arbeta språk- och 
kunskapsutvecklande. Undervisningen anpassas inte i tillräckligt hög grad efter elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och behov.  
   När det gäller nyanlända elever specifikt visar Skolinspektionen (2009) i rapporten 
Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö på stora brister i 
utbildningen för nyanlända elever. Granskningen visar bland annat att nyanlända elever ofta 
isoleras från övrig undervisning på skolan samt att undervisning i skolans olika ämnen 
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begränsas, och eleverna hålls tillbaka i sin kunskaps- såväl som språkutveckling.  
Skolinspektionens (2014) senaste granskning Utbildningen för nyanlända elever visar att 
många skolor fortfarande brister i sitt uppdrag att ge nyanlända elever en likvärdig utbildning. 
I Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (Skolverket, 2008) betonas vikten av att 
skolan tillämpar arbetssätt som förenar språkutveckling och lärande av ämnesinnehåll i 
skolans alla ämnen för att stödja elevernas lärande, utifrån elevernas förutsättningar och 
behov. Vidare framgår att undervisning för nyanlända elever ska ske i samtliga ämnen, och 
det är därmed inte enbart undervisning i svenska som andraspråk som ansvarar för att 
eleverna lär sig och utveckla det svenska språket. Den senaste granskningen av 
Skolinspektionen (2014) visar dock att undervisning för nyanlända elever fortfarande i för 
hög grad fokuserar på undervisning i svenska som andraspråk och att det råder brist på 
ämneskompetenta lärare som kan planera och anpassa undervisningen i övriga ämnen så att 
eleverna får utveckla de ämneskunskaper de har med sig (s.7). I rapporten betonas att skolan 
måste utgå från de kunskaper eleverna har med sig och ge eleverna studiehandledning på 
modersmålet i den utsträckning de behöver. Ämnesundervisningens ansvar när det gäller 
nyanlända elevers utveckling och lärande lyfts fram, med utgångspunkt i att språkinlärning 
sker i alla ämnen. Flera ämneslärare i granskningen uppger dock att de saknar kompetens för 
att undervisa nyanlända elever och därmed viktiga förutsättningar för att anpassa 
undervisningen (ibid. s.8).    
    Skolinspektionen (2014) lyfter tydligt fram lärarens kompetens och undervisningens roll 
för nyanlända elevers skolframgång. ”Forskning och beprövad erfarenhet pekar på att läraren 
och den undervisning varje elev får är den enskilt viktigaste förklarande faktorn till 
skolframgång. Så är också fallet för nyanlända elever”, menar Skolinspektionen (s.10) och 
refererar till Håkanssons (2011) sammanfattning av Hatties metastudie Visible learning 
(2008). Skolinspektionen (2014) konstaterar att många lärare jobbar hårt för att hitta sätt att 
erbjuda de nyanlända eleverna en god utbildning. Dock framkommer att många lärare har 
lämnats ensamma i uppdraget att utveckla och anpassa undervisningen efter rådande läroplan 
och nyanlända elevers förutsättningar och behov.  

3.2 Språk, lärande och undervisning 
Mot bakgrund av ovanstående rapporter och granskningar framgår att kunskap om hur språk- 
och kunskapsutveckling samverkar blir allt viktigare hos lärare som undervisar i den svenska 
skolan. Dels visar granskningar och rapporter en tydlig koppling mellan elevers skolframgång 
och en undervisning som strävar efter att utveckla både språk och kunskap, dels förutsätter 
skolans läroplaner att lärare tillämpar arbetssätt som ger alla elever möjlighet att utveckla 
både språk och kunskap parallellt. Skolverket (2012) menar att en professionell lärare kan 
beskrivas som både ämneskunnig och ämnesdidaktiskt skicklig, men att det även krävs en 
medvetenhet om språkets roll för elevens kunskapsutveckling i det egna ämnet (s.14). 
    Skolans kompensatoriska uppdrag och språkets betydelse för lärandet har således en 
framträdande roll i rådande läroplan och kursplaner. En intern rapport Språk i ämnet av 
Skolverket (Magnusson, 2008) visar att språket spelar en framträdande roll i lärandet och att 
det har en roll i förklaringar till att mötet mellan en del elever och skolan i vissa fall inte faller 
väl ut. Rapporten visar att alla elever inte alltid får den hjälp de behöver för att utveckla 
strategier för att läsa och skriva enligt de mönster som finns i skolan (s.61). I rapporten 
konstaterar Magnusson (2008) att undervisningen behöver ge alla elever tillgång till språket i 
skolans ämnen och lära sig att läsa, skriva och arbeta på de sätt som krävs i de specifika 
ämnena (s.6).  
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I de rådande kursplanerna, ställs höga krav på elevers förmåga att hantera och producera text i 
olika ämnen och de språkliga förmågorna lyfts explicit fram i exempelvis kursplanernas 
kunskapskrav: 
 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och 
relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven 
kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade 

texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.  
Kunskapskrav för betyg C, Kursplan i Biologi 7-9 (Skolverket, 2011c) 

 
Parallellt med de höga kraven på elevens språkliga förmåga ställer kursplanerna höga och 
tydliga krav på lärarens undervisning. I kommentarmaterialet Få syn på språket (Skolverket, 
2012) är de språkliga förmågorna tydligt framskrivna parallellt med lärarens ansvar, i ämnet 
biologi såväl som i övriga ämnen. I materialet uttrycks att undervisningen i biologi  ska ”inte 
bara ge eleverna kunskaper om biologi utan dessutom ge eleverna möjlighet att använda dessa 
kunskaper i olika språkliga och språkligt utvecklande sammanhang. Om detta ska bli möjligt 
ställer det krav på att undervisningen ger eleverna tillfällen att kommunicera på ett sätt och 
med ett språk som är relevant i biologiämnet (Skolverket, 2012, s. 13)”. Skolverket (2011a, 
2012, 2014b) menar att undervisningen behöver innefatta mer än att eleverna lär sig använda 
ämnesspecifika ord, begrepp och uttryck. Undervisningen ska även ge eleverna mönster för 
ämnesspecifikt läsande, samtalande och skrivande. Skolverket (2011a) menar att för att lärare 
på ett professionellt sätt ska kunna möta elever med olika språklig bakgrund i sin 
undervisning, behövs ett bredare, didaktiskt perspektiv på undervisningen där läraren 
medvetet utgår från vilka eleverna är och vad de behöver lära sig och med avstamp i detta 
väljer innehåll och mål. Läraren behöver sedan fundera över vilka allmändidaktiska teorier 
som är bäst lämpade att använda samt fundera över hur undervisningen kan läggas upp så att 
den utgår från elevernas erfarenheter och att eleverna engageras, utmanas och stöttas språkligt 
för att få möjlighet att bearbeta ämnesstoffet på olika sätt. 
    Sammanfattningsvis förespråkar både Skolverket (2011a, 2012, 2014b) Skolinspektionen 
(2009, 2010, 2014) arbetssätt i undervisningen som stödjer utveckling av både språk och 
kunskap för att nå skolframgång för alla elever i alla ämnen. Skolverket ser också behov av 
att lärare får lära sig använda dessa arbetssätt (2014c).  I ovan beskrivna rapporter och 
policydokument är således det språkliga perspektivet i undervisningen i samtliga ämnen 
tydligt, vilket visar på en samstämmighet med vad som uttrycks inom den sociokulturella 
teoriramen.  I följande avsnitt ges en beskrivning av för studien aktuell forskning om språk, 
lärande och undervisning. 
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4. Språk och lärande i forskning 

I detta avsnitt ger jag en forskningsbakgrund om språk, lärande och undervisning och därmed 
om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen, för elever i allmänhet 
och flerspråkiga och nyanlända elever i synnerhet.  

4.1 Språk, ämnesundervisning och skolframgång 
En viktig slutsats, som framträder i forskning om språk, lärande och undervisning i skolans 
alla ämnen, är att elevers tillgång till det abstrakta och kunskapsrelaterade skolspråket, är 
avgörande för skolframgång. Studier visar att de krav på språkliga förmågor som skolan 
ställer kan vara en utmaning och ett hinder för skolframgång även för elever med svenska 
som förstaspråk. Eftersom så gott som allt lärande i skolan sker genom språket och nästan all 
bedömning utgår från språklig demonstration av kunskaper, är goda färdigheter i 
undervisningsspråket en förutsättning för lärandet och för att nå skolframgång, menar 
Lindberg (2006, s. 1). Många forskare är eniga om att vissa elever, och däribland många 
andraspråkselever, behöver en undervisning som tar hänsyn till och utvecklar kunskaper såväl 
som språk för att kunna lyckas i skolan, exempelvis Cummins (2001), Shanahan & Shanahan 
(2008), Fang & Schleppegrell (2008), Gibbons (1998, 2003, 2013a, 2013b), Hajer, (2004),  
Hajer & Meestringa (2010), Hägerfelth (2004, 2011).  Magnusson (2008) vars 
forskningsrapport genomfördes på uppdrag av Skolverket inför nuvarande läroplan, 
konstaterar att avsaknad av ett kunskapsrelaterat skolspråk är en anledning till att vissa 
elevers möte med skolan inte alltid faller väl ut. Magnusson (2008) visar på skillnader mellan 
vardagligt och kunskapsrelaterat språk, men också på hur olika ämnen är språkligt 
konstruerade. Det kunskapsrelaterade språket utvecklas inte av sig självt hos alla elever, 
oavsett om de är enspråkigt svensktalande eller flerspråkiga. Magnusson (2008) menar dock 
att elever med utländsk bakgrund och elever med föräldrar med kort utbildningsbakgrund kan 
ha fått färre möjligheter att utveckla detta kunskapsrelaterade språk innan och utanför skolan. 
För att alla elever ska erbjudas likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan, behöver de därför få 
tillgång till de särskilda språkliga världar som utmärker varje ämne. Elevernas 
ämneskunskaper byggs upp och konstrueras genom språket, och Magnusson (2008) menar 
därmed att undervisningen på ett mer framgångsrikt sätt än tidigare, behöver möta olika 
elevers skilda förutsättningar. En språkutvecklande dimension i undervisningen i alla ämnen 
behöver därför föras både ur ett språkutvecklingsperspektiv och ett ämnes- eller 
kunskapsperspektiv (s. 5f).  
    Tidigare såväl som senare forskning överensstämmer därmed med Magnussons (2008) 
rapport och efterfrågar en undervisning som integrerar språk- och ämneskunskaper. Hajer 
(2004) ger exempel på skolnära forskning i Holland som undersökt dels utmaningarna hos 
andraspråkselever, dels hur lärarna möter dessa utmaningar. Hajer (2004) konstaterar att 
lärare tenderar att sänka kraven och komplexiteten efter elevernas språkliga begränsningar. 
Detta kallar Hajer (2004) den nedåtgående spiralen, vilken leder till att eleverna ges än 
mindre möjlighet att utveckla de språk- och ämneskunskaper som de behöver för att lyckas (s. 
47). Hajer (2004) och Hajer & Meestringa (2010) visar tydligt på behovet av en språkinriktad 
ämnesundervisning för andraspråkselever, såväl som för elever från icke-akademiska hem. 
Alla elever gynnas av en undervisning av hög kvalitet med en ämnesdidaktik som är 
genomtänkt utifrån språkliga aspekter, dock riskerar andraspråkselever att drabbas hårdare om 
undervisningen inte håller denna kvalitet (Hajer, 2004, s.58). Istället för att sänka kraven och 
förenkla språk och innehåll, kan en undervisning där språk och kunskap utvecklas parallellt 
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och där höga förväntningar kombineras med hög grad av stöttning, öka skolframgången för 
alla elever. Centralt i sådan undervisning är rika möjligheter till interaktion i klassrummet, 
aktiv produktion av muntligt och skriftligt språk i meningsfulla sammanhang samt 
meningsfull återkoppling från lärare och elever (Hajer, 2004, s. 48).  
    Även Fang & Schleppegrell (2008) vars forskning rör ämnesundervisning i 
samhällsorienterande och naturorienterande ämnen i de senare åren av grundskolan, visar på 
de utmaningar som lärare ställs inför i och med en allt mer differentierad elevgrupp i 
kombination med ett förändrat läraruppdrag genom exempelvis förnyade styrdokument. Fang 
& Schleppegrell (2008) menar att få lärare har den expertkunskap som krävs för att de ska 
kunna hjälpa sina elever att utveckla en avancerad litteracitet i ämnet. För att mer effektivt 
kunna hjälpa eleverna att nå kursplanernas uppsatta mål, menar Fang & Schleppegrell att alla 
lärare, fortlöpande under hela skoltiden, behöver integrera läs- och skrivstrategier i 
ämnesundervisningen och ge eleverna kunskap om språkliga strukturer och deras funktion i 
ämnesspråket (ibid. s.2ff). Fang & Schleppegrells (2008) forskning överensstämmer med 
Shanahan & Shanahan (2008) vilka lyfter ett tydligt behov av en språkligt medveten 
ämnesundervisning för att även elever i de äldre åldrarna ska ges möjlighet att utveckla en 
mer avancerad litteracitet inom skolans olika ämnen. 
    I en svensk kontext har Hägerfelth (2004) studerat undervisning i naturvetenskapliga 
ämnen för flerspråkiga gymnasieelever. Hägerfelth (2004) konstaterar att undervisningen inte 
alltid ger andraspråkselever tillräckliga möjligheter att utveckla relevant kunskap och språk i 
ämnet, och menar att om språk och lärande är tätt sammankopplat, behöver lärare göra mer än 
att bara konstatera att elevernas språkkunskaper brister. Hägerfelth (2004) menar att alla 
lärare har ansvar för elevernas språkutveckling och att ämnesundervisningen behöver läggas 
upp så att den gynnar alla elever, särskilt elever med svenska som andraspråk och elever vars 
föräldrar har kort utbildningsbakgrund. Undervisningen behöver innehålla arbetssätt som gör 
eleverna mer språkligt aktiva i kombination med en undervisning med tydlig struktur, tydliga 
instruktioner, explicit undervisning om ämnesspråkliga drag. Eleverna behöver ges olika 
möjligheter att använda ämnesspecifikt språk både muntligt och skriftligt för att kunna 
utveckla relevanta språk- och ämneskunskaper i naturkunskap (Hägerfelth, 2004).  
    Även Kouns (2010) och Nygård Larsson (2011) har undersökt utmaningar och möjligheter 
i kemiundervisning respektive biologiundervisning ur ett språkdidaktiskt perspektiv med 
fokus på andraspråkselevers möjligheter till språk- och kunskapsutveckling i ämnet. Båda 
studierna visar, i enlighet med Hägerfelth (2004) på ett behov av en mer strukturerad 
undervisning som kombinerar språk och ämne och som ger särskilt andraspråkselever bättre 
förutsättningar för lärande och tillgång till det kunskapsrelaterade och ämnesspecifika språket. 
Kouns (2010) språkdidaktiskt inriktade studie, undersöker vilka möjligheter en ämneslärares 
undervisningsstrategier skapar för andraspråkselever när det gäller att utveckla en språklig 
repertoar i ämnet. Studien visar att språket sällan används som det verktyg för lärande som det 
skulle kunna utgöra i undervisningen. Potentialen i språket lämnas i stora delar outnyttjad, 
med följden att mycket av lärandepotentialen också förblir outnyttjad (s.160).        
    Nygård Larsson (2011) visar i sin studie av biologiundervisning i en gymnasieklass, att 
elever med svenska som andraspråk möter större utmaningar i undervisningen och når lägre 
betyg än sina svenskspråkiga kamrater. I studien konstateras att höga betygsnivåer ställer 
högre krav på språkliga kunskaper. Samtidigt ser Nygård Larsson (2011) en potential i 
lärarens undervisning där läraren genom att bygga broar mellan vardagsspråket och det 
ämnesspecifika språket i läromedlen stöttar elevernas lärande såväl som språkutveckling på 
olika sätt. Nygård Larsson (2011) konstaterar dock att ”ämneslärare behöver en språk- och 
textmedveten grund att stå på”, och att det krävs fortbildning för detta (ibid. s.319).   
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4.1.1 Nyanlända elever och ämnesundervisning 

Språket som lärandeverktyg och kommunikativt redskap utgör således en betydande utmaning 
för många elever. När det gäller andraspråkselever i synnerhet, ställs de ofta inför en dubbel 
uppgift genom att de ska lära sig ett nytt språk och samtidigt lära genom och uttrycka nya 
kunskaper på detta språk som de ännu inte fullt ut behärskar (Viberg, 1993). Ett språk för 
vardagskommunikation utvecklas relativt snabbt, ca 2 år, medan det skolrelaterade språket tar 
betydligt längre tid att lära, mellan 5-10 år (Thomas & Collier, 1997).  
    Detta är relevant för undervisning av nyanlända elever. Axelsson (2013) menar att 
nyanlända elevers behov till stor del sammanfaller med övriga andraspråkselevers behov och 
refererar till Thomas & Collier (1997) vilka lyfter fram fyra grundläggande komponenter i 
andraspråkselevers lärande: en sociokulturellt stödjande miljö, språkutveckling, 
ämnesutveckling och kognitiv utveckling (s.561f). De nyanlända eleverna i svensk skola är en 
heterogen grupp. Några elever har redan ämneskunskaper och tillhörande ämnesspråk på sitt 
modersmål eller annat språk än svenska när de börjar i svensk skola, medan andra saknar 
kunskaper såväl som språk när det gäller det specifika ämnet. Detta ställer höga krav på att 
undervisningen utgår från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter och ger eleverna 
möjlighet att utveckla både förståelse för ämnesinnehållet och det språk som ämnet kräver, 
menar Axelsson (2013, s. 556).  Axelsson (2013) betonar att nyanlända elever behöver få 
tillgång till innehållet i skolans olika ämnen genom en språkligt anpassad ämnesundervisning 
på andraspråket samt att elevernas modersmål används som verktyg för tänkande och lärande.  
    När det gäller svenska studier med särskilt fokus på ämnesundervisning för nyanlända 
elever på högstadiet är forskningen begränsad. Nilsson & Axelsson (2013) samt Uddling 
(2013) har studerat svenska skolors organisation samt stöttning för nyanlända elever i 
ämnesundervisningen. Båda studierna konstaterar, i enlighet med Skolinspektionens rapporter 
(2009, 2014), att eleverna inte får stöd i den utsträckning de behöver, samtidigt som 
ämneslärare uttrycker en stor osäkerhet kring sitt uppdrag. Studien av Nilsson & Axelsson 
(2013) fokuserar på hur nyanlända elever i tre olika kommuner uppfattar lärandemiljön i 
förberedelseklass i jämförelse med reguljär klass. Studien visar dels att det är stora skillnader 
mellan hur skolor organiserar undervisningen och hur de stödjer de nyanlända eleverna, dels 
på tydliga skillnader mellan undervisningen som de nyanlända eleverna får i 
introduktionsklass och den reguljära undervisningen. Undervisningen i förberedelseklass 
utmärks ofta av strukturerad undervisning med hög grad av stöttning, dock med betoning på 
undervisning i svenska språket och med få tillfällen att utveckla ämnesrelaterad litteracitet. 
Den reguljära undervisningen utmärks i sin tur av det motsatta, dvs. en miljö präglad av för 
stor utmaning med bristande stöttning. Utmaningen för eleverna består i att den reguljära 
undervisningen brister i stöd i det ämnesspecifika såväl som det vardagliga språket. 
Övergången mellan förberedelseklass och reguljär undervisning blir därmed ofta problematisk 
och de nyanlända eleverna får svårt att delta i ämnesundervisningen på samma villkor som 
svensktalande kamrater. Flera ämneslärare uppger att de saknar kunskap om hur man stödjer 
flerspråkiga elever i språk- såväl som kunskapsutveckling och alla lärare ser det inte heller 
som sitt uppdrag att anpassa undervisningen efter dessa elevers behov. Strävan efter att 
inkludera nyanlända elever i reguljär undervisning tenderar att handla om den fysiska 
förflyttningen, snarare än en inkluderande klassrumsmiljö där man möter elevernas sociala 
såväl som akademiska behov. Studien visar även att det generellt saknas kunskap om 
flerspråkighet och lärande, lärande på ett andraspråk samt betydelsen av att använda elevernas 
modersmål som en resurs i lärandet (se också Axelsson, 2015; Nilsson Folke, 2015).  
    Även Uddling (2013), som undersökt undervisning för nyanlända elever i en kommun där 
introduktionsklasserna tagits bort och där nyanlända elever direktintegrerats i reguljär 
undervisning, visar på bristande stöttning för de nyanlända eleverna i ämnesundervisningen. 
En framträdande slutsats i Uddlings (2013) studie är att eleverna inte förväntas kunna delta i, 
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alternativt inte ges möjlighet att delta i klassrumsinteraktionen, vilket hindrar eleverna att 
använda språket som ett verktyg för lärande. Dessutom upplever undervisande lärare stor 
frustration då de inte ser hur de ska kunna inkludera de nyanlända eleverna i 
ämnesundervisningen eller anpassa aktiviteter och stöttning efter deras förutsättningar eller 
behov. Slutsatsen är att det saknas kunskap om framgångsfaktorer för flerspråkiga elevers 
lärande, både hos enskilda lärare, på skolnivå och i kommunen över lag. 

4.2 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ämnet 
Ovanstående refererad forskning visar att lärares förmåga att genom medvetna arbetssätt i 
undervisningen stödja alla elevers språk- och kunskapsutveckling, har en avgörande betydelse 
för alla elevers skolframgång. En framträdande slutsats är att lärare i skolans alla ämnen 
behöver ta ansvar för att hjälpa alla elever att utveckla ett kunskapsrelaterat språk i respektive 
ämne. Arbetssätt som stödjer elevers språk- och kunskapsutveckling har det senaste decenniet 
studerats och vidareutvecklats på flera håll. Både internationella och nationella forskare inom 
den sociokulturella teoriramen, bland andra Cummins (2001), Gibbons (1998, 2003, 2013a, 
2013b, Fang & Schleppegrell (2008), Hägerfelth (2004, 2009, 2011), Hajer (2004), Hajer & 
Meestringa (2010), Shanahan & Shanahan (2008), menar att ämnesundervisning som bygger 
på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett sätt för lärare i skolans alla ämnen att 
erbjuda likvärdiga möjligheter för alla elever i skolan, oavsett språklig, kulturell eller social 
bakgrund. Samarbete och meningsfull interaktion mellan lärare och elev och mellan elever 
och höga förväntningar kombinerat med hög grad av stöttning är ingredienser i en sådan 
undervisning. Meltzer & Hamann (2005, s. 15) betonar skolans och lärares gemensamma 
ansvar för att alla elever ska få möjlighet att utveckla en avancerad litteracitet i skolans alla 
ämnen. Undervisningen ska utgå från elevernas liv och vardag, i ett flerstämmigt klassrum där 
elever ges möjlighet till meningsfull interaktion med varandra och med texter (s.15). 
Undervisningen utmärks av att: 

• läraren betonar läsning och skrivande 
• läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar 
• läraren betonar tankemässigt krävande uppgifter 
• läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne 
• läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet 
• läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem 
• läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika 

lärandestrategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer 
• läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö.                         

 
Gibbons (1998, 2003, 2013a, 2013b) ger exempel på språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt i undervisningen som syftar till att stödja flerspråkiga elevers parallella språk- och 
kunskapsutveckling. Gibbons bygger liksom flertalet forskare som refereras i denna 
bakgrund, det språkdidaktiskt inriktade arbetssättet på Sydneyskolans genrepedagogik med 
grunden i Hallidays systemiskt funktionella lingvistik (SFL). Gibbons (1998) visar exempel 
på hur klassrumsinteraktionen fungerar som stöttning när eleverna går från muntligt 
vardagligt tal, till ämnesspecifikt tal med stöd av läraren och avslutningsvis till 
ämnesspecifikt skrivande. Gibbons (2003) synliggör hur lärare tillsammans med eleverna 
använder samtalet som ett sätt att utveckla både ämnes- och språkkunskaper genom att lärarna 
medvetet och explicit stöttar eleverna i att röra sig från ett vardagsspråk till ett mer 
kunskapsrelaterat, ämnesspecifikt språk. Stöttningen består bland annat i att lärarna 
omformulerar det eleverna säger eller ger eleverna modeller för hur de ska göra eller uttrycka 
sig (s. 267). Gibbons (2003, 2013a, 2013b) menar att lärare behöver få större förståelse för, 
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och mer kunskap om, hur man kan utveckla undervisningen så att den stödjer språk- såväl 
som ämneskunskaper (s. 267). 
    Även Hajer (2004) lyfter detta behov och menar att ämneslärare verkar skilja sin roll som 
ämneslärare från språklärarens samtidigt som de inte kanske inte är medvetna om språkets roll 
i elevernas kunskapsutveckling. Därmed kan de inte se hur de skulle kunna bidra till elevernas 
språkutveckling (s.48). Hajer (2004) menar att språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen 
behöver utvecklas gemensamt av lärare i arbetslag, med utgångspunkt i vad enskilda lärare 
behöver förstå och lära om sina elever och undervisningen.  Samtidigt är det också viktigt att 
handledare eller fortbildare arbetar mer ingående med lärarnas tänkande om undervisning och 
språk och språkets roll i ämneslärandet. Klassrumsobservationer är viktiga för att bilda sig en 
uppfattning om undervisningens kontext och utifrån det anpassa handledning och 
fortbildningsinsatser.  
    Även Hägerfelth (2011) resonerar kring ämneslärares syn på sitt uppdrag. Hon konstaterar 
att även om alla lärare har goda kunskaper i sitt ämne, så har få under sin utbildning 
uppmärksammats på det språk som skapar ämnena. Den språkliga dimensionen i 
undervisningen i andra ämnen än språkämnen har hamnat i skymundan. Detta trots att 
eleverna i de flesta skolämnen bedöms utifrån sin förmåga att uttrycka sig språkligt (s. 4). 
Sjöqvist (2011) för ett liknande resonemang kring flerspråkiga elevers språkliga förmåga i 
relation till kunskaper och lärarens bedömning och menar att lärare behöver utveckla en 
förståelse för hur elever med svenska som andraspråk lär och uttrycker kunskap via sitt 
andraspråk. Sjöqvist (2011) menar att lärare med nuvarande läroplan och kursplan inte kan 
välja om de vill arbeta språkutvecklande eller inte. Dock, menar Sjöqvist, handlar det om att 
kunna (s. 59). 
    Några svenska studier finns att tillgå när det utveckling av lärares undervisning med fokus 
på elevers lärande i skolans olika ämnen genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I 
rapporten Ämne och språk – språkliga dimensioner i ämnesundervisningen (Axelsson et al.,  
2006) beskrivs utvecklingsarbete i form av ett aktionsforskningsprojekt med syfte att förändra 
och utveckla undervisningen på skolor med flerspråkiga elever. Utvecklingsarbetet skedde 
genom möten mellan pedagoger och handledare med språkdidaktisk kompetens och i studien 
undersöktes bland annat på vilka sätt genrepedagogiken kunde fungera som stöd för 
tvåspråkiga såväl som enspråkiga elevers språk- och ämnesutveckling. I Många trådar in i 
ämnet. Genrepedagogiskt arbete i Knutbyskolan (Axelsson, 2009) rapporteras om 
utvecklingsprojekt i språk- och ämnesintegrerat arbete i en F–6 skola med hög andel 
flerspråkiga elever. I projektet undersöker lärare och forskare tillsammans hur man bäst kan 
undervisa framförallt elever med svenska som andraspråk i textförståelse och textproduktion i 
olika ämnen. Fokus ligger på de textkompetenser som elever behöver utveckla under 
skoltiden, och även på den textkompetens lärare behöver behärska för att kunna erbjuda den 
explicita undervisningen.  Reflektioner förs bland annat kring hur det gemensamma 
textskrivandet både stödjer och fördjupar elevernas kunskaper såväl som språk. Kuyumcu 
(2011) genomför sedan en avslutande utvärdering av det så kallade Knutbyprojektet. I 
rapporten framkommer ett samband mellan lärarnas kunskapsnivå i genrepedagogik och deras 
inställning till arbetet; ju mer fortbildning och tid till fortbildning, desto djupare kunskaper 
och mer positiv inställning. Undervisningssättet var nytt för flera av lärarna och skiljde sig i 
många avseenden från tidigare undervisning. Förändringen bestod i fler muntliga övningar 
och pararbeten i uppbyggnaden av ämnesområdet, att eleverna fick tydliga mallar för sitt 
skrivande samt att klassen skrev gemensamma texter innan eleverna skrev individuellt. 
Skillnaden för några lärare var också upplevelsen av tydliga mål i undervisningen och tydliga 
förväntningar på eleverna. Dessutom framkom att språket användes som en resurs i lärandet 
på ett helt annat sätt än tidigare (s. 163).Ytterligare exempel på språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt i en svensk kontext ger Sellgren (2011) som undersökt 
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effekter av den egna undervisningen i en flerspråkig elevgrupp i årskurs 6 där SO-
undervisningen är genrebaserad. Studien fokuserar på elevernas deltagande i muntlig 
interaktion och skrivande av text när klassen arbetar med förklarande genre i geografi. I 
studien framkommer att det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet bidrar till att 
utveckla elevernas ämneslärande såväl som ämnesspecifika språk. Resultatet visar hur 
eleverna i interaktivt smågruppsarbete använder vardagligt språk när de förhandlar med 
varandra, för att sedan i den skrivna texten använda sig mer av ett mer abstrakt skolspråk. 
    Kouns (2014) interventionsstudie undersöker lärprocessen hos två fysiklärare på gymnasiet 
som under handledning av forskaren provar och utforskar språkinriktade aktiviteter i sin 
undervisning. Syftet med studien är att studera hur lärarna genom handledning utvecklar och 
utformar undervisningen med stöd i sociokulturell teori. Studien fokuserar på stöttning, 
språklig interaktion och kontextualisering, och lärarna engagerar sig i och genomför olika 
språkinriktade aktiviteter i olika utsträckning och med olika resultat. Under studien uttrycker 
lärarna en viss osäkerhet kring den egna kompetensen, didaktiken och de nya arbetssätten och 
syn på lärande och undervisning. Att ha ett språkinriktat perspektiv på undervisningen ställer 
krav och lärarna uttrycker exempelvis att det är ”jättesvårt” att i förväg veta vad eleverna 
behöver när det gäller att planera stöttning. Behovet av en planerad språklig stöttning blir 
tydlig i de fall då eleverna ska gå från ett mer vardagligt och konkret sätt att tala om en 
företeelse till att skriva med ett abstrakt och ämnesspecifikt språk, menar Kouns (2014, s. 
258). Hon reflekterar dock över att det svåra för fysiklärarna inte är att sätta fingret på vad 
som kan upplevas krävande för eleverna. Det svåra är att från ett språkligt och språkdidaktiskt 
perspektiv ange mer konkret och specifikt vari svårigheterna består och sedan utifrån den 
kunskapen utforma aktiviteter där eleverna språkligt kan få hjälp att ta sig fram genom dessa 
svårigheter till målet (s. 254).  

4.2.1 Förhållningssätt, arbetssätt och professionellt lärande 

Forskning om språkets betydelse för lärande i allmänhet, samt utmaningar och 
framgångsfaktorer för flerspråkiga elevers lärande i synnerhet, finns tillgänglig. Mot 
bakgrund av ovanstående forskning, finns goda exempel från undervisningen. Samtidigt 
förefaller det som att tillgänglig forskning inte i tillräcklig utsträckning har gjort avtryck i 
lärares undervisning. Dels förutsätter tillämpning av språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt att lärare lär sig använda nya metoder och sätt att planera och genomföra sina 
lektioner, dels verkar det handla det om förändringar i förhållningssätt. Axelsson (2013) 
påpekar att det finns en dissonans mellan forskning om flerspråkiga barns språkutveckling 
och lärande och den utbildning som skolan erbjuder eleverna (s. 547). Axelsson (2013) såväl 
som Nygård Larsson (2013) menar att lärare behöver tillämpa en ”förståelseinriktad 
undervisningspraktik” och menar att synen på att kunskap är något som kan överföras mellan 
individer, är ett hinder i strävan att skapa likvärdiga möjligheter för alla elevers lärande och 
en förklaring till varför forskning och reformer inte får genomslag.  En förståelseinriktad 
undervisningspraktik verkar förutsätta att lärare ser på kunskap och lärande ur ett annat 
perspektiv än vad som traditionellt ofta sker.  
    Även Kulbrandstad (2008) påtalar behovet av förändrad syn på lärande och lärarrollen och 
menar att om alla elever ska ges likvärdiga möjligheter i skolan, behövs ny kunskap hos 
lärare. Framför allt behöver det språkpedagogiska perspektivet i ämnesundervisningen stärkas 
och lärare förberedas för livslångt engagemang och lärande för att kunna möta komplexiteten 
och utmana rådande traditioner i undervisning i dagens skola. Resonemanget samstämmer 
med Cummins (2001), som menar att lärare behöver omdefiniera sina roller, både som 
individer och som grupp, för att kunna undervisa effektivt och möta ett elevunderlag som 
avviker från vita, enspråkiga elever med ”kulturellt homogen medelklassbakgrund” (s.4). 
Vägen mot en effektiv undervisning för andraspråkselever, kräver att alla lärare på skolan tar 
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del av relevant forskning och teori och tar ansvar för att en undervisning som stödjer 
elevernas språkinlärning och andra studiemässiga behov tillämpas (ibid. s.9). 
    Ovanstående resonemang ligger i linje med Timperleys (2013) syn på lärares professionella 
lärande. Timperley lyfter fram begreppet professionellt lärande och menar att 
kompetensutveckling ska innefatta teoretisk kunskap såväl som en förståelse för hur denna 
kan användas för att lösa praktiska problem. Lärare utvecklar under sitt yrkesliv egna teorier 
om hur elever lär sig, men dessa teorier har inte alltid har vetenskaplig förankring. Lärare 
behöver därmed engagera sig i lärandeprocesser där de personliga teorierna utsätts för 
kollegial granskning och därmed kan bli vetenskapligt grundande (s.15). Timperley (2013) 
menar att när en lärare inte förstår teorin bakom en strategi fullt ut blir anpassningar troligtvis 
oförenliga med den teori som ligger till grund för dem, och därmed mindre effektiva (s.74).    
    Detta stämmer överens med Tillers (2009) resonemang om ”den officiella” respektive ”den 
faktiska” läroplanen. Det kan vara en stor skillnad mellan de värderingar lärare ger uttryck för 
och de som tillämpas i praktiken. Dessutom, präglas lärares praxis av rutin. Kritisk reflektion 
genom aktionsforskning eller aktionslärande kan bidra till att förbättra kontaktytan mellan det 
man önskar göra och det man faktiskt gör (ibid. s. 65). Även Scherp (2013) refererar till 
Timperleys tankar om lärares professionella lärande och betonar att skolutveckling handlar 
om förändringar i förhållningssätt såväl som i arbetssätt, och att en viktig del är lärarnas 
förståelse om den egna undervisningen och det egna uppdraget.  
    Enligt Timperley (2013) skiljer sig lärares lärande mycket lite från elevers lärande, och 
menar därför att effektiv fortbildning förutsätter att lärare engagerar sig kognitivt, 
känslomässigt och praktiskt och upplever fortbildningen som relevant för den egna 
undervisningen. Samtidigt kan inte lärare lämnas ensamma att försöka förändra sin 
undervisning, utan behöver precis som elever, få delta i lärande samtal, få stöttning och hjälp 
att upptäcka bevis för att deras elever gör framsteg genom en förändrad praktik (s. 17).  
Timperley (2013) lyfter därmed fram behovet av extern expertis, som kan utmana och stödja 
lärarnas lärande. Denna expertis måste vara lyhörd för kontexten, lärarnas uppfattningar och 
behov att lära. Timperley (2013) menar att lärares professionella lärande bör följa en särskild 
gång.  Genom en undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare (se närmare 
beskrivning i metodavsnittet) där lärares kunskapsfördjupning sker med elevernas lärande och 
välbefinnande i fokus, men där lärarnas eget lärande om bemötande och undervisning i 
relation till elevernas välbefinnande, lärande och resultat är centralt. Att tillämpa nya former 
av lärande i praktiken och betrakta försöken att genomföra nya idéer ska ses som en del av 
lärandet. För att kunna integrera olika typer av kunskap och omsätta dessa i praktiken behöver 
lärare olika möjligheter till lärande under en längre tidsperiod. Kunskaperna och färdigheterna 
förvärvas lika mycket genom tillämpning som genom att någon beskriver eller förklarar 
teorier och hur de kan omsättas i praktiken (ibid. s. 36ff). 
 

”Professionellt lärande för /…/ tankarna till en inre process, där individer skapar professionell kunskap 
genom att interagera med denna information på ett sätt som utmanar tidigare föreställningar och skapar 
nya innebörder. Att utmana befintliga antaganden och skapa nya innebörder är viktigt, eftersom man för 
att lösa djupt rotade pedagogiska problem måste förändra undervisningen på djupet, snarare än att bara 
tillföra nya element.” 

                                                                                                                           Timperley (2013, s. 28) 
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5. Metod och material 

Det övergripande syftet med denna etnografiska studie är att undersöka, beskriva och 
analysera tre lärares arbete med och reflektioner kring att tillsammans utveckla språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt i biologi för nyanlända högstadieelever för att stödja 
elevernas lärande när det gäller naturvetenskaplig litteracitet. I studien undersöker jag delar av 
en aktionsforskningsprocess kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där tre lärare 
och jag själv som handledare, undersöker och strävar efter att utveckla undervisningen. Det 
innebär att jag dels deltar i aktionsforskningsprocessen, dels som forskare retrospektivt 
studerar delar av densamma. I detta kapitel redogörs först för studiens kontext, 
aktionsforskningen, och därefter för genomförandet av själva studien och då val av 
forskningsansats, urval, metoder för datainsamling och analys och etiska perspektiv.   

5.1 Aktionsforskningen – professionellt lärande 
Aktionsforskningen genomfördes som ett samarbete mellan mig som handledare och tre 
lärare, där syftet var att undersöka och förändra undervisningen för att bättre möta de 
nyanlända elevernas förutsättningar och behov i ämnet biologi. Enligt Tiller (2009) innebär 
aktionsforskning en forskningsplan där forskaren aktivt deltar för att förändra det fält som 
studeras och att den konkreta interventionsprocessen blir en del av forskningsuppläggningen. 
Den intervenerande uppläggningen i aktionsforskningen har dubbla syften, dels att generera 
nya kunskaper, dels förbättra det fält som utgör ramen för kunskapsproduktionen. Detta 
skapar ett utbytesförhållande mellan praktik och teori (ibid. s. 57). Bjørndahl (2005) lyfter 
fram begreppets delar ”aktion” och ”forskning”, och betonar att det handlar om att aktivt 
handla och pröva idéer med syfte att förbättra och/eller få ökad kunskap om praxis (s. 19).       

5.1.1 Lärarnas behov av att lära 

Som ram för aktionsforskningens uppläggning och genomförande användes Timperleys 
(2013) Undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare (se figur 5). I arbetet gick vi från 
att försöka definiera vilka kunskaper och förmågor eleverna behövde utveckla (1), till att 
formulera lärarnas behov (2). Nästa steg i cykeln var kunskapsfördjupning i relation till 
elevernas och lärarnas behov (3), och sedan tillämpning av nya arbetssätt (4). Det avslutande 
steget i cykeln avser utvärdering och reflektion över de nya arbetssätten i relation till 
elevernas behov och inlärningsmål (5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 5.  Undersökande och 
kunskapsbildande cykel för lärare 
(Timperley, 2013, s.33). 
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Lärarnas vilja att utveckla undervisningen med elevernas lärande i fokus var således centralt 
och kunskapsfördjupningen behövde ha en tydlig koppling till eleverna och undervisningen. 
Samarbetet genomfördes under vårterminen 2014 och delades in i tre faser; Fas 1, 
Kartläggning, där fokus låg på att ta reda på mer om undervisningen och dess kontext, Fas 2 
Kunskapsfördjupning, där lärarna fick fördjupa sina kunskaper utifrån de identifierade 
behoven hos både eleverna och sig själva och slutligen Fas 3 Implementering, där lärarna i 
högre utsträckning provade att tillämpa tillägnade kunskaper och erfarenheter.  Timperleys 
(2013) Undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare fungerade som ram för lärarnas 
och mina reflektioner under aktionsforskningsprocessen som helhet, men även i varje fas. 
Aktionsforskningen innebar därmed en spiralrörelse med återkommande reflektion rörande 
teori och praktik och lärarnas erfarenheter (jfr Burns, 1999; Scherp, 2013) genom studiens tre 
faser (se figur 6).         

                                    

5.1.1.1 Fas 1 Kartläggning 

Aktionsforskningens Fas 1 hade som huvudsyfte att identifiera dels vilka kunskaper och 
färdigheter eleverna behövde utveckla för att nå uppsatta mål, dels vilka kunskaper och 
förmågor lärarna som professionella själva behövde utveckla för att bättre kunna möta 
elevernas behov. Jag som handledare i aktionsforskningen, ville få en första förståelse för och 
en bild av lärarnas upplevelser, tankar och aktiviteterna i undervisningen. I denna fas hade jag 
och lärarna därför åtskilliga samtal om eleverna och undervisningen med koppling till resultat 
och kursplanens mål. Jag observerade även undervisningen och när lärarna planerade.  

5.1.1.2 Fas 2 Kunskapsfördjupning 

Kunskapsfördjupningen i Fas 2 tog utgångspunkt i den information som samlats in under Fas 
1 och syftade till att fördjupa lärarnas lärande kring hur elevernas behov bättre kunde mötas. 
Lärarna fördjupade sig genom textläsning och samtal med utgångspunkt i texterna samt den 
egna undervisningen. De planerade och provade olika aktiviteter, och tillsammans med 
varandra och mig, reflekterade de över genomförandet. Under perioden hade vi förutom en 
mängd olika samtal, tre 90 minuter långa s.k. lärtillfällen, med en veckas mellanrum. Dessa 
tillfällen hade ett planerat innehåll med fokus på språk- och lärande i allmänhet och lärande 
och undervisning inom biologiämnet i synnerhet och rörde ämnesspråket i biologi, 
flerspråkiga elevers lärande samt utmärkande drag i språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt som stöttning och modellering. Inför tillfällena läste lärarna delar ur Fang & 
Schleppegrell (2008) och Hägerfelth (2011) för ämnesspråket i biologi och Gibbons (2013b) 
för cirkelmodellens faser. Lärarna såg även filmklipp från UR.se Språket bär kunskapen för 
input om explicit undervisning i no samt youtube-klipp Språkliga mål (Anna Kaya) för input 
om arbete med språkliga mål i ämnesundervisning.  

 
                    Figur 6. Aktionsforskningen i studien. (fritt efter Burns, 1999, Timperley, 2013, Scherp, 2013). 
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5.1.1.3 Fas 3 Implementering 

I Fas 3 Implementering fick lärarna möjlighet att implementera de metoder och aktiviteter de 
provat under Fas 2, på ett mer medvetet sätt. Detta föranledde ett övergripande fokus på steg 
fyra och fem i Timperleys (2013) Undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare (se 
figur 6) där lärarna, med stöd av mig och varandra, planerade och provade olika aktiviteter i 
undervisningen och i planerings- och reflektionssamtal reflekterade över dessa aktiviteter.  

5.1.2 Handledarrollen 

Aktionsforskningen var en överenskommelse om ett samarbete mellan deltagande lärare och 
mig som handledare. Samarbete innebar att jag skulle intervenera, dvs. påverka genom att 
både utmana och stödja. Enligt Timperley (2013) är den externa handledarens primära roll att 
samarbeta med lärarna för att bygga upp deras förmågor, så att de sedan kan ta kontroll över 
sitt eget lärande på ett sätt som gagnar eleverna (s. 131). Jag och de tre lärarna hade på olika 
sätt mötts och arbetat tillsammans tidigare.  Att handleda kollegor, möta deras föreställningar, 
erfarenheter och kunskaper i kombination med skolvardagens stress är dock en delikat uppgift 
och ställde krav både på min förmåga att lyssna, behålla goda relationer och samtidigt vara 
tydlig i mina avsikter. Som stöd för mig i handledningsprocessen hade jag Lauvås & Handal 
(2001), vilka tydligt lyfter handledarens tålmodighet, ödmjukhet och dennes ansvar att ”lägga 
skeendet tillrätta” (s. 219).  Det var viktigt att lärarna inte skulle känna sig kritiserade eller 
beskyllda för att inte vara bra nog, samtidigt som utmaningen var en viktig förutsättning. 
Lärande skulle knappast ske om lärarna enbart hade blivit bekräftade i det de redan gjorde och 
inte sporrats att utveckla undervisningen (jfr Timperley, 2913, s.57).  
    Med utgångspunkt i sociokulturell teori, blev även min roll som handledare att skapa 
förutsättningar för lärarna att engagera sig i sociala, medierande, situerade och kreativa 
aktiviteter (jfr Strandberg, 2006, se avsnittet Teoretiskt ramverk) för att få möjlighet att lära 
inom fokusområdet. Lärarna skulle få använda språket som ett verktyg för tänkande och 
lärande, där interaktionen och det ömsesidiga samspelet skulle skapa möjlighet för nya sätt att 
tänka, resonera och handla. Viktigt i handledarrollen var att utmana och samtidigt anpassa 
graden av stöttning så att deltagarna med stöd av mig och sina kollegor skulle få möjlighet att 
både vilja och kunna lära i den egna utvecklingszonen (jfr Mariani (1997)/Gibbons (2013b) i 
avsnittet Teoretiskt ramverk).  

5.2 Kvalitativ etnografisk studie 
Studien som presenteras i den här uppsatsen är en kvalitativ etnografisk studie och 
genomfördes under vårterminen 2014, januari till juni (se figur 7). Materialet består av 
åtskilliga samtal med deltagande lärarna samt film, foton och fältanteckningar från 
observationer av undervisningen. Studiens övergripande syfte är att undersöka, beskriva och 
analysera tre lärares syn på innehåll, språk och aktiviteter i undervisningen i biologi för 
nyanlända elever. Kvalitativ forskning inriktar sig, enligt Denscombe (1998), på upptäckt, 
insikt och förståelse utifrån hur människor uppfattar världen och innebär därmed goda 
möjligheter att utveckla kunskap i studier om lärande och undervisning. För att uppnå 
studiens syfte har jag, i samband med den aktionsforskning jag själv var delaktig i, tagit del av 
och studerat lärarnas tankar och reflektioner samt de aktiviteter som utmärker 
undervisningen, genom aktionsforskningens tre faser. De tre faserna i aktionsforskningen, 
utgjorde således en viktig uppdelning för och inramning av studien. Studien genomfördes i 
deltagarnas egen miljö i dess sociala och kulturella kontext, under en längre tidsperiod, vilket 
ger studien dess etnografiska inriktning (jfr Merriam, 1994). 
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5.2.1 Avgränsning och urval 

Det läsår som studien genomfördes, ansvarade jag tillsammans med tre andra kollegor för 
kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på fyra olika skolor. På en 
av dessa skolor är föreliggande studie genomförd. I kompetensutvecklingsuppdraget ingick att 
hålla seminarieträffar kring språk, lärande och undervisning samt ge viss handledning till 
arbetslag eller enskilda lärare. I början av vårterminen 2014, togs ett gemensamt beslut av mig 
och tre deltagande lärare, som en del i mitt kompetensutvecklingsuppdrag på den aktuella 
skolan, att påbörja en lärprocess där läraren i biologi, studiehandledaren och läraren i svenska 
som andraspråk skulle delta. Beslutet byggde på lärarnas gemensamma önskan att över 
ämnesgränserna utveckla undervisningen för att bättre kunna möta elevernas behov i relation 
till innehåll och kunskapskrav i ämnet biologi. I och med detta startade den aktionsforskning 
som är föreliggande studies kontext. I samband med att beslutet om samarbetet fattades, 
frågade jag de tre lärarna om jag fick följa processen i min masteruppsats i svenska som 
andraspråk och alla tre ställde sig positiva till detta. Härmed påbörjades den etnografiska 
studie, vilken redovisas i denna uppsats.  

5.2.2 Deltagare och kontext 

Deltagare i föreliggande studie är tre lärare; en lärare i biologi (BL), som också undervisade 
den aktuella klassen i övriga no-ämnen, idrott och matematik, en studiehandledare i elevernas 
gemensamma modersmål (STL) och en lärare i svenska som andraspråk (SL). Då studien 
fokuserar på ämnet biologi, är läraren i biologi och dennes undervisning studiens fokus. 
Lärarna undervisade vårterminen 2014 i en klass med 16 nyanlända elever i årskurs 9. I 
arbetslaget kring eleverna fanns ytterligare en lärare i so/sva och en studiehandledare som 
också undervisade i ämnet modersmål.  
    Deltagande elever i studien är 14 elever. På grund av längre perioder sjukfrånvaro under 
tiden för studiens genomförande, undantogs två elever från deltagande i studien. Samtliga 
deltagande elever i hade börjat i klassen under vårterminen 2013 och gick under studiens 
genomförande sin tredje termin i svensk skola. Eleverna talade samma modersmål och hade i 
och med skolans organisation för nyanlända elever fått studiehandledning på modersmålet i 
stor utsträckning i skolans olika ämnen sedan skolstart. Vid tiden för studiens genomförande 
läste eleverna i klassen en stor del av skolans ämnen i befintlig grupp, med syftet att det 
gemensamma modersmålet skulle användas i undervisningen. Eleverna skiljde sig åt gällande 

 

Figur 7. 
Studien. 

 



24 
 

skolbakgrund. Fem elever hade ingen eller mycket kort skolbakgrund och var i början av sin 
läs- och skrivutveckling på modersmålet när de började i klassen ett år tidigare (grupp A). 
Fyra elever hade några års skolbakgrund i begränsad utsträckning, kunde läsa och skriva på 
modersmålet och lite på engelska när de började i klassen och tidigare undervisning i övriga 
ämnen var begränsad (grupp B). Fem elever hade haft en mer sammanhängande skolbakgrund 
under flera år, och hade fått undervisning i flera skolämnen innan de kom till Sverige (grupp 
C). Dessa elever hade också fått undervisning i engelska alternativt på engelska delar av 
skolgången, och hade därmed viss utsträckning utvecklat ett skolspråk på engelska eller annat 
språk, men i olika utsträckning på sitt modersmål. Fyra av dessa elever hade studerat biologi i 
tidigare skolgång, om än i liten utsträckning.  
    När det gällde undervisningen i biologi i hade biologiläraren huvudansvar för 
undervisningen, men studiehandledaren deltog i mån av tid i planeringen. Klassen hade 
biologi vid två tillfällen i veckan, och under studiens genomförande deltog studiehandledaren 
vid sammanlagt drygt hälften av lektionerna. Under studiens Fas 2 och Fas 3, deltog också 
läraren i svenska som andraspråk i viss planering i samarbete mellan ämnena svenska som 
andraspråk och biologi.  
    De tre deltagande lärarna hade själva valt att arbeta i arbetslaget och hade lång erfarenhet 
av undervisning respektive studiehandledning av flerspråkiga elever. Biologiläraren hade 
dock inte undervisat nyanlända elever innan hen började undervisa i den aktuella klassen. 
Studiehandledaren hade tidigare arbetat med studiehandledning av enskilda elever på olika 
skolor. Då hade studiehandledningen inneburit ett fåtal timmar per elev och ofta skett enskilt 
utanför klassrummet.  Läraren i svenska som andraspråk hade flera års erfarenhet av 
undervisning av nyanlända elever i förberedelseklass, och viss erfarenhet av språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. På den aktuella skolan hade jag, i mitt uppdrag som 
kvalitetsutvecklare, under höstterminen 2013 genomfört fyra seminarieträffar med samtliga 
lärare åk 1-9 med utgångspunkt i Lyft språket, lyft tänkandet (Gibbons, 2013b) som lärarna 
läst och reflekterat kring, och ytterligare tre träffar genomfördes med hela skolan under 
vårterminen 2014.  Resonemang kring språk och lärande och språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt för lärarna var således inte något alldeles nytt. 

5.2.3 Forskarrollen  

Som forskare var min roll att studera utvalda delar av den aktionsforskningsprocess, vilken 
jag tillsammans med de tre lärarna var en del i. Forskarrollen avskiljs därmed tydligt från 
handledarrollen, på så vis att jag som forskare dokumenterade och sedan analyserade delar av 
aktionsforskningsprocessen retrospektivt. Dock har dessa dubbla roller, handledare respektive 
forskare, om än tydligt särskilda från varandra i syfte och uppdrag, inte varit helt isolerade 
från varandra. I forskarrollen tog jag ett viktigt steg bakåt, utåt, vilket innebar att jag kunde få 
syn på sådant som jag som handledare och deltagare i processen, inte kunnat se. Dock går det 
inte att bortse från att mina erfarenheter från handledarrollen och mitt deltagande i 
lärprocessen med lärarna, har haft inverkan på min roll som forskare.  I kvalitativa studier, 
som denna, är jag instrumentet både för insamling och analys av informationen, och både kan 
och måste vara öppen och uppmärksam gentemot kontexten (jfr Merriam, 1994, s. 32). ”Ingen 
forskare börjar som ett tomt blad” (jfr Patel & Davidsson (2003, s.79) och min förförståelse 
genom egen undervisning, teoretiska kunskap och min relation till deltagande lärare, har med 
stor sannolikhet påverkat min förståelse och tolkning. 

5.2.4 Insamling av material 

I detta avsnitt ges en beskrivning av metoder för insamling av data. Materialet samlades in 
under vårterminen 2014, januari till juni. Ljudinspelningar från sammanlagt 56 samtal och 
intervjuer med de tre deltagande lärarna utgör en viktig del i materialet. Materialet gällande 
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undervisningen utgörs av filmupptagningar, foton och fältanteckningar från sammanlagt 22 
lektioner samt övrigt material som lärartexter och filmer, lärobokstexter och elevtexter.  
Materialet är således indelat i två huvudgrupper: lärarnas tankar och reflektioner som bygger 
på vad lärarna säger om eleverna och undervisningen, samt undervisningen, vilket innebär 
fokus på ageranden, dvs. vad eleverna och lärarna och eleverna gör i och inför undervisningen 
(se figur 8). 
 

Insamlat material 
 
Tankar och reflektioner 

 Antal tillfällen Tid  

Inspelade intervjuer och samtal 
  Lärträffar med de tre lärarna  
  Intervjuer (semi-strukturerade) 
  Samtal (planerings- och reflektionssamtal) 
 

 56  
3 
4 
49 

1113 minuter (19h) 
239 min            (4h) 
187 min           (3 h) 
687 min      (11.5 h) 

Undervisningen 
Film och foton från undervisningen 
Fältanteckningar från observation av undervisningen 
Övrigt material 

  
22  
22 

 
1540 min       (26 h) 

    
                                                                                                                    Figur 8. Översikt material. 

5.2.4.1 Inspelade intervjuer och samtal med lärarna 

Ljudupptagningar från 56 samtal och intervjuer, under perioden januari till juni, 2014, utgör 
en viktig del av studiens empiri. Syftet med ljudupptagningar av samtal var att ta del av 
lärarnas tankar och reflektioner om undervisningen och eleverna. Bjørndahl (2005) beskriver 
intervjun som en form av samtal och att denna typ av samtal kan ses som ett växelspel mellan 
observationer av pedagogiska situationer och samtal mellan de inblandade (s. 91). Denna syn 
på samtalet som ett sätt för att skapa förståelse, där växelspelet i samtalet är en del i en helhet, 
är en grundläggande utgångspunkt i denna studie. Bjørndahl (2005) menar att samtal och 
intervjuer ”kanske är det bästa sättet att ta del av en annan persons tankar och upplevelser – 
att ta den andres perspektiv”. Dock behöver man vara medveten om risken att påverka den 
som intervjuas så att den information man får färgas av ens egna uppfattningar (ibid. s.90-91). 
    Materialet består av strukturerade intervjuer och en mängd ostrukturerade samtal. Då 
studien har en tydlig etnografisk ansats, är de många vardagliga, ostrukturerade samtalen med 
deltagande lärare under aktionsforskningsprocessen, viktiga. Samtalen, vilka utgör 
huvuddelen av ljudupptagningarna, består av både planerings- och reflektionssamtal. 
Planeringssamtalen var samtal där lärarna enskilt, i par, eller alla tre, tillsammans med 
varandra och/eller med mig som bollplank, planerade lektioner eller lektionsserier. 
Reflektionssamtalen var samtal mellan mig och aktuell eller aktuella lärare efter genomförd 
lektion. Många gånger kombinerades dessa två samtal, genom att ett reflektionssamtal till 
exempel övergick i ett planeringssamtal. Samtalen genomfördes ofta i samband med att jag 
var på plats för att observera och filma/fotografera undervisningen, vilket innebär att de 
ibland var inplanerade, ibland uppstod spontant. Samtalen genomfördes i lärarnas arbetsrum, i 
klassrummet eller på annan plats i skolan som vi ansåg lämplig. Jag var noga med att 
samtalen skulle vara naturliga och jag skulle vara en jämlik samtalspartner och i flera av dessa 
samtal var det lärarna som styrde samtalet, redogjorde för sina tankar medan jag lyssnade, 
ställde frågor eller gav respons. Ljudupptagningar från de tre lärträffarna räknar jag också 
som ostrukturerade samtal. Träffarna hade visserligen ett strukturerat innehåll, var planerade 
både vad gäller start- och slut och hölls i en lokal där vi alla kunde arbeta ostört. Dock bidrog 
samtalsklimatet under träffarna till en mer ostrukturerad samtalsform. Intervjuer kallar jag de 
fyra samtal som var ”mer strukturerade, planerade och tidsbegränsade” (jfr Bjørndahl, 2005, 
s. 91). Dessa kvalitativa intervjuer planerades in, var tidsbestämda och genomfördes med en 
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lärare i taget, i bokat rum eller på annan avskild plats. Intervjuerna var semistrukturerade, med 
en övergripande del öppna frågor.  Utgångspunkten i de kvalitativa intervjuerna var dock att 
jag som intervjuare och den intervjuade båda var medskapare i samtalet (jfr Patel & 
Davidson, 2003, s.78). 
    Samtliga ljudupptagningar av samtal och intervjuer gjordes genom mobiltelefonens 
voicememos. Detta gjorde att ljudupptagningar av spontana samtal var lätta att genomföra, 
och att inspelningssituationen inte blev för påtaglig för de deltagande lärarna. Jag meddelade 
alltid innan en inspelning påbörjades. Ljudfilerna fördes över och sparades på separat 
hårddisk. 

5.2.4.2 Film och foton från undervisningen 

För att samla in material över lärarnas och elevernas ageranden i undervisningen, 
dokumenterade jag undervisningen regelbundet under hela vårterminen 2014 vid sammanlagt 
22 tillfällen. Vid dessa tillfällen filmade jag och fotograferade med Ipad samt mobiltelefon, 
vilket resulterade i en mängd fotografier och totalt 26 timmars filmtid. Tillsammans med 
fältanteckningar och övrigt insamlat material från undervisningen, utgör detta en viktig del i 
insamlad data. Film och fotografier fungerade som ett viktigt komplement till mina egna 
upplevelser och minnesbilder från de observationer jag gjorde i klassrummet, men framför allt 
som direkt underlag för analys av språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i 
undervisningen. Ofta riggades Ipaden på en plats långt bak i klassrummet för att fånga 
helheten, medan jag bar mobiltelefonen med mig för att kunna fotografera nära, eller för att 
filma exempelvis en konversation mellan två elever eller ett samtal mellan mig och en elev. 
Enligt Bjørndahl (2005) finns inget hjälpmedel som registrerar den komplexitet som en 
pedagogisk situation rymmer och själva filminspelningen påverkas av såväl operatörens (jag) 
och teknikens (Ipad/mobiltelefonens) begränsningar (s. 74f). Jag var medveten om 
svårigheten att försöka dokumentera exakt allt som pågick i klassrummet. Dock möjliggjorde 
film och fotografering att jag som observatör kunde ”spola tillbaka bandet och upprepade 
gånger observera situationen” (jfr Bjørndahl, s. 72). 
    Eleverna kände mig sedan tidigare, och var vana vid att lärarna fotograferade i 
klassrummet. Även lärarna bedömer jag upplevde dokumentationen som inte alltför påtaglig. 
Samtliga filmer och foton fördes över till separat hårddisk för säker förvaring.  

5.2.4.3 Fältanteckningar från observation av undervisningen 

I samband med att jag vid 22 tillfällen filmade och fotograferade undervisningen, genomförde 
jag ostrukturerade, deltagande observationer. Utifrån dessa tillfällen förde jag 
fältanteckningar. Fältanteckningarna gjordes efteråt i direkt anslutning till tillfället och 
innehöll dels information om innehållet i lektionen, lärar- och elevaktiviteter och lista av 
aktuellt undervisningsmaterial, dels mina egna spontana reflektioner. Bell (2009) betonar 
vikten av att sätta in reflektioner av en observation i sitt sammanhang, för att kunna ”se mer 
än bara det som finns framför ögonen” (s. 198) och genom att skriva anteckningar över 
aktuell information och egna reflektioner från tillfället, försökte jag säkerställa att övrigt som 
inte kameran kunde fånga, också registrerades och dokumenterades.  
    Enligt Patel & Davidson (2003) är deltagande observationer en vanligt förekommande 
metod inom etnografisk forskning och ger möjlighet att studera beteenden och skeenden i ett 
naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar (s. 88). Som observatör var jag 
närvarande och deltagande, vilket innebar att jag ibland svarade på frågor från eleverna eller 
bad dem berätta om vad de gjorde eller tänkte. Det hände också att jag och lärarna under 
pågående lektion samtalade med varandra om något vi upptäckt eller reflekterade över för 
stunden. Detta gav mig en djupare förståelse för undervisningen och de aktiviteter som elever 
och lärare engagerade sig i, vilket hjälpte mig att ”i så stor utsträckning som möjligt dela 
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upplevelser och erfarenheter med de studerade personerna” (jfr Denscombe, 1998, s.69). 
Eleverna kände mig sedan tidigare och jag hade tydligt informerat om att syftet med 
observationerna var att studera undervisningen och vad lärarna gjorde, men att jag naturligtvis 
också behövde se vad eleverna gjorde i undervisningen. Både lärarna och eleverna var vana 
vid besök och observationer. Dock behövde jag, även om lärarna och jag var engagerade i ett 
samarbete, vara medveten om min närvaro och den hårfina gränsen mellan en observation 
som främjar lärande och en som går ut på att uppfylla krav (jfr Timperley, 2013, s. 82f).  

5.2.4.4 Övrigt material 

Som ett komplement till samtal och intervjuer, filmer, foton och fältanteckningar, samlade jag 
in övrigt aktuellt material. Till detta material räknas lärarmaterial, dvs. sådant som lärarna 
producerade i undervisningen, läromedelstexter och texter som eleverna skrev. I några fall 
även lärarreflektioner via mail. Till lärarmaterialet räknas exempelvis pedagogiska 
planeringar, powerpointpresentationer, egenproducerade filmklipp samt instruktioner och 
uppgifter till elever under lektionerna. En del material fotograferade jag, annat fick jag del av 
genom mail eller den digitala lärplattform som kommunen använde sig av. Under studiens 
gång samlade jag även in aktuella lärobokstexter. Samtliga texter fanns inskannade och 
därmed tillgängliga digitalt. Jag samlade även in en del av de texter som eleverna producerade 
under studiens gång, antingen genom att fotografera eller digitalt via skolans lärplattform. 
Materialet kategoriserades och sparades digitalt i mappar tillhörande de olika fasernas 
undervisningsområden och lektioner.  

5.2.4.5 Materialinsamling i de tre faserna  

Här ges en utförligare beskrivning av datainsamlingen i studiens tre respektive faser. Faserna 
följer fasindelningen av aktionsforskningen (se figur 9). 
 

Fas 1 jan-feb 2014 Fas 2 mars-april 2014     Fas 3 maj-juni 2014  

Ljudupptagning intervju BL          1 
Ljudupptagning samtal                  7 
BL                                                  2 
STL                                                1                 
BL + STL                                       3          
BL+SL+STL                                  1                                
 
 
 
 
Film och fotografering            5 tillf. 
Fältanteckningar                     5 tillf. 
Övrigt material 

Ljudupptagning, lärtillfällen 
BL+SL+STL                    
Ljudupptagning samtal 
BL  
STL  
SL  
BL+STL  
BL +SL  
SL +STL  
 
Film och fotografering 
Fältanteckningar   
Övrigt material 

 3 
 
14 
3 
2 
5 
1 
2 
1 
 
6 
6 

Ljudupptagning intervjuer 
BL, SL, STL 
Ljudupptagning samtal 
BL  
SL  
BL+STL  
BL+SL  
BL+STL  
BL+SL+STL  
 
Film och fotografering 
Fältanteckningar   
Övrigt material 

3 
 
32 
18 
4 
1 
5 
2 
1 
 
11 
11 

                                                                                                                                  Figur 9. Material i studiens tre faser. 

 
Fas 1 Kartläggning. Materialet i denna fas samlades in genom ljudupptagningar från en 
intervju med läraren i biologi (BL), två planerings- och reflektionssamtal med läraren i 
biologi (BL), ett med studiehandledaren (STL), tre med dem båda två samt ett samtal med där 
även läraren i svenska som andraspråk (SL) deltog. Jag filmade och fotograferade vid fem 
lektionstillfällen, och förde fältanteckningar från icke deltagande observationer av 
undervisningen vid dessa fem tillfällen. Jag samlade även in övrigt material, vilket innebar 
lärarmaterial, lärobokstexter och elevtexter.   
    Fas 2 Kunskapsfördjupning. Under Fas 2 gjordes ljudupptagningar av 14 planerings- och 
reflektionssamtal med lärarna. Tre samtal med biologiläraren (BL), två med 
studiehandledaren (STL) och fem med läraren i svenska som andraspråk (SL) samt ytterligare 
fyra samtal med de tre lärarna i par. Dessutom gjordes ljudupptagningar av samtal vid de tre 
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s.k. lärtillfällen (se närmare beskrivning av lärtillfällen under 5.1.1.2 Fas 2 
Kunskapsfördjupning, ovan). Jag filmade och fotograferade undervisningen vid sex tillfällen 
och förde fältanteckningar från deltagande observationer av undervisningen vid dessa sex 
tillfällen. Jag samlade även in aktuellt material från undervisningen såsom lärarmaterial, 
lärobokstexter och elevtexter.    
    Fas 2 Implementering. Under denna tidsperiod gjordes ljudupptagningar av 32 samtal, 
varav 18 tillfällen med läraren i biologi. Avslutningsvis gjordes tre avslutande intervjuer med 
var och en av lärarna. Film och foton från 11 lektionstillfällen samt fältanteckningar från 
deltagande observationer vid dessa 11 tillfällen. Jag samlade även in aktuellt material från 
undervisningen såsom lärarmaterial, lärobokstexter och elevtexter.   

5.2.5 Analys av data 

I detta avsnitt ges en beskrivning av analysen av det insamlade materialet; ljudupptagningar 
från intervjuer och samtal, film och fotografier samt fältanteckningar från observation av 
undervisningen. Med i analysen finns även övrigt material som lärarmaterial, lärobokstexter 
och elevtexter. I analysen riktades fokus mot lärarnas reflektioner om samt aktiviteter i 
undervisningen. Analysen gjordes med stöd i sociokulturell teori (se avsnittet Teoretiskt 
ramverk) med utgångspunkt i det undervisningsinnehåll samt de texter eleverna mötte och 
själva producerade inom de aktuella arbetsområdena i biologiämnet. 
     Allt material analyserades dels separat, dels i relation till varandra i varje fas, samt 
avslutningsvis i en jämförande analys mellan resultatet i de tre faserna. För att söka svar på 
studiens frågeställningar, behövde jag tolka vad lärarna uttryckte när det gällde elevernas 
lärande och den egna undervisningen, dels identifiera de språk- och kunskapsutvecklande 
aktiviteter som lärarna tillämpade i undervisningen under studiens gång genom att studera vad 
lärarna och eleverna gjorde. Det innebär att det är min tolkning av det som sker eller uttrycks 
som leder fram till resultatet, vilket är utmärkande för kvalitativt inriktad forskning. Det 
innebär också att jag i analysen har en hermeneutiskt ansats. Enligt Patel & Davidsson (2003) 
är den hermeneutiskt inriktade forskarrollen öppen, subjektiv och engagerad och utgår i sina 
kvalitativa tolkningar utifrån sin egen förförståelse. Som hermeneutiskt inriktad forskare 
pendlar jag mellan del och helhet för att slutligen nå en så fullständig förståelse som möjligt. 
Ovanstående samstämmer med Bjørndahl (2005) som beskriver analys som en slags 
värdering, och i denna kvalitativa studie handlade analysen om tolkningar och värderingar, 
vilka ofrånkomligen är färgade av mina egna kunskaper, erfarenheter och föreställningar.  

5.2.5.1 Analys av inspelade intervjuer och samtal 

För att söka svar på studiens frågeställningar nr 1, 2 och 4 behövde jag studera lärarnas 
tankar, uppfattningar och reflektioner utifrån vad lärarna sa och uttryckte i de inspelade 
intervjuerna och samtalen. Analysen av inspelningarna gjordes i flera steg (se figur 10). 

 
1. Vilka kunskaper och färdigheter uttrycker lärarna att deras elever behöver?  
2. Vilka kunskaper och färdigheter uttrycker lärarna att de själva behöver?   

4. Hur reflekterar lärarna kring de språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter de tillämpar? 

 
                                                                                                      Figur 10. Analys av inspelade intervjuer och samtal 
 

Inledningsvis lyssnade jag igenom samtliga inspelningar vid flera tillfällen. Sedan övergick 
jag till att lyssna mer fokuserat och föra anteckningar över mina reflektioner. Reflektionerna 
rörde utmärkande teman, citat eller sammanfattande tankar, med utgångspunkt i de aktuella 
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frågeställningarna. Dessa anteckningar fylldes på efter flera genomlyssningar och 
sammanfattades sedan i en samtalslogg.    
    Det tredje steget i analysen innebar transkribering av ljudfilerna. Detta gjordes, trots det 
tidskrävande arbetet, för att få en överblick över och möjlighet att snabbt orientera mig i det 
stora materialet och kunna fördjupa mig under analysen. Inledande eller avslutande småprat 
som inte ansågs relevant för studiens frågeställningar hoppades över, medan småord, 
upprepningar, hummanden och tveksamheter och annat som var viktigt för helheten, togs 
med.  Det fjärde steget innebar att jag i de transkriberade texterna, med utgångspunkt i 
studiens frågeställningar, med stöd i tidigare anteckningar sökte övergripande teman i våra 
samtal och markerade och kategoriserade lärarnas uttalanden. Vad uttryckte lärarna att 
eleverna hade för behov? Vad uttryckte de själva att de hade för behov? Vad var svårt? Nytt? 
Vad hade de provat? Vad ville de prova? Varför? Hur reflekterade de över elevernas lärande 
beroende på aktiviteter i undervisningen? I det femte steget sammanförde jag de 
kategoriserade delarna från samtalen med fokus på respektive frågeställning, i respektive fas. 
I det sista och sjätte steget jämförde jag resultatet i de olika faserna med varandra. Analysen 
gjordes således löpande, steg för steg. Varje samtal analyserades enskilt, men i relation till 
dess kontext. Avslutningsvis sökte jag en samlad överblick över helheten.   

5.2.5.2 Analys av film och foton 

I analys av filmer och fotografier från undervisningen låg fokus på att identifiera och 
analysera aktiviteter som definierades som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 
undervisningen, och därmed fokuserades frågeställning 3. Analysarbetet gjordes i flera steg 
och jag började med att arbeta med materialet från en fas i taget, för att sedan göra en 
jämförande analys av de tre faserna (se figur 11). Analys av film och foton gjordes parallellt 
med analys av fältanteckningar från observationer och i relation till analys av övrigt insamlat 
material. 
 
      3. Vilka språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter utmärker undervisningen i biologi under studiens tre faser?    

                                                                                               
Figur 11. Analys av film och foton. 

 
I det första steget tittade jag noga igenom film och foton från samtliga lektionstillfällen, 
sorterade in dem lektionsvis och i de tre respektive faserna. Här fokuserade jag på att 
registrera läraraktiviteter respektive elevaktiviteter. Vad gjorde lärarna och vad gjorde 
eleverna? Vilka aktiviteter utmärkte undervisningen? I nästa steg fokuserade jag på 
interaktionen, mellan lärare och elev samt mellan elever och därmed den planerade såväl som 
den interaktionella stöttningen. Var aktiviteterna sociala, medierande, situerade, kreativa? 
Användes både modersmålet och svenska som verktyg för tänkande och lärande? Var 
aktiviteterna kopplade till det språkbruk som lärandemålen krävde?  Hur stöttades eleverna 
när det gällde att läsa och uttrycka kunskap i tal och skrift? 
    Materialet analyserades parallellt med information från fältanteckningar och övrigt 
material. På så vis fick jag en samlad bild över aktiviteterna i undervisningen. För att få en 
visuell överblick använde jag en matris över språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i 
undervisningen (se bilaga 1).  
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5.2.5.3 Analys av fältanteckningar från observationer av undervisningen 

Analys av fältanteckningarna bidrog till att sätta film och foton och övrigt material från 
undervisningen i ett sammanhang och säkerställa tillförlitligheten. Även om anteckningarna 
från varje lektion observerades som en egen del, behövde varje del ses i sammanhanget av 
både tidigare och efterföljande lektioner.  I analysfasen sökte jag i anteckningarna efter 
utmärkande drag i undervisningen med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I 
ett första steg läste jag igenom fältanteckningarna från respektive lektion, sedan i relation till 
helheten i respektive fas. I detta arbete ställde jag liknande frågor som vid analysen av film 
och foton. Vilka kunskapsmål och vilket innehåll fokuserade undervisningen på? Vilka var 
mina direkta reflektioner efter lektionstillfällena? Vad utmärkte undervisningen enligt 
fältanteckningarna i respektive fas? Vad gjorde lärarna och vad gjorde eleverna?  Hur såg 
klassrumsinteraktionen ut? Hur stöttades elevernas språkutveckling och lärande samt när det 
gällde att läsa och uttrycka kunskap? Resultatet användes vid ifyllande av matrisen för språk- 
och kunskapsutvecklande aktiviteter (bilaga 1). 

5.2.5.4 Analys av övrigt material  

Till detta material räknas material som lärarna producerade, till exempel skriftliga 
instruktioner, powerpoint-presentationer och animerade filmklipp, samt läromedelstexter och 
texter som eleverna producerade i undervisningen. Det lärarproducerade materialet var av vikt 
vid analysen av aktiviteter och därmed olika typer av stöttning i undervisningen. Analys av 
detta material var inte djupgående, utan syftet var att komplettera de olika aktiviteterna som 
identifierats genom tidigare analysarbete, i ett sammanhang. Först behandlades material från 
varje specifik lektion, i nästa steg kategoriserades utmärkande drag i det lärarproducerade 
materialet i undervisningen i respektive fas. För att förstå utmaningarna både för eleverna och 
lärarna, och för att kunna sätta det material som lärarna producerade i dess sammanhang, var 
de läromedelstexter som användes i undervisningen viktiga. Genom att analysera texterna 
utifrån innehåll och lärandemål samt språklig analys med stöd i SFL, fick jag en bild av det 
ämnesinnehåll samt språk som eleverna mötte och/eller behövde hantera under den aktuella 
lektionen och arbetsområdet. På samma vis analyserades de texter som eleverna producerade i 
undervisningen. Dessa undersöktes i relation till lärandemålen i undervisningen och aktuell 
kursplan, och gav en bild av vad eleverna behärskade och inte, fram för allt när det gällde 
skriven text i ämnet. Elevtexterna sågs i sammanhanget av aktuella läromedelstexter, 
lärarmaterial och de aktiviteter i undervisningen som föregått produktionen av aktuell text.  

5.2.5.5  Avslutande analys av data i de tre respektive faserna 

När de olika typerna av material analyserats och sammanställts var för sig, sammanställde jag 
det resultat som framkommit, gällande dels lärarnas tankar och reflektioner om 
undervisningen och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt/aktiviteter, dels identifierade 
aktiviteter i undervisningen i studiens tre respektive faser. Här fick jag en samlad bild över 
tankar och reflektioner över studiens tre faser samt eventuella förändringar i lärarnas 
reflektioner över tid. Jag fick också en samlad bild över aktiviteter i undervisningen över 
studiens tre faser samt eventuella förändringar över tid. Jag jämförde sedan lärarnas tankar 
och reflektioner med de aktiviteter de tillämpade i undervisningen, först i respektive fas och 
sedan övergripande över studiens tre faser. På så vis kunde jag få syn på utmärkande drag, 
tendenser och förändringar i lärarnas synsätt respektive arbetssätt över tid, genom studiens tre 
faser. 
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5.2.6 Etiska aspekter 

I och med att studien genomfördes i samband med ett aktionsforskningsprojekt där jag och de 
tre deltagande lärarna var involverade i ett samarbete, var det av stor vikt att jag som forskare 
respekterade deltagarnas tid och vilja, likväl som rättigheter, integritet och värdighet 
(Denscombe, 1998, s. 193) och att genomförandet uppfyllde (Vetenskapsrådet, 2002) etiska 
krav. Jag och deltagande lärare förde flera samtal om syftet med studien, där jag betonade att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helt kunde välja att avbryta samarbetet, och att 
aktionsforskningen och min studie av densamma inte var samma sak. Jag informerade tydligt 
om att jag skulle göra ljudupptagningar av samtal och intervjuer samt att jag avsåg att filma 
och fotografera och föra anteckningar över klassrumsobservationer. Jag informerade också 
om hur och i vilket sammanhang det insamlade materialet skulle användas 
(informationskravet, nyttjandekravet). Skriftlig information om studiens genomförande och 
villkor för deras deltagande gavs och underskrift för samtycke finns (se bilaga 2) 
(samtyckeskravet). Eleverna i sig var inte studiens fokus, men då jag önskade göra 
filmupptagningar och fotografera i undervisningen, behövdes även elevers och 
vårdnadshavares godkännande. Ett missivbrev (bilaga 3) översattes till elevernas modersmål 
och gick hem till elevernas vårdnadshavare som godkände genom undertecknande. Innan 
studien startade, informerades även eleverna muntligt av mig samt studiehandledaren om 
studien (informationskravet, samtyckeskravet). Materialet lagrades utan tillgång för 
utomstående, och användes enbart för avsedd studie. Varken lärares eller elevers namn 
används i studien och jag har också valt att utelämna viss information som skulle kunna röja 
deltagarnas identitet (konfidentialitetskravet). 
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6. Språk, lärande och undervisning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och analysera tre lärares 
gemensamma arbete med och reflektioner kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 
biologi för nyanlända högstadieelever. Resultatkapitlet är indelat i avsnitt efter studiens tre 
faser; Fas 1 Kartläggning, Fas 2 Kunskapsfördjupning, Fas 3 Implementering. I respektive 
fas ges först en kort introduktion och beskrivning av undervisningskontexten. Därefter 
redovisas resultatet under rubrikerna: elevernas respektive lärarnas behov samt språk- och 
kunskapsutvecklande aktiviteter i undervisningen. Under den första rubriken redovisas resultat 
gällande studiens första och andra forskningsfråga, och under den andra rubriken resultatet av 
studiens tredje och fjärde forskningsfråga.  
 

• Vilka kunskaper och färdigheter uttrycker lärarna att deras elever behöver för att uppnå kursplanens mål 
i ämnet biologi? 

• Vilka kunskaper och färdigheter uttrycker lärarna att de själva behöver för att kunna tillgodose elevernas 
lärandebehov? 

• Vilka språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter utmärker undervisningen i biologi? 
• Hur reflekterar lärarna kring de språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter de tillämpar i 

undervisningen?  
 

Jag börjar följa lärarna i januari 2014, i samband med att jag och lärarna påbörjar aktions-
forskningsprocessen. Jag möter intresserade och engagerade lärare med goda relationer till 
sina elever. Lärarna ser stor nytta med att eleverna talar samma modersmål och ser 
studiehandledaren som en viktig del i undervisningen. Under vårterminen behandlas i 
biologiundervisningen evolutionen ur olika perspektiv; först ett avsnitt som påbörjades i slutet 
av höstterminen som rör livets början, cellen, gener och DNA. Sedan följer ett avsnitt om 
livets utveckling och evolutionens idéer och avslutningsvis arbetar klassen med ett avsnitt om 
olika djur och deras utveckling. I citat används BL för biologiläraren, STL för 
studiehandledaren, SL för läraren i svenska som andraspråk samt HL för mig som handledare. 
Elevernas uttalanden numrerade i den ordning uttalandena kommer i just den sekvensen. 

6.1 Fas 1 Kartläggning  
Fas 1 pågår under januari och februari vårterminen 2014. När studien påbörjas avslutar 
klassen ett arbetsområde om cellen, gener och DNA och klassen har precis haft ett skriftligt 
prov. Resultatet blir inte som lärarna förväntat sig. De menar framför allt att eleverna med 
skolbakgrund, grupp C, borde ha presterat bättre både språkligt och innehållsmässigt.  
Samtidigt var det många av eleverna med ingen eller kort skolbakgrund (grupp A och B) som 
hade svårt att genomföra det skriftliga provet över huvud taget. Biologiläraren vill nu 
tillsammans med studiehandledaren och läraren i svenska som andraspråk lära sig mer om hur 
de kan stödja alla elevers lärande på ett mer effektivt sätt i den fortsatta undervisningen. En 
positiv inställning till att de som lärare behöver lära nytt och bli ännu bättre på att anpassa 
undervisningen är tydlig hos alla tre.  Läraren i biologi berättar:  

BL: Vet du vad jag tycker är mest intressant? När jag började jobba med det här [nyanlända elever] tog jag vissa 
saker för självklart. Det här ska ju inte vara så svårt. Vi ska lära dem biologi, vi ska lära dem kemi, fysik och teknik. 
Det är bara att köra.” Sen under resans gång så har man ju upptäckt att ”Aha, men vänta nu. Jag har en schysst 
metodik, de förstår vad jag säger och jag använder fler kanaler än många andra lärare. Jag är ganska duktig på att 
förklara saker och ting, det vet jag. Alltså, för andra elever. Även de här eleverna gillar när jag förklarar saker och 
ting, men under den här resans gång så upptäcker jag ”Men, vänta det här räcker ju inte.” Och så kommer man till 
nästa steg och ”Nä, det här räcker inte heller”. Och ju mer det börjar svälla ut, desto mer fattar man: ”De ska förstå 
allt det här som är biologi, fysik, kemi och teknik”.                                                                                                                                                                  

        (Intervju 1 BL, 2014-02-15) 
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”Men, vänta det här räcker ju inte. De ska förstå allt det här som är biologi, fysik, kemi och 
teknik”. Sista meningen i detta citat får vara signifikant för de resonemang som förs av lärarna 
när jag följer dem under Fas 1. Vad är det ”som inte räcker”, egentligen, enligt lärarna? Vad 
är det som eleverna och lärarna behöver lära?  

6.1.1 Elevernas och lärarnas behov 

Både biologiläraren, studiehandledaren och läraren i svenska som andraspråk berättar om 
elevernas olika förutsättningar och behov, om utmaningen att som lärare möta skillnader i 
förkunskaper i ämnet, skillnader i skolbakgrund, språk och litteracitetsutveckling. Slutmålet 
är att eleverna ska lära sig och visa sina kunskaper i biologiämnet.  

6.1.1.1 Erfarenheter, ämneskunskaper och ämnesspråk 

Eftersom eleverna har varit i Sverige i knappt ett år, har begränsningar i svenska språket 
betydelse för eleverna i undervisningen, menar lärarna. Även om undervisningen präglas av 
att eleverna talar samma modersmål och eleverna kan använda sitt modersmål under 
lektionerna, så verkar lärarna ändå eniga om att eleverna även behöver lära sig uttrycka den 
ämnesspecifika kunskapen på svenska, framför allt i skrift. Lärarnas analys av provresultatet i 
genetik är att även om eleverna byggt upp kunskaper och förståelse om cellen och genetik, så 
blev själva provet för svårt. Biologiläraren menar att ”de inte kunde formulera sig” och 
refererar då till förmågan att formulera sig på svenska i skrift. Detta leder i sin tur till att hen 
som biologilärare inte vet vad eleverna kan eller inte när det gäller stoffet. Läraren i svenska 
som andraspråk menar att eleverna troligtvis saknar många ”bindeord” eller 
”sammanlänkande ord” som de behöver för att skapa längre meningar och texter där de kan 
beskriva eller förklara, och att de behöver lära sig detta för att kunna uttrycka sin kunskap. 
Även studiehandledaren lyfter fram behovet av att eleverna behöver få lära sig att uttrycka 
sina kunskaper skriftligt. Hen berättar att oavsett om eleverna har kort eller lång 
skolbakgrund, så är det vanligt att eleverna under lektionerna ber om hjälp med hur de ska 
formulera sina kunskaper i skrift i de uppgifter de arbetar med. 
 

 STL: En del säger, ”Hur kan jag skriva?” /…/  ”Jag kan förstå, men...”  /…/ Det är en del elever som frågar ”Hur kan 
jag säga, är det rätt ord att säga så?” Men, förståelsen sitter. Och så är det en del som inte förstår riktigt och som 
måste ha lite fler exempel på hur man kan säga.            
                                                                                                                    (Samtal STL, 2014-02-21) 

 
Studiehandledaren uttrycker således att det finns elever som förstår, men som inte vet hur de 
ska uttrycka sig. Sedan finns elever som inte riktigt förstår innehållet och som behöver mer 
hjälp, genom flera exempel. Lärarna menar att det inte bara handlar om elevernas förmåga att 
uttrycka sig ämnesspecifikt i skrift på svenska, utan även på modersmålet.  
 

HL: Vad är utmaningen för dem? Varför blir det här svårt? 
BL: Utmaning för dem? 
HL: Ja, de börjar leta ord och de vet inte hur de ska göra, säger du. Var ligger bekymret? Är det att de inte förstår, är 
de att de inte kan binda ihop meningar?  
BL: Mm, alltså. Det kan ju bygga på att man inte förstår för några. För andra, så är det ju så att de inte har verktyget 
för de vet inte riktigt hur de ska formulera sig. 
HL: Nej, och då är det svenska du tänker. Om de skulle formulera det på modersmålet, har de verktygen då tror du? 
BL: Nej, jag tror faktiskt inte det heller.  
                                                                                                                      (Samtal BL, 2014-02-21) 

 
Samtidigt som förmågan att uttrycka sig ämnesspecifikt i skrift betonas av lärarna, uttrycker 
läraren i biologi en medvetenhet om att det är just skrivandet som eleverna inte fått träna 
ordentligt på i undervisningen i biologi, även om eleverna ändå skriver under lektionerna. På 
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lektionerna i svenska som andraspråk och även i so-undervisningen har de arbetat mer 
medvetet med skrivande, mest berättande texter, återgivande och beskrivande texter. 

 
HL: Du berättar att du kan förklara för eleverna, att de kan förstå det du säger. De kan prata med varandra om det. 
Men, sen att själva formulera kunskapen i skrift blir svårt. 
BL: Ja, det är ju dit [till skrivandet] som jag inte har kommit. För man märker att när de väl själva ska beskriva 
någonting, då får de panik därför att då börjar de leta efter de formuleringar som finns i den här texten istället för att 
försöka beskriva ett helt skeende.  
HL: Och det är det du tänker att de behöver kunna? 
BL: Ja, och då måste jag ju träna dem på det. Jag måste ju träna dem att skriva, eller hur? 

                                                                                                (Intervju 1 BL, 2014-02-21) 
 
Eleverna behöver alltså få träna på att skriva, menar biologiläraren. Och i denna träning 
ingår att lära sig behärska ett slags ämnesspråk samtidigt som de behöver lära sig att 
uttrycka sig på svenska. Dock finns en osäkerhet hos läraren kring vad som utmärker 
ämnesspråket och i nästa steg vilka slags ord och begrepp det är som en elev med svenska 
som andraspråk behöver behärska för att kunna uttrycka kunskap genom att skriva en text. 
Eleverna behöver träna på att skriva, men vad är det som de ska träna på? Och vad är det 
läraren behöver kunna för att kunna ge dem den träning de behöver? 
 

BL: Ja, för det första är det ju så att om man tittar på ämnesspråket så är ju inte jag riktigt säker på att jag behärskar 
och vet vad det här språket innebär. Alltså hur skriver man det här och vilka ord är det man använder?  Varför 
använder man ord som involvera eller agens i biologin oftare än i andra ämnen? Det behärskar inte jag, det kan jag 
säga direkt. Så det måste jag ju veta själv, känns det som. För det handlar ju inte bara om att eleven ska förstå 
begreppen. Jag måste ju förstå vägen till begreppen. Och sen, om man tittar på svenskan så är det ju så att då ska 
eleven också ska förstå alla de här orden som binder ihop alltihop. De ska kunna använda de här orden för att de ska 
skriva en egen text. 
HL: Och då behöver du som lärare kunna det först? 
BL: Ahh, tror det. (Skratt). Eller åtminstone göra ett mönster för dem. 
                                                                                                                                        (Intervju 1 BL, 2014-02-21) 

 

Biologiläraren uttrycker därmed tydligt ett behov av att lära sig mer om ämnesspråket och vad 
eleverna behöver, för att kunna stödja elevernas skrivande i ämnet. Här håller 
studiehandledaren och läraren i svenska som andraspråk med. Utöver detta resonerar de tre 
över hur de ska göra för att eleverna ska lära sig innehållet i det som de sedan vill att de ska 
kunna uttrycka i skrift.   
    Lärarna berättar att de flesta eleverna i klassen saknar tidigare undervisning i biologi och 
endast några av eleverna känner till evolutionen. Studiehandledaren menar att biologiämnet 
för många elever i klassen innebär nya tankar om olika företeelser och nya sätt att se på och 
förklara världen och att många av eleverna varken har kunskap om eller ett språk för dessa 
företeelser. När studiehandledaren berättar om sin roll i undervisningen menar hen att hen 
”måste ta eleverna ända härifrån och hit”, och refererar till elever med kort skolbakgrund 
(grupp A). Studiehandledaren berättar att eleverna under lektionerna ofta har många frågor 
om företeelser som tas upp i undervisningen. ”Vad betyder det?” ”Kan du förklara det?” Hen 
berättar att eleverna till exempel har hört talas om och känner till DNA och har erfarenhet av 
att göra DNA-test, men att de kanske inte hört ordet cell eller förstår vad DNA egentligen är.  
    Studiehandledaren menar också att flera av eleverna med kort skolbakgrund behöver lära 
sig att tänka abstrakt. Begrepp som anpassning och utveckling är svåra för många elever, och 
det kräver att hen ger många olika konkreta exempel och förklaringar som eleverna kan 
relatera till. Sedan ska dessa kopplas till den specifika kontext där begreppet används i ämnet.  

6.1.1.2 Ämnesspråk, strategier för lärande och metakunskap 

Trots att lärarna uttrycker mycket fokus på ämnesinnehåll och språk, menar de att det är mer 
än bara ämneskunskaper och ämnesspråk som eleverna behöver lära sig. Lärarna menar 
exempelvis att elevernas förkunskaper inom biologi och det specifika ämnesområdet, samt 
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förmåga att formulera sig i skrift skiljer sig åt, men framförallt möter lärarna elever med 
skilda erfarenheter av skola. Elever utan eller med kort skolbakgrund ska samtidigt som de 
ska försöka förstå evolutionens teorier, lära sig ett nytt språk. Men, i samband med det 
behöver de också lära sig hur lärande i svensk skola går till, menar lärarna. Lärarna menar att 
eleverna behöver lära sig att lärande i skolan handlar om mer än att kopiera eller memorera.  
 

BL: Och så är det ju den här biten som är allmän. Hur fungerar det i Sverige med studier? Är det utantillinlärning 
eller /…/ Det andra är att man försöker att förstå hur det hänger samman.  

                                                                                           (Intervju 1 BL, 2014-02-21) 

 
Hur lär man sig att tänka själv och att det inte räcker att bara skriva av ur en bok? Hur lär man 
sig att det inte räcker med att läsa, utan att man också behöver förstå vad man läser och sedan 
hur man läser för att lära sig? Hur lär man sig att man behöver förstå, inte bara göra? 
Biologiläraren, studiehandledaren såväl som svenska som andraspråksläraren funderar över 
hur man som lärare kan göra för att hjälpa alla eleverna att förstå både ämnesinnehåll, språk 
samt hur man som elev behöver agera för att lära sig – att skola inte bara handlar om att 
memorera eller upprepa, att göra och bli klar. Hur hjälper man eleverna att se skillnad mellan 
”utantill-inlärning” och en inlärning som handlar om att förstå? 
  

6.1.2 Språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i undervisningen 

Ovan har jag beskrivit vad lärarna uttryckt gällande elevernas lärandebehov respektive de 
egna. Nedan ger jag en beskrivning av själva undervisningen under samma period. Vilka 
aktiviteter utmärker lärarnas undervisning under studiens Fas 1, och hur reflekterar lärarna 
över dessa aktiviteter?  
    I stora drag följer undervisningen i biologi under denna fas en rutin där läraren i biologi och 
studiehandledaren har muntliga genomgångar på svenska och modersmålet, där de använder 
både ord och bilder för att visa, beskriva och förklara för eleverna. Efter det ser eleverna ett 
filmklipp som behandlar genomgången. Filmklippet fungerar som repetition eller förberedelse 
inför fortsatt arbete. Slutligen läser eleverna en lärobokstext som behandlar innehållet och 
arbetar med uppgifter till texten. I de flesta fall svarar eleverna på de olika uppgifterna 
skriftligt på datorn via den digitala lärplattform som skolan använder sig av.  

6.1.2.1 Undervisning via modersmålet 

Under genomgångarna talar lärarna växelvis på svenska och modersmålet där läraren i biologi 
och studiehandledaren berättar, visar och förklarar tillsammans. Vid genomgångar och samtal 
på svenska anpassas både tempo och ordval, och centrala begrepp lyfts fram både muntligt 
och skriftligt på svenska och muntligt på modersmålet. Lärarna låter eleverna under 
genomgångarna berätta och ställa frågor på modersmålet till och/eller genom 
studiehandledaren, och eleverna använder båda språken. Studiehandledaren och läraren i 
biologi har vid några tillfällen gjort gemensamma ordlistor med centrala ämnesspecifika 
begrepp där förklaring eller översättning på modersmålet finns. Detta ska fungera som stöd 
vid genomgångar, textläsning och skrivande. För lärarna är studiehandledningen på 
modersmålet grundförutsättningen för att även de elever med begränsade kunskaper i svenska 
ska kunna ta del av en genomgång med ett innehåll på en nivå som de inte hade kunnat 
erbjudas om undervisningen enbart varit på svenska. Eleverna kan koppla ny kunskap till de 
egna erfarenheterna och få hjälp med att gå från det konkreta till det abstrakta. Samtidigt 
uttrycker både biologiläraren och studiehandledaren att de önskar mer planeringstid 
tillsammans, så att studiehandledningen kan bli mer än bara översättning vid genomgångar. 
De menar också att studiehandledningen när eleverna arbetar med uppgifter, ibland inte räcker 
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till. Elever med kort skolbakgrund behöver mer hjälp av studiehandledaren och lärarna menar 
att studiehandledaren, som i denna fas finns med under i stort sett alla biologilektioner, skulle 
behöva mer tid för att förklara nya företeelser eller begrepp för eleverna.  

6.1.2.2 Visuell och språklig stöttning och bygga förförståelse 

I undervisningen arbetar biologiläraren medvetet med att använda olika typer av planerad 
visuell stöttning vid genomgångar och förklaringar och tillsammans med studiehandledaren 
försöker hen med hjälp av denna visuella stöttning dels hjälpa eleverna att ”hänga med” och 
förstå, dels förbereda dem inför läsning av aktuella texter. Det visuella stödet bygger på bilder 
och modeller från aktuellt läromedel. I vissa fall skapar biologiläraren egna animationer i 

olika program på sin Ipad, med bild och ljud för att 
gestalta ett skeende eller abstrakt process som till 
exempel ärftlighet. Internet används frekvent och 
eleverna och läraren googlar tillsammans fram bilder på 
sådant de talar om i undervisningen. 
     En annan del av undervisningen som ger visuell samt 
viss språklig stöttning är de filmklipp som biologiläraren 
publicerar på en youtubekanal som är tillgänglig för 
eleverna både i och utanför skolan. Filmklippen är mellan 

fem och 15 minuter långa och innehåller både bilder, animeringar, text och ljud där läraren 
förklarar och lyfter fram centrala begrepp och företeelser. Klippen är ofta en introduktion till 
eller en sammanfattning av innehållet i en aktuell text i läroboken. I filmerna talar läraren i 
lugnt tempo och använder både vardagsspråk och ämnesspecifikt språk med koppling till den 
aktuella texten.   Ofta ser eleverna filmerna i klassrummet som en del av undervisningen, efter 
en genomgång och en del elever tittar på klippen flera gånger. Både biologiläraren och 
studiehandledaren menar att filmklippen hjälper eleverna att i lugn och ro lyssna och se, 
repetera, förstå och befästa sådant de lyssnat på under genomgången, och de tänker att 
filmklippen hjälper eleverna att förstå både ämnesinnehåll och språk. 
    Jag ser hur filmklippen och det visuella stödet vid genomgångar, tillsammans med 
studiehandledning på modersmålet, ger eleverna större möjligheter att förstå det 
ämnesinnehåll som presenteras. Dock är det tydligt att i stöttningen och aktiviteterna ligger 
fokus på att lärarna förklarar innehåll eller företeelser, snarare än att de explicit lyfter fram 
ämnesspecifika ord och begrepp.  

6.1.2.3. Läsning och skrivande av ämnesspecifika texter 

Aktiviteter som stödjer eleverna i läs- och skrivuppgifter i ämnet är under denna fas 
begränsad. Stöttningen innan läsning och arbete med texter ur läroboken sker i huvudsak 
genom de muntliga genomgångarna och med hjälp av bilder och filmklipp får eleverna 
möjlighet att bygga upp en viss förförståelse inför det fortsatta arbetet som handlar om att läsa 
och svara på frågor till texten i läroboken. Dock ger inte filmklippen eller genomgångarna 
stöd för hur eleverna ska läsa de ämnesspecifika texterna i boken, och inte heller något stöd 
för hur de ska formulera sina kunskaper i skrift. Efter en muntlig genomgång arbetar till 
exempel eleverna själva eller i par med att se på ett filmklipp och sedan läsa och arbeta med 
uppgifter till texten. Exempel på instruktion är: 

• Vi går igenom naturligt urval tillsammans. 
• Läs texten om Naturligt urval. 
• Gör uppgifterna som handlar om naturligt urval som finns på den digitala lärplattformen. 

 
 

Figur 12. Foto från genomgång. Lektion 
biologi. 2014-02-12 
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Uppgifterna är på svenska och eleverna svarar på 
svenska. De uppmuntras att arbeta i par för att de 
ska kunna samtala med varandra på modersmålet. 
Under arbetet med att läsa text och svara på frågor, 
jobbar eleverna på med till synes hög motivation. 
Trots att det är tydligt att en del upplever 
uppgifterna som svåra, hörs inga suckar eller 
klagomål.  Biologiläraren och studiehandledaren 
går runt i klassrummet och samtalar med eleverna 
och försöker hjälpa eleverna genom uppgifterna, 
dels genom att förklara sådant i texten som 
eleverna inte förstår, dels läsa delar högt för 

eleverna eller ge förslag på hur de kan formulera sig i skrift. Studiehandledaren ägnar mycket 
tid åt att hjälpa och lotsa elever ur grupp A och B genom uppgifterna, och då tid finns läser de 
och skriver svar på frågor tillsammans. Dock är tiden till detta begränsad, då det är tydligt att 
fler elever i klassrummet behöver hjälp med att förstå texten, frågorna och att skriva svar. 
    De flesta elever läser frågan först och letar sedan efter svaret i texten. Jag uppmärksammar 
att understrykningar och anteckningar i texterna som eleverna läser är få. Några av eleverna ur 
grupp B och C stryker under ord och antecknar förklaringar eller översättningar till 
modersmålet i marginalen. Elever ur grupp A gör mycket få anteckningar och 
understrykningar i häftet. Alla elever får samma uppgifter, men eleverna ur grupp A hinner 
inte göra alla. Dessa elever är också helt beroende av studiehandledarens hjälp för att förstå 
frågorna och för att kunna svara. Texterna innehåller många nya ämnesspecifika begrepp samt 
nominaliseringar, passiv form och idiomatiska uttryck. Ett exempel är en lärobokstext som 
behandlar ”naturligt urval” och som eleverna under några lektioner har i uppgift att läsa och 
göra uppgifter till.  
 

       Naturligt urval 
Syskon liknar ofta varandra. De har ärvt sina gener av föräldrarna. Föräldrarnas gener kombineras slumpmässigt på ett 
nytt sätt vid varje befruktning. Därför är syskon ändå lika. Genom slumpen råkar några individer vara bäst anpassade 
till miljön. Generna styrs av slumpen men efter födseln är det miljön som styr. Det kanske föds fler ungar än det finns 
mat till. Då är det bara de som är bäst anpassade som överlever i den hårda konkurrensen. De bäst anpassade har också 
störst chans att bli vuxna och kunna fortplanta sig och få ungar. Man kan säga att naturen sorterar individerna genom 

livets hårda lotteri. Detta brukar kallas det naturliga urvalet. 
                                                                                          (ur Kukka, J. & Sundberg, C.J, Biologi direkt, 2012:11) 

 
Eleverna ger uttryck för att det är flera ord i texten som de inte förstår. Det blir även tydligt att 
eleverna behöver hjälp med mer än bara enskilda ord och begrepp. En elev berättar att hen vill 
att studiehandledaren ”ska förklara vad naturligt urval är” och en annan elev berättar: 
 

Ja, jag läser men jag förstår inte det där ordet. Slumpen. ”Generna styrs av slumpen, men efter födseln är det miljön 
som styr”.  
                                                                                                                                   (Fältanteckningar 2014-02-27) 

 
Under observationerna blir det tydligt att även om eleverna ur alla tre grupperna A, B och C 
svarar på frågorna, ofta i kortare och ibland ofullständiga meningar, är det inte alltid så att de 
förstår vad de skriver. Uppgifterna är både av den typ där eleverna ska placera påståenden i 
rätt ordning, enklare frågor vars svar går att hitta i texten utan att behöva förstå, samt mer 
komplexa frågor där eleverna behöver dra egna slutsatser och kan visa att de förstått större 
sammanhang eller ge mer utförliga förklaringar. Den senare typen av frågor ställer också 
högre krav på eleverna och förutsätter att eleverna förstår vad begreppen innebär och hunnit 
befästa dem på svenska. Eleverna behöver också kunna läsa relativt mycket text på kort tid 

Figur 13. Foto. Elev tittar på filmklipp inför textläsning 
och arbete med uppgifter. Lektion biologi, 2014-02-25. 
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och välja olika strategier för att hitta de svar de söker. I nästa steg behöver eleverna kunna 
uttrycka sig skriftligt på svenska så att de svarar på frågan.  

 
1. Förklara varför syskon kan vara olika fastän de har ärvt sina gener från samma föräldrar. 
2. Om det föds fler ungar än det finns mat till så sker något som kallas för naturligt urval. Förklara vad naturligt 

urval är. 
                                                                    (Uppgifter Naturligt urval, lektionsmaterial, lektion biologi 2014-02-27) 

 
 
Inte bara elever från grupp A behöver hjälp under arbetet. Även elever ur grupp B och C, med 
skolbakgrund och tidigare kunskaper i biologi frågar om ord och begrepp i texten och behöver 
hjälp för att förstå frågorna och för att kunna formulera svar på frågorna. För mig är det oklart 
om eleverna ska lära sig genom att svara på frågorna eller om de genom att svara på frågorna 
ska visa vad de har förstått vad de redan har lärt sig. 
    I slutet av lektionen reflekterar biologiläraren och studiehandledaren över lektionen och 
arbetet med text och tillhörande frågor. Medvetenheten om att texten och uppgifterna är svåra 
för många elever är där. Lärarna har sett att många begrepp i texten skapat problem för 
eleverna, och att det är svårt för eleverna att förstå frågorna, texten och sedan att skriva egna 
svar. Biologiläraren uttrycker att det är svårt att i förväg veta vad eleverna inte förstår eller 
behöver få hjälp med. Hen och studiehandledaren är medvetna om att många av uppgifterna är 
särskilt svåra för eleverna med kort skolbakgrund. Dock menar de att det ändå kan vara bra att 
eleverna får höra, läsa och skriva svenska och att de med hjälp av studiehandledningen får 
någon slags förståelse för innehållet arbetsområdet. Det samtidigt tydligt att de inte förväntar 
sig att eleverna med kort skolbakgrund ska klara uppgifterna på samma sätt som eleverna med 
lite längre skolbakgrund.  
    Sammanfattningsvis framkommer få exempel på aktiviteter med planerad explicit språklig 
eller interaktiv stöttning när det gäller ämnesspecifikt läsande och skrivande. Eleverna får 
genom genomgångar och filmklipp viss stöttning när det gäller betydelsen av aktuella 
ämnesspecifika begrepp. Samtidigt finns inga aktiviteter där eleverna får planerad stöttning i 
hur de kan använda begreppen i tal eller skrift, och de får inte heller någon träning i att läsa, 
uttala eller skriva begreppen. Dock försöker lärarna, genom att gå runt i klassrummet, hjälpa 
eleverna att läsa eller skriva i relation till uppgifterna.  

6.1.2.4 Klassrumsinteraktionen 

När det gäller elevernas aktiviteter under lektionerna, ägnar 
de en stor del av lektionstiden till att lyssna till genomgångar 
och mindre till att läsa och skriva. De ägnar minst tid till att 
samtala, både när det gäller modersmålet och svenska. 
Lärarna bjuder visserligen in eleverna att ställa frågor under 
lektionerna, och lärarnas relation till eleverna visar på att de 
uppskattar elevernas frågor. Dock sker genomgångarna i 
föreläsningsform där några elever aktiveras genom att 
lärarna ställer frågor till klassen eller till enskilda elever, 
eller när dessa elever själva tar ordet för att ställa en fråga. 
Det är främst elever med skolbakgrund (grupp C) som är 
språkligt aktiva under genomgångarna, både när det gäller att 

svara på lärarnas frågor och ställa egna.  Lärarnas frågor har till större delen IRU-form (se 
Teoretiskt ramverk) och elevernas uttalanden under genomgångarna består av kortare, ofta 
ofullständiga meningar när de talar på svenska, men av något längre uttalanden när de 
använder modersmålet genom studiehandledaren. Elever utan tidigare skolbakgrund (grupp 
A) ställer inga frågor under genomgångarna, även om studiehandledaren är där. Dock ställer 

 
Figur 14. Foto. Genomgång. 
Lektion biologi. 2014-02-26 
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de mer frågor under arbetet, och särskilt då studiehandledaren sitter längre stunder med dessa 
elever. 
   Eleverna lyssnar på genomgångar och tittar på biologilärarens filmer från början till slut på 
egen hand och diskuterar endast vid några få tillfällen innehållet med någon kamrat eller med 
studiehandledaren. När eleverna arbetar med att läsa lärobokstexten och besvara frågor till 
texten uppmuntras de av lärarna att samarbeta och prata med varandra. De flesta av eleverna, 
men inte alla, väljer att på något sätt samarbeta med en kamrat, under hela eller delar av 
arbetet med uppgifterna. I samarbetet läser eleverna texten tyst en och en eller viskande i par 
på svenska. Interaktionen mellan eleverna ökar när de diskuterar formuleringar i texten. Några 
elever väljer att formulera svar på frågorna tillsammans, vilket lärarna uppmuntrar. I samtalen 
växlar eleverna mellan svenskan och modersmålet. Interaktion i par eleverna emellan sker 
således, och det finns möjlighet till muntlig bearbetning av innehållet på modersmålet och 
svenska. 
    Sammanfattningsvis observerar jag att klassrumsinteraktionen ger eleverna viss möjlighet 
att använda språket som verktyg för lärandet. Eleverna hjälper exempelvis varandra med 
svårigheter under läsning och skrivande. Dock är dessa samtal inte strukturerade av lärarna 
och några elever väljer också att arbeta enskilt. Eleverna använder modersmålet vid samarbete 
och vid frågor till studiehandledaren, men undervisningen erbjuder ingen planerad stöttning, 
vare sig på modersmålet eller svenska, som medvetet stödjer eleverna i interaktionen med 
varandra eller med lärarna. Till skillnad från eleverna är lärarna språkligt aktiva under hela 
lektionstiden, både under genomgångar och genom förklaringar och hjälp när eleverna läser 
och arbetar med uppgifter till texten. Eleverna med längre skolbakgrund (grupp C) är mer 
aktiva både under lärarnas genomgångar och i samtal med andra elever när de läser texter och 
gör uppgifter. Övriga elever är mer passiva, både under lärarnas genomgångar och under 
arbetet med textläsning och uppgifter. 
     När jag tar upp frågan om olika elevers språkliga aktivitet under lektionerna med lärarna, 
visar både biologiläraren och studiehandledaren medvetenhet om detta och menar att då 
eleverna går i en gemensam grupp och det är så stor skillnad i elevernas språk, 
ämneskunskaper och skolvana, så får de ”svagare” eleverna mer ”åka med”.  Efter en lektion 
reflekterar biologiläraren också över den egna taltiden och de långa genomgångarna: ”Det går 
ju inte att jag står och pratar så här länge!”. Samtidigt menar biologiläraren att de ”måste 
hinna”.  Hen förklarar att de längre genomgångarna, där hen och studiehandledaren pratar och 
visar, är ett sätt att ”skynda på” progressionen i undervisningen, för att de ska hinna ”gå 
igenom” allt det som de behöver hinna med. Lösningen blir därmed lektionsupplägg ”som 
inte får ta för lång tid”, både när det gäller genomförande under lektioner och planering innan. 
 

BL: För det är ju såhär, det är inte bara det här jag har som ämne. Det är inte det enda jag gör. Alltså det här är ju bara 
en liten del utav allting annat. /…/ Det måste vara enkelt. Alltså, det får inte ta för lång tid.   
                                                                                                                                     (ur Intervju 1 BL, 2014-02-21) 
 

Både studiehandledaren och biologiläraren uttrycker en viss frustation över den ständiga 
kampen mot tiden, när det gäller undervisningen och upplevelsen av att det är omöjligt att 
”hinna med allt” med dessa elever i ämnet. De ska ju på kortare tid än elever födda i Sverige 
hinna med så mycket som möjligt, samtidigt som de flesta inte har läst ämnet tidigare. Bristen 
på tid gäller även lärarnas samlade uppdrag. Då de två lärarna har andra klasser och elever på 
skolan, upplever de att de inte hinner planera tillräckligt tillsammans för att kunna anpassa 
undervisningen på bästa sätt.  

6.1.3 Sammanfattning Fas 1 

Det övergripande intrycket av undervisningen är engagerade lärare som är öppna för 
elevernas frågor och intresse och som lägger mycket tid på att hjälpa och förklara.  Eleverna 



40 
 

framstår som motiverade och intresserade att göra sitt bästa. Som framkommer ovan finns i 
Fas 1 vissa aktiviteter i undervisningen där lärarna stödjer de olika elevernas språk- och 
kunskapsutveckling. Studiehandledning på modersmålet möjliggör till viss del tankemässigt 
krävande uppgifter, trots elevernas begränsningar i svenska. Eleverna kan också ställa frågor 
och resonera med studiehandledaren och kamrater om sådant de inte förstår. Samarbete 
mellan elever ger möjlighet att bearbeta innehållet språkligt på modersmålet och på svenska. 
Lärarnas genomgångar, med visuellt stöd, innebär att eleverna får möjlighet att bygga upp 
vissa förkunskaper och bekanta sig med centrala ämnesspecifika begrepp, men 
undervisningen fokuserar på innehållet snarare än på innehåll uttryckt genom språket.  
    I undervisningen betonas läsning och skrivande, och elevernas kunskaper bedöms i stor 
utsträckning genom deras skriftliga svar. Dock är stöttningen när det gäller läsning och 
skrivande i undervisningen ytterst begränsad, och eleverna behöver ofta hjälp och lotsning av 
lärarna, som upplever att de inte hinner med att hjälpa alla elever enskilt. Särskilt elever ur 
grupp A, de som saknar eller har kort skolbakgrund, har svårt att hänga med i undervisningen, 
trots studiehandledning på modersmålet. Det som också är utmärkande för undervisningen är 
att trots ett öppet undervisningsklimat, engagerade lärare och intresserade och motiverade 
elever, är undervisningen elevcentrerad i liten grad. Det är stor skillnad i språklig aktivitet 
mellan elever med och utan skolbakgrund, men lärarna är mer språkligt aktiva än eleverna.    
     Lärarna strävar efter att bättre kunna möta de olika elevernas förutsättningar och behov, för 
att de ska kunna utveckla kunskaper och förmågor i enlighet med kursplanens mål. Trots att 
lärarna själva resonerar kring språkets betydelse för elevernas förmåga att lära och uttrycka 
kunskap och det faktum att eleverna har möjlighet att använda det gemensamma modersmålet 
i hög utsträckning, är det tydligt att lärarna inte riktigt vet hur de i undervisningen kan ta vara 
på detta.  De vet att de behöver stödja eleverna på ett mer effektivt sätt, men de vet också att 
de ännu inte vet vad de ska göra och hur.  
    Sammanfattningsvis uttrycker lärarna att eleverna dels behöver utveckla adekvata 
ämneskunskaper, dels ett språk för att kunna uttrycka dessa kunskaper i tal och skrift, i 
slutändan på svenska. Dessutom menar lärarna att eleverna behöver lära sig att lärande i 
skolan handlar om mer än att kopiera eller memorera. För att kunna möta elevernas behov 
menar lärarna att de själva behöver lära sig mer om vad som utmärker det ämnesspecifika 
språket i biologi samt hur en undervisning som hjälper eleverna att utveckla detta 
ämnesspecifika språk kan genomföras. De vill också lära sig hur de i undervisningen kan göra 
eleverna mer medvetna om och aktiva i sitt lärande. Således uttrycker lärarna att de vill lära 
sig mer om vad de behöver undervisa om samt hur en undervisning som stödjer både 
utveckling av ämneskunskaper och språk bör läggas upp. 

6.2 Fas 2 Kunskapsfördjupning 
Fas 2, Kunskapsfördjupning, pågår under tidsperioden början av mars och april. Resultatet 
beskrivs i relation till resultatet i Fas 1, både när det gäller undervisningen och lärarnas 
resonemang om undervisningen och elevernas och lärarnas lärandebehov. Under Fas 2 väljer 
lärarna, med utgångspunkt i de lärandebehov som identifierades i Fas 1, att lära sig mer om 
ämnesspråket i biologi, men också om utmärkande drag i språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt.  Detta för att dels lära sig stödja elevernas läsande och skrivande i ämnet, dels för 
att utveckla elevernas förståelse för och medvetenhet om det egna lärandet. Jag träffar lärarna 
vid flera tillfällen för att tillsammans samtala om forskning inom området och planering och 
genomförande av undervisningen. Undervisningens innehåll fokuseras nu framför allt på 
Darwins tankar och idéer om evolutionen samt olika exempel på och bevis för evolutionen.  
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6.2.1 Elevernas och lärarnas behov 

Under Fas 2, framkommer i samtalen med lärarna ett tydligt fokus på lärandet och elevernas 
förståelse, även om förmågan att kunna uttrycka sig fortfarande ses som viktig. ”De ska förstå 
allt det här som är biologi, fysik, kemi och teknik”, uttryckte biologiläraren under Fas 1. Det 
verkar som att förståelse får större en betydelse i lärarnas resonemang under Fas 2 i 
jämförelse med Fas 1. I lärarnas samtal framkommer en insikt om att eleverna inte bara 
behöver ”bli undervisade” eller ”lära sig nya ord och begrepp”, de behöver förstå först. Hur 
eleverna utvecklar denna förståelse får under denna fas en tydligare koppling till arbetssätt i 
undervisningen.  
 

Egentligen vad det handlar om är att, okej, vi ska jobba enligt ett sätt för att vi ska, för att eleverna ska få del av 
kunskap och sen kunna uttrycka den. 

(BL, Lärträff 1, 2014-03-17) 

 

6.2.1.1 Ämneskunskaper och ämnesspråk - att förstå och uttrycka kunskap 

Biologiläraren och studiehandledaren har hittills stöttat elevernas förståelse i undervisningen 
genom att använda bilder och filmklipp. Med hjälp av detta visuella stöd förklaras företeelser 
på svenska och modersmålet, i försök att få eleverna att till exempel förstå komplexa 
processer i biologi som ärftlighet och naturligt urval. Under Fas 2 menar lärarna att de 
upplever att den visuella stöttningen är viktig, men att den inte räcker.  De menar att steget 
från att förstå något till att sedan kunna uttrycka förståelsen är långt för eleven. Parallellt med 
detta upplevs vägen från att ”skapa förutsättningar för förståelse” till att ”kunna stödja 
eleverna så att de kan uttrycka denna förståelse” fortfarande lång och otydlig även för dem 
själva som pedagoger. Dock uttrycker lärarna nu att elevernas lärande behöver handla om mer 
än att passivt ”konsumera” information och att förmågan att uttrycka kunskap också kan 
kopplas till själva lärandet, förståelsen.  

 
BL: Fast, det är ju dit man vill komma. Om jag gestaltar någonting med hjälp av en symbol eller någonting sådant så 
vill jag ju att de ska gå från att de ser det här, tar in det och det finns någonstans här. Att det finns i dem. Men, sen så 
måste de ju kunna återberätta det, eller förklara det för någon annan. Och den länken mellan det de ser och det de 
upplever och sen ska uttrycka, den är gigantisk tycker jag. 
HL: Ja, först det man ser, det kan man använda vardagsspråket för att beskriva. /…/Men, sen vill ni också att de ska 
använda något slags ämnesspecifikt språk på svenska? 
BL: Ja, eller något språk. 
HL: Något språk. Ja, och varför vill ni det? Varför vill ni att de ska kunna uttrycka det här på något språk mer 
specifikt? 
BL: Ja, alltså, annars har de ju bara blivit konsumenter.  
                                                                                                                                  (Lärträff 1, 2014-03-17) 

 

”Ja, alltså, annars har de ju bara blivit konsumenter” blir därmed en viktig insikt när det 
gäller lärarnas tankar om elevernas och de egna lärandebehoven. Eleverna behöver uttrycka 
sig för att aktivt göra kunskapen till något eget. Inte bara för att visa eventuella kunskaper.  
    Under Fas 2 genomför jag och lärarna, förutom de många reflektionssamtalen, tre 
inplanerade lärträffar (se Metod) inför vilka lärarna har förberett sig på olika sätt. Inför den 
första gemensamma träffen i mars har de tre lärarna förberett sig dels genom att läsa om 
språket i naturorienterande ämnen i Fang & Schleppegrell (2008) och Hägerfelth (2011), dels 
genom att läsa igenom/titta på lärobokstexterna som biologiläraren tänker använda i den 
fortsatta undervisningen. Jag låter lärarna berätta om sina reflektioner över det som de har 
läst. Inledningsvis reflekterar läraren i svenska som andraspråk och biologiläraren kring det 
ämnesspecifika språket i no-ämnena och skillnaderna mellan SFL:s beskrivning av 
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beskrivande, förklarande och argumenterande texter. Båda menar att beskrivande texter 
verkar lättare för eleverna och menar att de innehåller ord och begrepp som är lättare för 
läraren att förklara. Läraren i svenska som andraspråk berättar att hen tidigare arbetat med 
beskrivande texter och att hen därför känner sig mer hemma i den textstrukturen, men 
upplever de förklarande texterna som något nytt och svårare att hantera, både för eleverna och 
för hen själv i undervisningen.  
 

SL: Sen när vi kommer över till de här förklarande texterna så blev det genast svårare både för mig som lärare att 
förstå hur de är uppbyggda och även svårare att veta hur jag ska jobba med eleverna med förklarande text.  
                                                                                                                               (Lärträff 1, 2014-03-17) 

 

Biologiläraren håller med läraren i svenska som andraspråk om skillnaden mellan texterna, 
men när det gäller struktur och uppbyggnad av texter överhuvudtaget är det nytt för läraren i 
biologi som menar att hen inte har så mycket tidigare erfarenheter att relatera till. Precis som i 
Fas 1 hänvisar biologiläraren till de ”sammanlänkande orden” i det allmänakademiska språket 
som svåra. Här framkommer dock, precis som läraren i svenska som andraspråk uttrycker, att 
det inte bara är eleverna som behöver lära sig hantera dessa ord och begrepp. För att eleverna 
ska kunna lära sig hantera begreppen, behöver läraren lära sig om begreppen i första hand.  
 

BL: Nej, alltså jag ju helt ny på det här. Jag är ju inte en språkmänniska på det sättet, men i och med att jag läst 
biologi på ett annat håll, så känner jag igen det. Alltså de beskrivande delarna av någonting. Där har man ju helt 
enkelt ett enklare språk. Det är inte så många krångliga ord. 
SL: Nej, det är ett konkret språk. 
BL: Det är ett konkret språk. Medan i andra texter så är det ju oftast ett begrepp eller någonting som behöver 
förklaras. Och när det kommer till ett begrepp som behöver förklaras, ja, då måste man ju förklara med att det är ett 
skeende. Och ett skeende, det vill säga att det finns en orsak till att det sker och då finns det också en ordning för hur 
det ska förklaras. Och då finns det ju ord som liksom sätter ihop det. Och just de här orden som sätter ihop allting, det 
är det som är det krångliga för mig. Om jag kan säga så. 
SL: Menar du det här orden som ”eftersom”, ”utan” ”går åt till att”. Är det sådana ord du tänker på? 
BL: Ja. För vad är ”eftersom”? Hur kan jag gestalta ”eftersom”? ”Är” kan jag gestalta, men ”eftersom”? /…/ Vad är 
eftersom?  
                                                                                                                                 (Lärträff 1, 2014-03-17) 

 

Nedan fortsätter resonemanget där jag ber lärarna att fortsätta utveckla tankarna kring 
elevernas behov när det gäller naturvetenskaplig litteracitet i undervisningen. Här kommer 
biologiläraren och studiehandledaren in på ämnesspecifika begrepp, som till exempel 
”matsmältning”, kopplat till förförståelse och den kunskap som ligger i begreppet. Här 
fortsätter resonemangen som påbörjades i Fas 1 och både biologiläraren och 
studiehandledaren lyfter att många av eleverna saknar förkunskaper om vissa företeelser i 
biologin och därmed också begrepp kopplade till dessa specifika företeelser. Det leder till att 
lärarna upplever att de, vid genomgångar eller då eleverna ska läsa en text, stöter på ord och 
begrepp som måste förklaras i många steg innan eleverna kan förstå och fokusera på det som 
egentligen är centralt i texten. Lärarna resonerar dels om förkunskaperna och begreppen, dels 
om hur de behöver möta dessa behov hos eleverna i undervisningen. ”Och det är en massa 
begrepp hela tiden, jag vet inte riktigt hur man ska tänka”, säger studiehandledaren.  Hur ska 
de lägga upp undervisningen, så att studiehandledarens och biologilärarens uppgift inte bara 
blir att förklara och förklara? 
 

HL: Är det bara orden som skapar bekymmer /…/ ? 
BL: Nej, det är ju inte, nej. /…/ ”Eftersom” är ju ett ord, men om man säger matsmältning är ju det också ett ord som 
står för en lång process som sker. Och då blir ju den processen som det ordet står för, det som blir svårt. Det blir svårt 
för att man inte kan, ja, för att man kanske inte riktigt kan ta eller känna på eller har erfarenhet av det. Kan man tänka 
så?  
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STL: Om vi kan säga så att alla förstår, kanske vi pratar massor, som du säger. Och så kommer massor av ord som 
man måste förklara, hur det är eller hur det blir som det blir. Så det är kanske bekymmer att man måste förklara och 
så kommer mer förklaring och mer grejer. /…/ Och så den här kunskapen som de inte har. Det tar lång tid. Små barn, 
kanske kan förstå vad matsmältning är. /…/ Men, våra elever kanske inte förstår, hur det fungerar, vad som händer. 
Och kanske att vi tar en liten mening och sen det kommer flera ord som du måste förklara på det här sättet, här och 
här. Och det kan vara massa begrepp hela tiden, jag vet inte riktigt hur man ska tänka. 
                                                                                                                          (Lärträff 1, 2014-03-17) 

 

Biologiläraren fortsätter resonemanget och kopplar till begreppet ”nominalisering” som de 
läst om i litteraturen inför träffen: 

 
BL: Fast jag tänker såhär, att jag fattar nu vad en nominalisering är. Jag har inte fattat det, men jag fattar det nu. Om 
vi tar ordet avdunstning. 
STL: Ja. 
BL: Då är det någonting som avdunstar. Och redan där är det svårt, för vad är det för någonting? Det är någonting 
som vi har tagit till som beskriver någonting. Men för att förstå begreppet avdunstar och sen processen som sker, det 
vill säga en avdunstning. Ja, då måste man ju se alltihopa med att vattnet som kokar och att värmen stiger och 
vattenmolekylerna släpps och så stiger det upp här i vattenånga och så vidare. Det är en avdunstning. Och det är en 
ganska avancerad process som vi sätter in i ett enda ord, avdunstning. Och om de kan hela processen, ja, vad skönt! 
Då behöver jag ju inte förklara allting.  
STL: Och det hände, precis som du säger, i morse när du tog upp det här ordet. Och många som frågade mig, vad är 
det ordet? Och det här är precis som du säger. Det är inte bara ett ord som man säger. /…/. Det här är en hel process. 
                                                                                                                                    (Lärträff 1, 2014-03-17) 

 

Lärarna ser härmed att nominaliseringar är frekvent förekommande i biologiämnet, och att 
dessa ofta inrymmer hela processer och skeenden som inte bara förklaras i en översättning, 
om själva processen är ny för eleverna. Eleverna behöver alltså lära sig centrala 
ämnesspecifika begrepp menar lärarna, men för att kunna göra det behöver eleverna också få 
en djupare förståelse för vad begreppen står för. Och det handlar om så mycket mer än 
översättning till modersmålet eller en snabb förklaring. De ska kunna förstå en företeelse, de 
ska kunna läsa om den och sedan kunna göra adekvata begrepp till sina och kunna använda 
dem i samtal och skriven text för att berätta om företeelsen. Det är alltså ett nytt sätt att 
formulera kunskap både på modersmålet och på det nya språket svenska, som många av 
eleverna behöver lära sig.  Och lärarna menar att de själva behöver lära sig hur de i 
undervisningen kan ge eleverna möjlighet att lära sig detta.  

6.2.1.2 Att stötta ämnesrelaterad litteracitet  

Under kunskapsfördjupningsfasen fortsätter således lärarnas resonemang om ämnesspråket 
och det allmänakademiska språket i de texter som också förklarar biologins innehåll. Men, 
framför allt resonerar lärarna nu om arbetssätt i undervisningen. I samtalen med lärarna får 
lärobokstexterna och hur dessa används i undervisningen en central roll, både när det gäller 
att bygga förståelse för innehållet och utveckling av det ämnesrelaterade språket.  Lärarna 
menar att förutom att förstå och kunna använda företeelser, ord och begrepp, behöver eleverna 
lära sig att hantera texterna som de ska lära från, så att texterna hjälper eleverna att förstå det 
som lärarna vill att de ska förstå. Samtidigt vill lärarna att eleverna lär sig att kunskap och 
förståelse inte är något man bara ”tar in” eller ”konsumerar”.  Här vill lärarna arbeta aktivt 
med att stödja eleverna innan och under läsningen och bestämmer sig för att prova på 
läsförståelseundervisning enligt Reciprocal Teaching (RT) (se Teoretiskt ramverk), med fyra 
grundstrategier: överblicka/förutspå, ställ frågor/undra, red ut oklarheter och sammanfatta. 
Lärarna vill dels lära eleverna att använda lässtrategier vid läsning av faktatexter  överlag, 
”hur man läser”, dels själva lära sig att stötta eleverna för att de bättre ska kunna förstå texten 
de har framför sig. Lärarna själva vill, genom samarbete över ämnesgränserna i svenska som 
andraspråk och biologi, lära sig hur explicit undervisning i lässtrategier kan gå till, och de 
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beslutar att läraren i svenska som andraspråk i samarbete med modersmålsläraren ska påbörja 
arbetet innan biologiläraren och studiehandledaren fortsätter på biologilektionerna. Lärarna 
läser om lässtrategier i Lyft språket, lyft tänkandet (Gibbons, 2013b) och får tillsammans med 
övriga lärare på skolan ta del av en föreläsning om lässtrategier och provar även att tillämpa 
strategierna i en workshop.  
    Med utgångspunkt i de läromedelstexter biologiläraren valt att använda i undervisningen, 
börjar så de tre lärarna tillsammans resonera kring vad för slags planerad stöttning med fokus 
på läsförståelse, som biologiundervisningen kan behöva innehålla. Här nedan samtalar jag och 
lärarna om en text som handlar om hur fossil kan utgöra bevis för evolutionen. Genom den 
gemensamma läsningen synliggör lärarna för sig själva vad de tror kommer att vara 
utmanande för eleverna, både när det gäller språket men också när det gäller elevernas 
förförståelse.  
 

HL: Så läser vi texten. Fossil är avtryck från döda växter och djur. /…/ Vad är det de inte kommer förstå här? 
STL: Fossil och avtryck. 
SL: Och avtryck. Mm.                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                (Lärträff 1, 2014-03-17) 

 
Biologiläraren uttrycker att hen vill hitta en tydlig modell att tillämpa i undervisningen, när 
det gäller arbetet med texterna där man går från läsning till skrivande.  I samtal med 
kollegorna provar hen sina tankar: 
 

BL: Jag tänker att jag överblickar en sån här text [med eleverna] och vi pratar, för det måste man göra först. Och sen 
nån gång måste de ju läsa själva också. Det måste man utmana dem i, även om texten är väldigt svår. 
SL: Ja, och det är det som är så viktigt. 
BL: Och då måste man ju koppla tillbaka till texten i alla fall. Vad var det för någonting du upptäckte i texten som du 
inte begriper? Då får man en feedback där. Och sen så, läser man tillsammans och modellerar. Fördelen när man 
modellerar ihop, det är att de får ett sätt att läsa texten. 

       /…/ 
BL: När de har gjort det så kommer en fråga där vi, där vi skriver ett svar. Kan man tänka sig så? Och det gör vi 
tillsammans. Svaret kan gärna knytas ihop till den frågan ”Hur berättar fossil om livets utveckling?”. Eller hur? Då är 
det en metod.  
LL: Ja. 
BL: Och sen så skriver vi samtidigt allihop det svaret. Kan det vara en modell att jag gör så? 
 
                                                                                                                                    (Lärträff 1, 2014-03-17) 

 

Under Fas 2 har jag och biologiläraren många planerings- och reflektionssamtal om stöttning i 
arbete med texterna i undervisningen. Vi samtalar om lässtrategierna och om centrala eller 
utmanande begrepp i texterna, men framför allt om lärarens roll i den explicita 
undervisningen, både när det gäller att stötta läsande och skrivande. Samtidigt som 
biologiläraren är medveten om att hen behöver stötta eleverna mer aktivt, och själv försöker 
hitta ”modeller” för stöttningen på ett annat sätt än tidigare, så ger hen uttryck för att den 
explicita undervisningen i lässtrategier, där läraren behöver inta rollen där hen modellerar och 
visar, inte är något helt självklart. 
 

HL: Mm. Och när ni läser här ska ni ju försöka använda lässtrategierna. /…/  Man förutspår. ”Aha, den här texten 
handlar om hur livet började på jorden. Aha, men jag vet ju hur det började, det kommer stå om celler, eller, Big 
Bang!”.  /…/ Att man läser tillsammans och att du tänker högt och visar. 
BL: Fast det betyder ju att jag läser högt? 
HL: Ja, precis. /…/ Alltså tänk högt här. Visa hur du gör samtidigt som du läser högt. /…/ 
BL: Jag känner att jag är inget bra på att läsa så. 

                                                                                                                                                      (Samtal BL, 2014-04-02)    
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Ett liknande resonemang kan skönjas när det handlar om att stötta elevernas skrivande. Att 
hitta sätt att stödja elevernas förmåga att uttrycka sina kunskaper i skrift är angeläget för 
biologiläraren, och under denna period vill läraren att undervisningen i biologi ska ta mer 
ansvar när det gäller att ge eleverna mer tid till själva skrivandet och samtidigt som de också 
får mer stöd när de ska skriva. Dock tycker läraren att det är oklart vad lärarens roll blir i 
detta. Vad är det eleverna egentligen behöver kunna och göra vad är det som läraren behöver 
kunna och göra? 
 

BL:. Vad vi har tittat på så är det  /…/  konkurrens, sexuellt urval, naturligt urval, anpassningar till miljön. Alla de 
begrepp som evolutionen stödjer sina teorier på och varför vi ser ut som vi gör idag.  
HL: Mm. 
BL: Och det har vi ju på något sätt koll på. Eller det har vi försökt att lära ut. Sen är det ju, hur ska eleven visa det?  
Jo, de måste ju skriva om det. På något sätt, eller berätta. 
HL: Och vad är det de behöver kunna för att kunna berätta om det här och skriva? Är det några mer saker du ser som 
hör till ämnet som de behöver behärska då, språkligt? 
BL: Nej, de måste ju kunna uttrycka sig. 
HL: Mm. Vad är det de ska kunna uttrycka? 
BL: Vad de ska kunna uttrycka? 
HL: Ja, du säger att ”de måste ju kunna uttrycka sig”. Vad är det du lär ut för att de ska kunna uttrycka sig? Nu ställer 
jag jobbiga frågor. /…/ Men, din undervisning ska ju leda fram till det här som eleverna ska kunna. Så vad är det du 
undervisar i för att de ska kunna uttrycka sig? /…/  Vad är det eleverna behöver kunna för att kunna uttrycka sig? 
BL: Mm. Fast där är jag osäker. /…/  Det är ju just det, jag vet ju inte. Jag kan inte sätta fingret vad det är de behöver 
egentligen. Är det någon skalfras som de behöver i början för att sen kunna ta vid och hur ser den frasen ut i sådana 
fall? ”Det innebär att”, eller ”Man kan se det genom…”. Det är det här, jag kan ju inte det här. 
                                                                                                                                            (Samtal, BL, 2014-04-02) 

 
Här framkommer det som läraren tidigare uttryckt när det gäller ämnesspråk, skolspråk och 
kunskaper i svenska för nyanlända elever generellt; det är mer självklart att undervisa om och 
lära ut ämnesspecifika begrepp, men svårare att som lärare förklara och ”gestalta” abstrakta 
begrepp och sammanlänkande fraser och veta vilka som är viktiga för eleverna.  Samtidigt ger 
läraren egna exempel på stöttande ”skalfraser”, vilket visar på en insikt om en typ av stöttning 
som eleverna behöver. Hen menar också att det är en utmaning att som lärare göra något i 
undervisningen man inte tidigare gjort och som man heller inte har fått lära sig: 
 

BL: Alltså jag tror väl att, okej, jag får väl göra så. Alltså, man får på något sätt visa mer tydligt hur man ska läsa 
texter och hur man vill att man ska svara [skriva svar på frågor] överhuvudtaget. Man får liksom, visa mer tydligt. 
HL: Mm. 
BL: Så det är väl det jag har lärt mig nu. Och sen att okej, om jag nu ska ställa en fråga till eleverna så kanske jag 
måste hjälpa dem att besvara frågan med. Och det här är ju jättetufft för alla lärare. Att man faktiskt inte bara ska 
undervisa om det. Jag har sagt det här, visat en film om det, pratat om det. Sen när de ska besvara en fråga då ska jag 
hjälpa dem med den biten också. 
HL: Mm. 
BL: För det tror jag är det stora, stora, som det handlar om för mig också. 
HL: Ja, för vi är bra på att ge information. 
BL: Ja, men inte att bearbeta den, tror jag. 
HL: Och just det här att kanske inte lära ut hur ska du presentera den här kunskapen du har. 
BL: Ja, och det är ju för att jag inte har lärt mig det. /…/ 

(Samtal, BL, 2014-04-02) 

 
”Och det här är ju jättetufft för alla lärare. Att man faktiskt inte bara ska undervisa om det. Jag 
har sagt här, visat en film om det, pratat om det. Sen när de ska besvara en fråga då ska jag 
hjälpa dem med den biten också”. Som lärare i biologi behöver man alltså inte bara lära 
eleverna om evolutionsteorin, man behöver också lära eleverna hur de ska läsa utvalda 
ämnesspecifika texter om evolutionen samt hur de ska uttrycka kunskapen. Och även om detta 
tydligt uttrycks i kursplanen, så verkar dess innebörd under detta samtal ha fått en ny 
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betydelse för biologiläraren. Under detta samtal gör biologiläraren kopplingar mellan 
undervisning i läsande och skrivande i biologiämnet och undervisningen i matematik och de 
olika procedurer hen som lärare är  van vid att undervisa om i det ämnet. I detta resonemang 
gör läraren skillnad på att ”berätta om och förevisa” kunskap och procedurer i 
föreläsningsform och på att ”visa en procedur för hur en person ska lära sig”, för att 
”kunskapen ska komma till personen”. ”Där är man ju inte tränad”, menar läraren. ”Den 
kunskapen sitter ju inte rotad i mig”. 
 

BL: I matematik har jag den med mig, men den är så, så beprövad. Alltså alla procedurer. För vad vi nu gör just nu, 
det är faktiskt ganska likt mattens procedurer. Men, den proceduren, alltså när man berättar och man förevisar 
kunskaper, då visar man ju egentligen inte hur proceduren går till för att kunskapen ska komma till personen i fråga. 
Där är man ju inte tränad. 
HL: Nej, precis. Men, i matten har man ju mer synliggjort de här procedurerna. 
BL: ”Ja, du ska tänka såhär för att lösa den här frågan.” Och nu när man får en text. ”Aha, du ska tänka såhär när du 
läser texten”. Den kunskapen sitter ju inte rotad i mig. Verkligen inte. 
                                                                                                                                      (forts. Samtal, BL, 2014-04-02)    

 
Insikten om att man som lärare behöver stötta eleverna explicit under hela processen, både när 
det gäller läsning och skrivande, framträder. Först genom läsningen, dels för att eleverna ska 
förstå och för att eleverna ska läsa aktivt, medvetet och strategiskt. Och sedan när kunskapen 
ska formuleras, då behöver läraren även stötta eleverna i processen där. För att kunna göra det 
behöver man själv som lärare vara medveten om de olika stegen i processen, ”proceduren”.  
Och här är vi tillbaka i ett behov hos biologiläraren att dels få större kunskap om 
ämnesspråket, det allmänakademiska skolspråket, om inlärning i allmänhet och för nyanlända 
andraspråkinlärare i synnerhet. Men, också om undervisning i läs- och skrivstrategier; hur gör 
man egentligen när man läser en text för att förstå och hur går det till när man formulerar sin 
förståelse skriftligt?  
 

6.2.2 Språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i undervisningen 

Vilka aktiviteter utmärker lärarnas undervisning under denna period, och hur reflekterar de 
över dessa aktiviteter? När jag studerar undervisningen under Fas 2, ser jag exempel på flera 
aktiviteter som har potential att stödja eleverna språk- såväl som kunskapsutveckling. Dessa 
aktiviteter uppträder först som enstaka inslag snarare än som rutin, men det är uppenbart att 
lärarna medvetet provar dessa nya arbetssätt i undervisningen och reflekterar över dess 
effekter. I mina fältanteckningar (2014-03-26) skriver jag ”Nu börjar det hända grejer!” Det 
första jag registrerar är att texterna i undervisningen, precis som i lärarnas samtal om 
undervisningen, får mer utrymme på biologilektionerna genom att biologiläraren med stöd av 
studiehandledaren och eleverna läser och samtalar om texterna tillsammans. Framträdande är 
även exempel på lärarnas planerade stöttning när det gäller elevernas läsande och skrivande, i 
både ämnet svenska som andraspråk och biologi. I samband med detta observerar jag vissa 
förändringar i mönstret när det gäller samtalsstruktur under biologilektionerna. Fler elever 
inkluderas och aktiveras i klassrumssamtalet i större utsträckning än tidigare, och elevernas 
taltid, på både modersmålet och svenska ökar.  

6.2.2.1 Att stötta ämnesrelaterad litteracitet  

Under perioden observerar jag olika exempel på där biologiläraren stöttar eleverna i läsande 
såväl som skrivande i ämnet. I båda fallen innebär det att läraren och eleverna gör flera 
moment gemensamt, istället för att som tidigare i Fas 1, låta eleverna arbeta med textläsning 
och skrivande på egen hand. Biologiläraren leder arbetet och studiehandledaren finns som 
stöd i de aktiviteter som eleverna engageras i. 
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När det gäller skrivandet innebär det att eleverna skriver först enskilt eller i par och sedan 
skriver klassen en gemensam text tillsammans med biologiläraren. Det första exemplet på 
gemensamt skrivande sker de sista två lektionerna under en serie på fem lektionspass då 
klassen tillsammans med biologiläraren och studiehandledaren arbetat med Darwin och 
evolutionens idéer.  Eleverna ska kunna svara på följande tre frågor: 
 

1. Vem var Darwin? (När levde han? Vad gjorde han?) 
2. Vad hade Darwin för teori/idéer om livets utveckling? 
3. Många blev upprörda över Darwins teorier. Varför? 

 

Eleverna har under tre lektioner tagit del av genomgång, sett ett filmklipp, och sedan läst och 
försökt svara på frågorna. Klassen har, tillsammans med studiehandledaren under tidigare 
lektioner översatt frågorna till modersmålet, och har också pratat om eventuella svar på 
frågorna på modersmålet. Inför det gemensamma skrivandet har eleverna, de flesta i par, 
skrivit egna svar på frågorna. Studiehandledaren har särskilt hjälpt eleverna ur grupp A med 
att läsa och samtala om texten och dess innehåll. De har med studiehandledarens hjälp skrivit 
kortfattade svar på alla frågorna.   
    Biologiläraren leder det gemensamma skrivandet från sin Ipad och visar texten på 
projektor. Tillsammans formulerar klassen svar på en fråga i taget, och eleverna har stöd i de 
svar de redan skrivit på egen hand. Eleverna, som sitter i en hästskoform nära projektorduken, 
skriver den nya gemensamma texten på sina datorer. Elever och lärare är under det 
gemensamma skrivandet delaktiga i samtal om både innehåll och språkliga formuleringar, och 
det förekommer många muntliga upprepningar av centrala begrepp: 

 
BL: ”Det innebär att vissa individer kan klara vissa förändringar…” 
Elev 1: De som anpassar. De som anpassar sig. De som är bättre anpassat kan överleva.  
BL: Ja. De som är bäst, de som är bäst anpassade till miljön överlever.  Kan klara förändringar. Ok. Ja, bättre än, 
bättre än, vaddå? 
Elev 2: Än andra. 
BL: Aha! ”Bättre än andra. Än andra”. Det kanske är så vi ska skriva, eller hur? ”Än andra. De klarar...” Jag tror vi 
kan skriva ännu tydligare. ”Det innebär att vissa individer kan klara vissa förändringar bättre än andra och /…/ 
överleva.” Eller hur? Det är ju så.  Och när jag överlever, vad kan jag göra då? 
Elev 2: Fortplanta sig? 
Elev 3: Fortplanta. 
BL: ”Fortplanta sig”. Eller hur? Ska vi skriva så? ”Överleva och fortplanta sig”. 
Elev 4: Och få ungar. 
BL: ”Och få ungar”. Ska vi skriva så? För det som är meningen. Med livet. På något sätt. Ska vi skriva så? ”Överleva 
och fortplanta sig och få ungar”.                                    
                                                                                                               (Film. Lektion biologi 2014-03-26) 

 
Det som är utmärkande för aktiviteten är att biologiläraren för första gången medvetet både 
behandlar innehåll och språk i undervisningen. Den återkommande frasen ”Ska vi skriva så?” 
visar ett metafokus under skrivprocessen. I passagen nedan samtalar biologiläraren och 
eleverna om olika sätt att formulera sig på genom ett samtal om orden sa, tyckte, trodde, 
påstod.  
 

BL: ”Många blev upprörda över Darwins idéer”. Varför? Det är man fortfarande idag. 
Elev 1: Därför han sa det… 
BL: En gång till. 
Elev 1: Därför han sa det vi var släkt med aporna. 
BL: ”Han sa”. Ska vi skriva så? Men, ”han sa”. Ska vi leta på ett annat ord för det? 
Elev 2: Hans ide är?  
Elev 3: Han sagt. Han har sagt. 
BL: Ja, ”Han har sagt”. Eller ”Han…” 
Elev 4: Hans ide. 
BL: Ja. 
Elev 5: Han tyckte! 
BL: Nu ska vi ta ett litet svårt ord. För när man säger någonting. Så där. Ja, då påstår man nånting. Har ni hört så 
konstigt ord? Har ni tänkt på det? ”Han påstår”.  
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Elev 4: Ja, påstår, ja. Det står i texten! 
BL: Gör det det? När man påstår… 
Elev 4: Ja, man tror någonting.  
BL: Ja, alltså man tror någonting. 
Elev 4: Man tänker någonting. 
BL: Ja, man tror någonting och så säger man det. Man påstår att det är så här. 
Elev 4: Ja, det står i texten.                                                        
BL: Förstår ni? Då använder vi det. Han påstod. Och då blir det så där.  Han påstod. Eftersom det var förr i tiden. 
Han påstod att… /…/ vi människor… 
/…/ 

 

Samtalet fortsätter och här kopplas även vardagsspråk ihop med allmänakademiska begrepp 
från texten som har utvecklats från, har sitt ursprung. 

/…/ 
BL: Han påstod att… /…/ vi människor… 
Elev 6:  Har sitt ursprung.  
BL:  Aha! Ännu finare! ”Har sitt ursprung.” Ok. Vad betyder det då? 
Elev 7: Som att de har kommit ifrån. 
BL: Aha. ”Har sitt ursprung”. Ok. Vart ifrån då? 
Elev 8: Från aporna. 
Elev F: Från aporna. 
BL: Ok. Så vi kan säga att ”Han sa att människor…” Men, vi kan också säga att ”Han påstod att…” Vi kan också 
säga att ”Vi människor kommer från aporna”.  
Elev 6: Släkt. 
BL: Eller ”Han sa att vi människor var släkt med aporna”. 
Elev 7: Ursprung.  
Elev 8: Eller utvecklades från aporna.  
BL: Aha! Till och med det! ”Han sa att vi utvecklades från aporna”.  
Elev 9: Aha!  
BL: Oj, vad många olika sätt vi kan utrycka oss på! 
                                                                                                                 (Film. Lektion biologi, 2014-03-27) 

 
Jag kan se hur det gemensamma skrivandet och samtalet om det gemensamma skrivandet 
aktiverar eleverna och med stöd i de egna texterna som de redan formulerat kan flera vara 
aktiva. Det gemensamma skrivandet blir också ett stöd för elevernas förståelse för innehållet, 
men också för hur förståelsen kan konstrueras på svenska. Tidigare har eleverna svarat på 
frågor, lämnat in sina svar i den digitala lärplattformen och läraren har bedömt om eleverna 
verkar ha kunskaperna eller inte. Genom dessa aktiviteter startar en ny lärprocess där läraren 
stöttar eleverna att skriftligen formulera sin kunskap. Genom interaktionen med eleverna 
modellerar också läraren aktivt och medvetet skrivande, där man förstår det man själv skriver. 
I interaktionen modellerar även läraren, om än implicit, skillnad mellan talspråk och 
skriftspråk, vardagsspråk och ämnesspecifikt/allmänakademiskt språk. Efter lektionen är 
biologiläraren nöjd med lektionen och reflekterar särskilt över att hen såg att eleverna blev 
mer aktiva. Samtidigt uttrycker hen att hen vill lära sig mer om hur man leder gemensamt 
skrivande. 

 Under Fas 2 påbörjar lärarna samarbetet mellan 
undervisningen i biologi och svenska som 
andraspråk, med fokus på lässtrategier. Först 
introduceras eleverna i RT:s fyra lässtrategier 
(se Teoretiskt ramverk) när det gäller läsning av 
faktatexter.  Läraren i svenska som andraspråk 
berättar om syftet med att läsa aktivt, att det ska 
hjälpa dem att förstå texterna i biologin bättre, 
presenterar och modellerar de fyra strategierna 
och att tänka högt. Eleverna tränar på en strategi 
i taget och får samtidigt metakunskap om en 
texts övergripande struktur. När läraren och 

 

 
Figur 15. Elevanteckningar. Lektion svenska som 
andraspråk. 2014-04-23. 
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eleverna överblickar texten samtalar de om synliggör delar som huvudrubrik, bilder, bildtext 
och underrubriker. Eleverna får träna på att stryka under i texten och par, och reflektera både 
muntligt på modersmålet, skriftligt på svenska och gemensamt i klassen.  
    Efter introduktionen i svenska som andraspråk och modersmål, startar biologiläraren och 
svenska som andraspråksläraren det konkreta samarbetet över ämnesgränserna. Ett exempel 
på detta är när eleverna under lektionen i svenska som andraspråk arbetar med att överblicka 
och förutspå en biologitext om ”Jordens och livets historia” i par. Arbetet sker först muntligt 
då eleverna tittar på och samtalar om rubriker och bilder tillsammans i par med stöd i följande 
frågor: Vad ser du? Vad tror du texten kommer handla om? Vad vet du sedan tidigare?  Vad 
vill du veta mer om? Eleverna pratar med varandra på modersmålet och svenska. Sedan 
skriver eleverna gemensamma anteckningar på svenska, men i samarbetet kring skrivandet 
använder eleverna båda språken. Efter det leder läraren i svenska som andraspråk ett 
gemensamt skrivande, där hen tillsammans med eleverna skriver en gemensam text där 
klassen gemensamt sammanfattar reflektioner utifrån stödfrågorna.  
    Den gemensamma texten, som skrivs på dator, har sedan biologiläraren som utgångspunkt 
på nästa lektion då eleverna återigen i helklass samtalar utifrån rubrikerna tillsammans med 
biologiläraren. Läraren läser vissa stycken gemensamt med eleverna, stannar upp och 
förklarar med hjälp av förberedda bilder, nya begrepp som eleverna undrat över i texten de 
formulerat under lektionen i svenska som andraspråk. Eleverna läser sedan texten i par eller 
grupp på tre. I grupperna blandas elever ur grupp A, B och C, för att de språkligt och 
kunskapsmässigt starkare ska kunna stödja de övriga kamraterna i läsningen och samtalet om 
texten. Eleverna instrueras att läsa högt, stanna upp och försöka reda ut oklarheter, ställa 
frågor och undra samt sammanfatta muntligt tillsammans medan de läser. Eleverna stryker 
under, antecknar på svenska, modersmålet, engelska eller arabiska. Efter det arbetar eleverna i 
par med frågor till texten. Här samtalar eleverna omväxlande på svenska och modersmålet 
och hjälps åt att formulera svar. I mina fältanteckningar från 2014-04-23 skriver jag: För 
första gången avsätts ordentligt med tid för aktiv läsning och samtal om texten. Jag kan också 
se hur eleverna börjar känna sig hemma i texten, pekar, ringar in och använder sina 
anteckningar när de sedan ska börja med skrivande. Biologiläraren själv reflekterar över att 
hen tycker att eleverna blir mer aktiva och menar att aktiviteterna i undervisningen bidrar till 
att eleverna också förstår mer och klarar av skrivandet bättre. 

 
BL: Nu när vi har jobbat med den här läsförståelsen. Jag märker ju en jätteskillnad på att de begriper texten på ett helt 
annat sätt. För alltså, vi pratade om någon mening här. Och det står ju inte i texten att allt liv fram till en viss tidsålder 
skedde i haven. Det stod inte i den meningen. Men, de kan ju läsa texten nu och dra den slutsatsen. De hade de inte 
kunnat göra för två månader sedan.                                                                               
                                                                                                                                                    (Samtal BL, 2014-04-23) 

 
Framträdande under Fas 2 är att eleverna vid flera tillfällen inte bara uppmuntras att läsa i par, 
utan nu instrueras att läsa och arbeta med texterna i par eller grupper om tre som lärarna 
tillsammans har bestämt.  Dessutom avsätts mer lektionstid överlag till läsning och samtal om 
texten, dels mer tid till skrivande under lektionerna.      

6.2.2.2 Metakunskap 

I arbetet med att lärarna tillämpar aktiviteter som ska stödja elevernas lärande, läsande och 
skrivande, arbetar de med att öka elevernas medvetenhet och metakunskap när det gäller att 
hantera olika faktatexter som de möter i undervisningen. Som framkommer i exempel ovan, 
resonerar biologiläraren under det gemensamma skrivandet om skrivandet, och språkliga 
formuleringar kopplas till innehållet: ”Hur ska vi skriva?” ”Ska vi skriva så?” ”Oj, vad många 
sätt vi kan uttrycka oss på!”, visar på ett nytt sätt för biologiläraren att samtala med eleverna 
om skrivandet i ämnet. Både läraren i svenska som andraspråk och biologiläraren genomför 
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aktiviteter i undervisningen där de modellerar, berättar om och förklarar strategier, dels för 
läsande, dels för skrivande. I aktiviteterna använder de medvetet ett metaspråk och både 
lärarna och eleverna använder gemensamma uttryck som ”överblicka”, ”reda ut oklarheter”, 
”ställa frågor” och ”sammanfatta”. Begreppen översätts till modersmålet. 
    Läraren i svenska som andraspråk menar att undervisningen med fokus på lässtrategier är 
ett bra sätt att ge eleverna ”större förståelse för vad läsning är”, samtidigt som hen menar att 
det handlar om att förändra elevernas syn på kunskap och lärande och att det är något som tar 
tid.  

 
SL: Jag och modersmålsläraren försökte få med eleverna i tanken ”Läsa är att tänka”. En del av eleverna visste vi 
sedan tidigare har uppfattningen att man bara läser och läser så minns man texten och ingen reflektion eller 
tankeförmåga krävs. Många av eleverna i klassen kommer från en skolkultur där det värderas högt att kunna återge 
vad som sagts eller lästs. Utantillinlärning är vanligt i denna skolkultur och om man som elev förstår innehållet är inte 
alltid det väsentliga. Sedan finns det också elever i klassen som har kort skolbakgrund och inte är vana att läsa olika 
typer av texter. Jag tycker att vi nått en bit på vägen gällande dessa elever och att de fått en större förståelse för vad 
läsning är. Eleverna tyckte också själva att de förstod texten mycket bättre efter att ha arbetat med lässtrategierna. 
Men jag inser också det krävs mycket träning för dem att börja tänka på ett annat sätt. 
                                                                                                                           (mail från SL 2014-04-30) 

 

6.2.2.2 Klassrumsinteraktionen 

Det mest framträdande när jag observerar undervisningen under Fas 2 är att jag kan se hur 
klassrumsinteraktionen förändras, i takt med att lärarnas planerade stöttning ökar. 
Både biologiläraren och svenska som andraspråksläraren genomför planerade aktiviteter där 
de arbetar med läs- och skrivuppgifter i helklass. Under dessa aktiviteter får deras samtal med 
eleverna en annan struktur än tidigare. Som framgår av ovanstående exempel på 
klassrumssamtalet, ställer biologiläraren öppna frågor och bjuder in eleverna till resonemang 
med tydlig koppling till textens innehåll och språk. 
    I små steg tillämpas aktiviteter som leder till att elevernas samtal kring både innehåll och 
språk ökar. Istället för att eleverna lyssnar till långa genomgångar med bildstöd och/eller 
filmklipp som behandlar ämnesinnehållet och sedan läser och skriver på egen hand, får 
eleverna genom samtal, omväxlande i par och i helklass, mer tid under lektionerna att 
bearbeta både text och innehåll. Parsamtalen som uppträder under Fas 2 är planerade och 
strukturerade som en del av undervisningen, istället för att, som under Fas 1, användas som 
”ett valfritt sätt” för eleverna att hjälpa varandra att hantera svårare uppgifter. I dessa samtal 
läser eleverna högt tillsammans, samtalar på svenska och modersmålet och ges möjlighet att 
förhandla om både språk- och innehåll. Detta gör fler elever aktiva och eleverna använder 
modersmålet i större utsträckning samtidigt som de även talar och skriver mer svenska. Det är 
dock fortfarande skillnad i språklig aktivitet mellan elever med och elever utan skolbakgrund, 
och lärarna menar att de behöver bli bättre på att anpassa stöttningen efter olika elevers 
förkunskaper i ämnet respektive kunskaper i svenska.  

6.2.3 Sammanfattning Fas 2 

Som framkommer ovan finns i Fas 2 återfinns flera aktiviteter i undervisningen som ger 
möjlighet för lärarna stödja elevernas språk- och kunskapsutveckling. Lärarnas genomgångar 
och visuella stöttning finns kvar, men den börjar kompletteras med planerad stöttning i 
läsning och skrivande. Genom explicit undervisning i lässtrategier i svenska som andraspråk, 
samt tillämpning av lässtrategierna i biologiundervisningen, engageras eleverna i aktiviteter 
där de får möjlighet att lära sig strategier för läsförståelse, samtidigt som de får stöttning och 
mer tid för att skapa förståelse för ämnesinnehållet. Dessutom provar biologiläraren att stötta 
skrivandet i biologi genom att låta eleverna skriva först enskilt eller i par och sedan genom 
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gemensamt skrivande lett av läraren. Eleverna och deras lärare börjar bygga metakunskap om 
läsande och skrivande i både biologi- och svenska som andraspråksundervisningen. 
    Utmärkande för de stöttande aktiviteterna är att läs- och skrivuppgifterna delas upp i flera 
steg, att eleverna arbetar i par och eleverna får tid att fördjupa sig i och på ett mer strukturerat 
sätt än tidigare samtala om de texter de läser och skriver, och tid att formulera sina tankar på 
modersmålet och på svenska, i tal och skrift.  I och med detta syns en skillnad i mönstret i 
klassrumsinteraktionen, där elevernas samtal får större utrymme än tidigare, och eleverna blir 
mer språkligt aktiva, både på modersmålet och svenska.  
    Lärarna upplever också att eleverna blivit både mer aktiva och mer självständiga, förstår 
mer än tidigare och känner större tillit till de egna kunskaperna och den egna förmågan.      
Dock anser lärarna att särskilt elever ur grupp A och B fortfarande behöver viss hjälp av 
lärarna för att klara uppgifterna. Lärarna betonar vikten av att ge eleverna tid att bearbeta 
innehåll och språk, men menar att stöttningen vid läsning och skrivande behöver utvecklas 
ytterligare. Lärarna vill därmed fortsätta fördjupa sig i hur språket i ämnet är konstruerat, och 
framför allt hur de både kan stötta, aktivera och utmana alla elever, även elever med kort 
skolbakgrund, när de ska lära, läsa och skriva.  

6.3 Fas 3 Implementering 
Fas 3, Implementeringsfasen, pågår under tidsperioden början av maj till och med början av 
juni. Resultatet för Fas 3 beskrivs i relation till resultatet i Fas 1 och Fas 2, både när det 
gäller undervisningen och lärarnas resonemang om undervisningen. Till skillnad från Fas 1 
och Fas 2 är syftet att lärarna i större utsträckning medvetet ska tillämpa, implementera, det 
som de hittills provat och reflekterat över i undervisningen. Fokus ligger på aktiviteter som 
både stöttar och utmanar när eleverna ska läsa och skriva och ska aktivera och engagera 
eleverna i lärandet av ämnesinnehållet. Lärarna vill även fortsatt fokusera på att ge eleverna 
medvetna strategier för hanteringen av ämnesspecifika texter, när de läser och formulerar 
kunskapen i skrift. Under Fas 3 intensifieras det ämnesövergripande samarbetet mellan 
undervisningen i biologi och undervisningen i svenska som andraspråk. I undervisningen 
avslutas evolutionstemat genom ett avsnitt om vad som är gemensamt för alla respektive unikt 
för olika typer av djur. Jag deltar under de flesta lektioner och träffar lärarna vid flera tillfällen 
för att tillsammans samtala om planering och genomförande av undervisningen.   

6.3.1 Elevernas och lärarnas behov 

Under Fas 3, framträder lärarnas medvetenhet om att eleverna behöver stöttning dels för att 
kunna utveckla en djup förståelse för ämnesinnehållet, dels för att kunna utveckla förmåga att 
uttrycka kunskapen, och att de kan få denna djupare kunskap om ämnesinnehållet genom att 
förstå och genom att använda språket. Undervisningen i biologi får ett tydligare 
andraspråksperspektiv, och lärarna menar att eleverna behöver tid för att kunna göra kunskap 
och begrepp till egen förståelse samt för att kunna lära sig uttrycka den. I samband med detta, 
vill lärarna att eleverna ytterligare ska få utveckla förmågan att själva övervaka och styra sitt 
läsande för att lära både ämnesinnehåll och språk, och även i nästa steg, det ämnesspecifika 
skrivandet.  
    Under Fas 3 planerar lärarna grundligt med utgångspunkt i lärobokstexterna och till 
skillnad från tidigare, formulerar de nu både ämnesmässiga och språkliga mål för området. 
Lärarna lägger tid på att tillsammans läsa texterna och diskutera både innehåll, språk och vilka 
svårigheter de tror att eleverna kan möta. Tillsammans samtalar de tre lärarna om hur de 
särskilt ska kunna stötta eleverna ur ett andraspråksperspektiv, i kombination med att eleverna 
ska lära sig ämnesinnehållet. Eleverna behöver inte bara höra ord och begrepp många gånger, 
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utan också själva använda begreppen i olika sammanhang. De ser hur eleverna ur grupp A och 
C har olika behov och behöver olika typ av och olika grad av stöttning för att klara samma typ 
av uppgifter. Därmed resonerar lärarna mycket om vikten av att de själva lär sig stötta 
eleverna på rätt sätt, med anpassning till elevernas språk- och ämneskunskaper samt 
litteracitetsutveckling. Istället för att låta elever ur grupp A ”åka med”, så vill lärarna anpassa 
stöttningen så att alla elever blir språkligt aktiva, engagerade och lär sig det som de behöver 
lära.  
    I lektionsförberedelserna ingår därmed att lärarna samtalar mycket med varandra om det 
didaktiska upplägget, lektion för lektion, men också över lektionsserier där alla tre lärare är 
inblandade och ska ta vid efter den andres aktiviteter.  Medan läraren i svenska som 
andraspråk, känner sig mer hemma att planera den här typen av undervisning, uttrycker 
biologiläraren att arbetssättet kräver många, många olika steg, som hen inte ”har på 
näthinnan”. I planeringssamtalen blir därför nedskrivna lektionsplaner en viktig del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.3.2 Språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i undervisningen 

Under Fas 3 blir lärarnas planerade explicita stöttning vid arbete med texterna i biologin 
tydligt framträdande. Detta blir synligt vid läsning av lärobokstexterna, vid bearbetning av det 
lästa samt när eleverna ska formulera sin kunskap i egna texter i skrift.  Biologiläraren och 
svenska som andraspråksläraren lyfter gemensamt fram centrala ämnesord, men även övriga 
allmänakademiska och vardagliga begrepp som lärarna tänker att eleverna dels behöver förstå, 
dels behärska för att kunna uttrycka och visa kunskapen. Samtidigt är metaperspektivet och 
stöttningen kring hur man gör när man läser och skriver en text, tydligt framträdande, och 
aktiviteter som stöttar, utmanar och aktiverar eleverna tankemässigt och språkligt är ständigt 
synliga. Elever utan tidigare skolbakgrund får anpassad stöttning för att i första hand bygga 
förståelse, och tid att uttrycka tankar muntligt på modersmålet innan skrivande på svenska, 
med hög grad av stöttning, sker. Framförallt lägger lärarna och eleverna, mycket mer tid än 
tidigare, på direkt arbete med texten. Framträdande är att den interaktiva kollaborativa 
stöttningen eleverna emellan utökas och struktureras ytterligare.  

6.3.2.1 Explicit stöttning – från att läsa och förstå till att uttrycka kunskap  

Ett exempel på planerad stöttning av läsande med ett tydligt fokus på lässtrategier i 
biologiundervisningen är när de tre lärarna introducerar arbetsområdet Djur, en fortsättning på 
evolutionen, i mitten av maj. Biologiläraren inleder med målsättningen för arbetet:  
 

 

Figur 16. Foto. Biologilärarens 
anteckningar. Planering av 
lektion. 2014-05-21. 
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BL: Målet med det här området är att vi faktiskt ska skriva en liten text så småningom. Vi ska läsa och skriva flera 
texter tillsammans med SL. /…/ Det är ju inte bara att vi ska lära oss om djuren, utan hur vi gör för att läsa och skriva 
texter. Så småningom.  /…/  Ni ska kunna läsa en text, förstå vad texten handlar om, och ni ska skriva och visa att ni 
kan det här. Och det är ju en annan sak än att bara läsa en text så här. Nu ska ni verkligen läsa texten, förstå texten 
och förklara texten för någon annan. Och det är lite annat, eller hur? Vad vi ska göra, under tiden, som vi aldrig har 
gjort här förut, det är att vi ska samla ord hela tiden. Så att vi är noggranna med orden. Vi samlar ord och skriver ord 
som vi inte känner igen och så skriver vi skriver en förklaring.  
                                                                                                                  (Film. Lektion biologi 2014-05-14) 

 
I introduktionen visar biologiläraren undervisningens fokus på ämnesinnehåll, tillhörande 
ämnesspråk samt förmåga att hantera de texter eleverna ska kunna läsa och skriva i ämnet. 
Samarbetet med ämnet svenska som andraspråk betonas. Läraren gör också tydligt att 
kommande lektioner dels kommer att ställa nya förväntningar på eleverna, dels att nya 
aktiviteter kommer att introduceras i undervisningen.  
    Under de fyra efterföljande lektioner går klassen från att introduceras till en text och 
därmed kapitlets innehåll och arbetsområdets mål, till att läsa och samtala om texten och 
avslutningsvis skriva. I dessa aktiviteter får eleverna i par och i helklass reda ut oklarheter och 
skriva förklaringar till nya ord, men även träna avkodning och uttal. I nästa steg arbetar 
eleverna med att välja ut och skriva upp centrala begrepp för att kunna återge textens innehåll, 
placera ordlappar med de utvalda begreppen i ordning och återberätta textens innehåll med 
hjälp av ordlapparna för en kamrat. Avslutningsvis skriver eleverna en gemensam text 
tillsammans med läraren. Stöttningen och metaperspektivet med fokus på språk och strategier 
för läsning och skrivande, löper som en röd tråd under alla lektioner, samtidigt som innehållet 
behandlas utförligt. Aktiviteterna under de fyra lektionerna fungerar som modellering till 
fortsatt arbete med nya texter i kapitlet. Här nedan följer en mer detaljerad beskrivning. 

6.3.2.1 Att stötta läsning 

Arbetet med texten (se bilaga 4) börjar med att ingressen till lärobokens nya kapitel visas på 
projektorn. Eleverna har egna kopior på texten och pennor att stryka under och anteckna med, 
och datorerna uppe för kunna slå upp ord eller söka på bilder. Läraren börjar med att läsa och 
tänka högt kring kapitlets rubrik ”Djur” och frågar eleverna vad ett djur är. Eleverna samtalar 
i par, sedan i helklass och kommer fram till en gemensam definition av ordet djur. Här startar 
den gemensamma läsningen där klassen, under ledning av läraren, samlar nya ord från texten. 
Läraren läser en mening och gör sedan retoriska stopp vid ord och begrepp hen tror att 
eleverna inte förstår, pekar och följer i texten med fingret och eleverna uppmanas att följa 
med och stryka under i sina egna texter. Eleverna och läraren resonerar sig sedan fram till en 
förklaring av de nya orden. Läraren modellerar och stöttar genom att skriva på sin Ipad, 
vilken visas på projektorn, och med denna stöttning skriver eleverna ord och förklaringar i 
rutor på svenska och på modersmålet.  Både elever och studiehandledare ger förslag på 
översättningar eller förklaringar på modersmålet, och då och då bjuds eleverna upp för att 
skriva synligt på projektorn. Under den gemensamma läsningen är lärarens metaperspektiv 
framträdande, likaså interaktionen mellan lärare och elever och mellan elever. Eleverna är 
placerade i hästskoform, vilket dels gör att eleverna kan se och höra varandra, dels är läraren 
nära alla elever och kan ta del av deras samtal. Eleverna är aktiva och interaktionen utmärks 
av en ständig dialog mellan läraren och eleverna, och mellan elever dels i par, dels i de 
helgruppssamtal som läraren bjuder in till. I samtalen växlar eleverna mellan svenska och 
modersmålet. Genom interaktionen sker ständiga upprepningar av svenska begrepp och 
uttryck på svenska: 
 

BL: ”Vi ska också lära oss hur man kan sortera det här myllret av djur”. Vänta nu! Vad är sortera? 
Elev 1: Sortera. 
Elev 2: Man tar så och så. (Elev D gestikulerar för att förklara) 
BL: Du gör så, vad menar du då? Elev X, förstår du vad elev 1 menar med sortera?  
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(Elev X  skakar på huvudet. Kamrater förklarar på modersmålet.) 
BL: Ah, då ska vi skriva upp det. Det här ordet är jätteviktigt att vi har ordning på.  
Elev 1: Ok. Vi ska skriva. 
BL: Sortera. 
Elev 2: Sortera. 
BL: Då skriver vi här. Det är ett ord vi måste kunna nämligen. Det kommer igen och igen och igen.  
Elev 3: Sortera!  
Elev 4: Sortera. 
(Biologiläraren och eleverna skriver upp ordet sortera. Eleverna samtalar med varandra på svenska och 
modersmålet) 
BL: Och hur gör man nu när man sorterar? 
Elev 5: Man tar bort kanske dom här. (Gestikulerar) Dom här är inte samma. Dom har olika färger. Man sorterar 
dem. 
BL: Aha. Man måste få någon ordning. Så man lägger blå strumpor här och röda där. Här lägger vi sjalar och här 
lägger vi underkläder. 
Elev 1: Vi sorterar. 
BL: Fåglar där och fiskar där. Vi sorterar.     
                                                                                                                                  (Lektion biologi 2014-05-14) 

 
På samma sätt påbörjar sedan biologiläraren och klassen arbetet med texten och tillhörande 
bilder på nästa sida i boken, Vad behöver alla djur?  Läsningen börjar med att eleverna först i 
par och sedan i helklass tillsammans med läraren samtalar om rubriken, bilder och bildtexter 
förutspår vad texten kommer att handla om; vad som är lika, gemensamt, och olika för alla 
djur.  
  

BL: Nu går jag laget runt. Vad ser ni? Vad tror ni att det kommer att handla om? Inget rätt eller fel. 
(BL lyssnar till vad ett elevpar berättar) 
BL: Aha. Ni tänker att det kommer att handla om vad alla djur behöver? Vad behöver alla djur? Aha, intressant.  
     (BL vänder sig till nästa elevpar) 
BL: Vad tror ni? 
Elev 6: Det är dom som orm. Dom som simmar. Som flyger. Djur som går på foten.  
(Eleven pekar på djuren på bilderna) 
BL: Aha. Det är skillnad på de här djuren? 
Elev 5: Dom är djur. Men, dom är olika. Alla har sin egenskap.  
Elev 4: Vad behöver olika djur, gemensamt för olika djur.  
BL: Vad sa du nu? Vad är gemensamt för alla djur? 
Elev 5: Common. Gemensamt.  
BL: Aha. Gemensamt. Nånting som alla behöver. Vad är gemensamt för alla djur? 
Elev 4: Gemensamt. Dom andas. Alla djur andas. Men, gör på olika, olika sätt. Dom behöver allt. Men, olika sätt. 
BL: Ok. Nu tror jag vi kommer in på det som den här texten handlar om. Var med nu för nu kommer jag att börja läsa     
       den här texten. Nu ska vi läsa den här tillsammans. ”Vad behöver alla djur?” 
                                                                                                                          (Lektion biologi 2014-05-14) 

 
Så läser klassen, under ledningen av biologiläraren, texten tillsammans på samma sätt som de 
läste ingressen till kapitlet. Läraren läser mening för mening högt och stannar upp, aktiverar 
eleverna och tillsammans reder de ut oklarheter och sammanfattar. Nya ord som lika, olika, 
behöver, utan, klara sig, överleva, energi, avfall, intryck, faror skrivs upp på lärarens och 
elevernas ordlappar med förklaringar på svenska och, när de tycker att det behövs, på 
modersmålet. Studiehandledaren finns med och sitter bredvid eleverna ur grupp A och 
repeterar och förklarar på modersmålet och svarar direkt på deras frågor. Biologiläraren leder 
klassrumssamtalet, men ser till att eleverna får tal- och tanketid i par innan de svarar eller 
lyfter samtalet i helklass.  
    I slutet av lektionen instrueras eleverna att träna varandra på de nya begrepp de skrivit upp 
på sina lappar. Eleverna är aktiva och frågar, förklarar och lyssnar, provar nya ord i egna 
svenska meningar. Interaktionen i paren fungerar som stöttning, och samtliga elever växlar 
mellan modersmålet och svenska i diskussioner och argumentation, dels om ordens betydelse, 
dels om hur man uttrycker förklaringen på svenska. 
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6.3.2.2 Att stötta skrivande 

Nästa lektion fortsätter arbetet med texten ”Vad behöver alla djur?” (se bilaga 4) genom att 
biologiläraren läser en sats eller mening i taget och eleverna läser efter i kör. Sedan instrueras 
eleverna att läsa texten högt i par. Här får eleverna ytterligare repetition av begreppen och 
träning av avkodning och får träna uttal av begrepp i dess sammanhang. I nästa steg arbetar 
sig läraren och klassen vidare mot det slutliga målet, att kunna uttrycka sina kunskaper, först 
genom att använda de begrepp de lärt sig muntligt, och slutligen genom att skriva en text.  
 

BL: Nu kommer nästa steg. Nu har vi satt oss in i texten. Vi har pratat om texten, vi har läst texten och vi börjar 
komma in i texten. Nu ska vi gå till det steget att ni ska skriva om texten. Men, innan vi ska skriva texten, måste vi 
samla viktiga ord på ett smart sätt. Viktiga ord. Nu ska vi ta ut viktiga ord för att vi ska kunna göra en egen text sen. 
Förstår ni? Och då får man tänka lite grann så här: Vilka ord behöver vi för att vi ska kunna skriva en egen text om 
det här?  

                                                                                                                              (Film. Lektion biologi 2014-05-14) 
 
Tillsammans läser läraren och eleverna texten en fjärde gång, mening för mening och stryker 
under viktiga ord, läraren i den projicerade texten i sin Ipad, eleverna i sina egna texter. 
Läraren leder samtalet, som hela tiden befinner sig på en metanivå, framåtsyftande: ”Vi 
kommer att stryka under smarta ord. Så nu tänker jag såhär. Så att ni kan göra längre fram på 

samma sätt.” När läraren och eleverna gått 
igenom hela texten och strukit under de ord de 
tycker är viktiga, skriver eleverna de 
understrukna orden på egna lappar. Läraren 
modellerar på sin Ipad, vilket visas på projektorn. 
Lapparna klipper sedan eleverna isär och blandar. 
De instrueras sedan att i par lägga lapparna i 
ordning, för att med stöd av dem kunna 
återberätta texten. Under denna aktivitet råder 
stort engagemang. Först vid placeringen av 
lapparna och sedan vid försöken att återberätta 

och eleverna är engagerade i förhandlingar och diskussioner på både svenska och 
modersmålet. Flera elever skriver tillsammans med sina kamrater nya lappar med nya ord, 
byter ut lappar, flyttar lappar, är oense, diskuterar, kommer överens och resonerar om både 
innehåll och språklig struktur. Studiehandledaren leder arbetet och samtalet med eleverna ur 
grupp A och genom samtal på modersmålet placerar de ut lappar tillsammans och läser och 
uttalar ord på svenska. Biologiläraren går runt och tittar, lyssnar och samtalar med de övriga 
smågrupperna.  Elever med längre skolbakgrund provar i slutet av lektionen, efter att de för 
biologiläraren återberättat textens innehåll med hjälp av lapparna, att skriva en egen text med 
hjälp orden. Under lektionen ber jag om biologilärarens reflektioner, då hen enligt 
planeringen egentligen hade tänkt att även påbörja nästa steg, det gemensamma skrivandet, 
redan denna lektion.  
 

HL: Berätta nu. Berätta vad du tänker. 
BL: Ja, jag kan ju inte stoppa nu. Jag kan ju inte göra det. Skratt. Därför att det är ju, det är ju jättemycket, 
jättemycket samspel. ”Hur ska det se ut?” ”Hur ska vi ordna de här orden?” 
HL: Ja, och vad lär dom sig då? 
BL: Ja, det är ju struktur, i språket. Ja. 
HL: Ja. Och mer? Är det bara språk dom håller på med här? 
BL: Nej. Det är det ju såklart inte. Dom förstår ju innehållet också. Ja, det gör dom. Skratt.  

                                         
                                                                                                                                           (Lektion biologi 2014-05-14) 
 
Under den här lektionen och under det här korta samtalet, faller mycket av innehållet i de 
många samtal jag och biologiläraren haft under terminen på plats. Läraren som tidigare 

 
Figur 17. Foto. Elev arbetar med text. Lektion 
biologi, 2014-05-14. 
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uttryckt upplevelse av brist på tid, stress över mängden information ”som måste gås gå 
igenom och läras ut” till eleverna, ger nu uttryck för betydelsen av att eleverna får tid att 
samtala med utgångspunkt i texten. Jag uppfattar att anledningen är att hen nu ser hur 
eleverna engagerar sig och aktivt förhandlar om språk och innehåll, samtidigt som de 
använder centrala begrepp och tränar på svenska språket. Läraren som tidigare uttryckt 
osäkerhet kring de egna kunskaperna om ämnesspråket och en osäkerhet kring vad eleverna 
egentligen behöver för typ av stöttning och hur den stöttningen ska gå till, upplever att de 
aktiviteter hen planerat och genomfört, ger önskad effekt. Alla elever är engagerade i 
uppgiften, stöttningen har varit och är anpassad så att alla elever kan arbeta på en kognitivt 
hög nivå. Samtidigt lär de sig om ämnet, trots begränsade kunskaper i svenska språket. Detta 
samtidigt som det ämnesspecifika språket i svenska utvecklas och svenskan över lag används 
och tränas. 
    Även eleverna uppskattar aktiviteterna. I slutet av lektionen samlar eleverna sina lappar i 
kuvert, och tre flickor som arbetat tillsammans dröjer sig kvar.  Jag frågar dem om deras 
upplevelse av lektionen: 
 

HL: Gick det bra, idag, tycker ni? 
Elev 1: Det var lätt. Och det var ganska roligt. 
HL: Och ni har diskuterat en massa och pratat. Och lärt er mycket. Var det något som var annorlunda idag? 
Elev 2: Ja, så här. Det var många. Han ger till oss alla papper. Och vi fick göra hela meningar. Och klippa. 
HL: Det brukar ni inte göra? Vad brukar ni gör annars på no:n, då?  
Elev 2: Vi läser bara så. Sen efter, sen vi diskuterar lite och sen är det klart. Men nu. Det här är bra. Tycker jag.  
                                                                                                              ( Lektion biologi 2014-05-14) 

 
Några dagar senare påbörjar klassen det gemensamma skrivandet. Studiehandledaren är inte 
med under lektionen. Biologiläraren inleder med att förklara att syftet med skrivandet är att 
eleverna ska kunna visa att de förstår innehållet i texten Vad behöver alla djur? (se bilaga 4) 
och visa att de kan använda orden de samlat, kunna uttrycka sina kunskaper på svenska och 
visa att de vet hur man planerar och skriver en text 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vid det gemensamma skrivandet använder eleverna sina ordlappar och de elever som skrivit 
egna texter har även dessa framför sig. Läraren leder skrivandet, eleverna sitter i hästskoform 
runt projektorn och skriver samtidigt på sina datorer. Läraren är tydlig med att alla texter inte 
behöver se likadana ut. Under hela det gemensamma skrivandet är lärarens metafokus på 
själva skrivandet tydligt genom lärarens sätt att tänka högt: 

 
BL: Ok. Hur ska vi nu börja den här texten? Ska vi ha en rubrik? 
Elev 1: Alla djur? 
Elev 2: Gemensamt för alla djur. 
BL: Gemensamt för alla djur? Gemensamt för alla djur. Blir det en bra rubrik? 
/…/ 
BL: Ok. Elev C, hur börjar vi? 
Elev 3: Alla djur är olika, men ändå lika. 
BL: Alla djur är olika, men ändå lika.  
/…/  

  

Figur 18a och 18b. Foto. 
Gemensamt skrivande. 
Lektion biologi. 2014-05-15 
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BL: Och tittar vi på rubriken så ser vi då att texten ska handla om vad som är gemensamt för alla djur. Eller hur? Så 
ska vi börja med vad är gemensamt för alla djur?  
Elev 4: Att dom behöver äta och dricka. 
BL: Hur ska vi börja då? Hur ska vi skriva? ”Gemensamt för alla djur…?” 
Elev 4: Behöver äta och dricka. 
BL: Men vänta nu. Gemensamt för alla djur behöver äta och dricka. Men det går ju inte? 
Elev 2: Är. Är att. Behöver.  
BL: Gemensamt för alla djur är att de… 
Elev 4: Behöver äta och dricka. 
Elev 3: För att växa och röra sig. 
BL: Gemensamt för alla djur är att de behöver äta och dricka, för att växa och röra sig./ …/ För att kunna växa och 
röra sig.                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                (Lektion biologi 2014-05-15) 

 
Både jag och lärarna reflekterar över att eleverna i klassrummet har blivit mer aktiva, både när 
det gäller att lyssna, tala, läsa och skriva. I samtalen betonar lärarna också att just den 
språkliga aktiviteten är betydelsefull för elevernas språk- såväl som kunskapsutveckling. 
Lärarna ser att de fyra eleverna ur grupp A är mer aktiva än tidigare, men fortfarande inte i 
samma utsträckning som deras kamrater med skolbakgrund och mer utvecklad läs- och 
skrivförmåga. Det är tydligt att dessa elever inte kan hålla samma tempo som sina kamrater 
när det gäller att läsa och formulera sig i skrift.  Detta leder till att lärarna ytterligare höjer 
graden av stöttning till dessa elever vid arbetet med nästa text och dess innehåll.   

6.3.2.2 Att anpassa stöttning  

Nästa avsnitt behandlar olika sätt att klassificera och sortera djur; ryggradsdjur och 
ryggradslösa djur och växelvarma och jämnvarma djur, inleds med att klassen i grupper om 3-
4 elever i varje får i uppdrag att sortera lappar med bilder på olika djur. Eleverna instrueras att 
sortera djuren i grupper. De får själva i gruppen komma överens om hur 
indelningen/kategoriseringen ska ske, och de ska sedan förklara varför de sorterat djuren som 
de gjort. I grupperna blandas elever med olika skolbakgrund och instrueras att samtala på 
modersmålet så att alla förstår och kan delta aktivt. Eleverna diskuterar aktivt och 
argumenterar med varandra. Därefter presenterar varje grupp hur de sorterat och varför. 
Presentationen sker på både modersmålet och svenska. 
    Efter det håller biologiläraren och studiehandledaren tillsammans en genomgång om hur 
kroppen kan få stöd. I genomgången tar de hjälp av bilder samt en modell av ett skelett, och 
eleverna får känna på sina egna skelett och ryggrader. Biologiläraren och studiehandledaren 
ser under detta arbete stora skillnader i förkunskaper hos eleverna. I undervisningen, som 
sedan fortsätter under ytterligare lektioner i biologi och svenska som andraspråk, anpassar 
lärarna stöttningen efter vad de tycker att de olika eleverna behöver. Elever ur grupp A får 
med stöd av studiehandledaren, under kommande lektioner, i par, sortera och på planscher 
placera bilder på djur efter om de tror att djuren har ryggrad eller inte.  

    Här sker samtalen först enbart på modersmålet 
och eleverna samtalar, dels om de olika djuren 
och deras namn, dels om hur kroppen får stöd. 
För några elever är det mycket ny information. 
Med hjälp av bilderna berättar eleverna hur de 
har tänkt, först på modersmålet och sedan på 
svenska med hjälp av stödfraser som läraren i 
svenska som andraspråk gjort. Under en 
avslutande lektion skriver biologiläraren en 
gemensam text med de fyra eleverna ur grupp A 
samt två elever ur grupp B. 

 

 Figur 19. Plansch. Ryggradslösa och ryggradsdjur. 
Lektion svenska som andraspråk, 2014-05-28. 
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Eleverna ur grupp C, samt de flesta ur grupp B, arbetar i par, med stöd av lärarnas 
instruktioner och handledning, vidare med den aktuella texten på samma sätt som klassen 
gemensamt arbetade med föregående text. De läser texten i par, upptäcker, reder ut nya ord 
och skriver upp förklaringar och översättningar, stryker under och samlar viktiga ord på nya 
lappar, klipper ut lapparna, placerar dem i ordning, återberättar för en kamrat och skriver 
sedan en text i par. Som avslutning läser eleverna in antingen texterna de skrivit eller berättar 
till lapparna de hade som stöd vid skrivande, och publiceras på biologilärarens youtubekanal. 
Noterbart är att elevernas texter blir längre, innehåller sammanhängande meningar och de 
centrala begrepp som klassen arbetat med, återfinns i texterna. 
    Under ovan beskrivna lektioner har således biologiläraren i samarbete med sina kollegor 
tillsammans med eleverna provat nya aktiviteter i undervisningen vid arbete med 
lärobokstexten. Aktiviteterna har inneburit gemensam vägledd läsning, fokus på nya begrepp, 
repetition av ord och begrepp, förhandling, interaktion, läsning, uttal, lyssnande, skrivande, 
och tänkande. När det gäller att stötta skrivande har biologiläraren därmed genom flera olika 
aktiviteter stegvis stöttat utvecklingen av elevernas förmåga att ”kunna uttrycka sig”; dvs. 
förstå och kunna använda förväntande kunskaper och ämnesspecifika begrepp i skrift. 
Dessutom har biologiläraren, med stöd av sina kollegor, valt att inte använda sig av den 
tidigare rutinen läsa text- skriva svar på frågor. Biologiläraren berättar: 

 
Eleverna har ju fått en liten chans att ha utvecklat någonting på riktigt. Ja, jag tycker att det är en förändring. Hos de 
svagaste eleverna så har jag sett att de reflekterar över vad de har läst. 

                                                                                                                                                 (Intervju BL 2014-06-11) 
 

 

Läraren i svenska som andraspråk reflekterar över samarbetet över ämnesgränserna, och det 
gemensamma arbetet med biologitexterna och lässtrategierna. Hen menar att det inte bara 
hjälpte eleverna att utveckla kunskaper och förmågor i biologiämnet, utan också att arbetet i 
biologi med fokus på språk och strategier, bidragit till att elevernas språk utvecklats ur 
svenska som andraspråksperspektiv. 

 
Ja, jag tror ju att det här vi har gjort är väldigt bra. Att vi tar texter som är aktuella i undervisningen just nu, för då 
känns det meningsfullt för eleverna. Och de känner att de har hjälp av mig och av svenskan och av lässtrategierna för 
att klara de här NO-texterna och för att bli bättre på att läsa alla typer av texter. Och ett av målen i svenskan är ju att 
de ska kunna läsa sakprosatexter, med flyt. Och sen att man märker att de får ett mycket rikare språk också när de 
bearbetar texter i andra ämnen. /…/ Och att de, får, för vi har ju jobbat mycket med lässtrategier, att de får tillämpa 
lässtrategier på olika typer av texter. Och jag får syn också på elevernas svårigheter på ett annat sätt tycker jag.  

                                                                                                                   (Intervju SL 2014-06-16) 
 

 
Figur 20. Vänster: Foto. Elever samlar ord. Lektion svenska som andraspråk, 2014-05-28. 
Figur 21. Höger: Foto. Elev skriver text. Olika sätt att sortera djur. Lektion biologi, 2014-06-05. 
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Lärarnas reflektioner om undervisningen och de språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter 
som de provar under fasen är positiva. Studiehandledaren reflekterar över elevernas förståelse 
och studiehandledarens roll. Hen tänker, utifrån erfarenheterna från terminen, att 
studiehandledare ofta antingen blir översättare, eller den som ska försöka gissa vad en lärare 
vill att en elev ska lära sig och sedan lämnas ensam med eleven. Här ser hen hur samarbete 
med ämnesläraren samt kunskap om stöttning och modellering som viktiga verktyg för en 
studiehandledare: 
 

Cirkelmodellen faktiskt, tar jag med mig. Att modellera hur man gör. /…/ Jag själv försöker hjälpa dem att tänka hur 
de ska tänka, hur de kan göra för att kunna klara uppgifter. 

                                                                                                                                    (Intervju STL 2014-06-17) 

                                                                            
Studiehandledaren betonar härmed behovet av ett nära samarbete mellan ämneslärare och 
studiehandledare, för att de tillsammans ska kunna stödja eleverna i deras lärande, både när 
det gäller ämnesspråk och förståelse. Dessutom är det ju studiehandledaren som sitter nära 
eleven och hör vad eleven förstår och inte förstår, menar hen. På så vis har studiehandledaren 
en viktig roll, dels när det gäller att ge information som kan hjälpa ämnesläraren att anpassa 
undervisningen, dels när det gäller att som studiehandledare visa och stötta eleven att förstå 
hur den ska hantera olika uppgifter i skolarbetet. 
    Det blir tydligt att alla tre lärarna resonerar kring det egna förhållningssättet, synen på 
eleverna och lärande, i relation till arbetssätt och elevernas möjligheter att utveckla och visa 
kunskap och förmågor. Genom att få använda både svenskan och modersmålet som verktyg 
för lärande, snarare än bara som ett mål i sig, blir det lättare för eleverna att lära sig och visa 
vad de förstår. I reflektionerna framkommer behovet av arbetssätt som både utmanar och 
stöttar och framför allt aktiverar eleverna språkligt och ger möjlighet till djupare förståelse. 
Samtidigt blir det tydligt att lärarens förväntningar på vad eleven kan åstadkomma, är kopplad 
till det arbetssätt läraren väljer.  
 

Det jag har tänkt på är att eleverna har varit väldigt aktiva när jag har kommit in hos BL och även på mina egna 
lektioner. Det är roligt att se dem så aktiva och att de diskuterar så mycket på svenska. Och den här kodväxlingen, när 
de inte hittar ord på svenska, växlar de över till modersmålet eller engelska. Sen har jag också tänkt att de svaga 
eleverna kan mycket mer än man tror, bara man väljer rätt arbetsform. Jag tänker på när eleverna utan skolbakgrund 
sorterade upp ryggradsdjur och rygg utan ryggrad. De kunde ju diskutera på ett jättebra sätt och förklara varför. Så 
jag har tänkt på att man måste ha höga förväntningar på alla elever. 

                                                                                                             (Intervju SL 2014-06-16) 
 

Dessutom framkommer hos biologiläraren en insikt om att lärande tar tid, och att det inte är 
något som går att skynda på eller ta genvägar till en djupare förståelse. Hen ger, i 
samstämmighet med läraren i svenska som andraspråk ovan, också uttryck för kanske den 
viktigaste lärdomen, en förändrad syn på rollen som lärare: ”Det kanske är så att jag som 
lärare kan göra skillnad med hur jag tänker.” Detta resonemang innefattar en grundinställning 
när det gäller lärarens syn på eleven och dennes kunskaper och möjligheter, men i samma 
stund också en grundinställning när det gäller lärarens syn på den egna undervisningen och 
dess möjligheter. Lärarens syn på eleven och de arbetssätt som läraren väljer, gör skillnad för 
vad eleven kan åstadkomma: 
 

Sen är det annan sak som jag tror är ganska viktig för mig och som jag har tagit med mig. Det är alltså att om vi ska 
lära oss ett ämne, så är det ju inte så att man kan bryta loss lärandet i ämnet från deras språkliga förmåga i det språk 
som vi pratar. /…/ Och det tar tid innan man lär sig att läsa en text eller att uttrycka något språkligt i ämnet, men om 
vi inte tar den tiden så är det ganska meningslöst känner jag. /…/  

                                                 
Som lärare måste man ju ha förståelse för att eleverna förmodligen har kunskaper på deras eget språk. Så man länkar 
till deras egen erfarenhet och att man tar hänsyn till att de behöver en stödjande struktur runtomkring. /…/ Och 
naturligtvis ska vi ju träna dem så att de tillslut ska lära sig att uttrycka sig på svenska. Men, då måste man ju vara 
medveten om det och inte ta för givet, att det är fel på eleverna. Utan det kanske är så att jag som lärare kan göra 
skillnad med hur jag tänker. 

(Intervju BL 2014-06-11) 
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6.3.3 Sammanfattning Fas 3 

Som framkommer ovan finns under Fas 3 flera exempel på aktiviteter som stödjer elevernas 
språk- och kunskapsutveckling i ämnet biologi. Framträdande är samarbetet mellan ämnena 
svenska och biologi, och att det bidrar till en mer explicit stöttning av den ämnesrelaterade 
litteraciteten i biologi på olika sätt. Den tidigare visuella stöttningen kompletteras med 
explicit stöttning i läs- och skrivstrategier, där lärarna fungerar som modeller genom att tänka 
högt och visa hur de tänker och agerar vid läsande och skrivande. Undervisningsaktiviteterna 
och stöttningen utgår från de aktuella läromedelstexterna, vilket leder till att eleverna vid flera 
tillfällen får möjlighet att bearbeta texternas innehåll och språk på olika sätt. Eleverna får 
lyssna, läsa, samtala och skriva och både modersmålet och svenska används som resurs.  
Studiehandledaren stöttar elever med kort skolbakgrund på modersmålet, genom att leda 
samtal och aktiviteter där dessa elever får tid att ställa frågor, fördjupa och visa sin kunskap 
på modersmålet först.  
    Särskilt framträdande är de planerade lärarledda aktiviteterna där biologiläraren leder 
klassrumssamtalet och/eller lämnar över det till eleverna genom tydliga instruktioner och 
inramning. Tonvikten ligger på aktiviteter som förutsätter språklig förhandling och gör 
eleverna engagerade och språkligt aktiva. Stöttning minskar gradvis när eleverna lär sig 
hantera strategier, språk och innehållet på egen hand.  
    Lärarna själva tycker att undervisningen gör fler eleverna mer aktiva och intresserade. De 
uppfattar också att eleverna förstår mer än tidigare, känner större tillit till de egna 
kunskaperna och den egna förmågan och klarar att hantera både text och innehåll på en högre 
nivå än tidigare. En överblick över lärarnas reflektioner över och tillämpning av aktiviteter i 
undervisningen genom studiens tre faser, visar på förändring i såväl arbetssätt som 
förhållningssätt; olika aktiviteter i undervisningen gör eleverna mer språkligt aktiva, samtidigt 
som lärarna anser att den språkliga aktiviteten är central för elevernas lärande såväl som 
språkutveckling. Eleverna har gått från passiva ”konsumenter” till aktiva ”producenter”. Och i 
takt med att lärarna förändrat sin syn på vad eleverna behöver, har de egna möjligheterna att 
stödja elevernas förmåga att lära och utrycka sig i ämnet biologi fått ny och mer konkret 
innebörd.  I slutet av studien både talar lärarna om och använder språket som ett stöd och 
verktyg för lärande, snarare än att se ämneskunskaper och språklig förmåga som separata 
delar och den språkliga förmågan som ett mål i sig. Detta synsätt speglas också i de aktiviteter 
som används i undervisningen och hur lärarna resonerar om aktiviteternas effekter. 
    Biologilärarens ”Det kanske är så att jag som lärare kan göra skillnad med hur jag tänker” 
får representera lärarnas resonemang om synen på eleven och dennes möjligheter och lärarens 
syn på den egna undervisningen och dess möjligheter. Det finns därmed en tydlig koppling 
mellan lärarnas syn på elevers kunskaper och behov och lärande och tillämpningen av 
arbetssätt. Att tänka annorlunda om eleven och undervisningen, verkar vara viktigt när det 
gäller att göra annorlunda i undervisningen.  
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7. Diskussion 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka, beskriva och analysera tre 
lärares arbete med och reflektioner kring att tillsammans utveckla språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt i biologi för nyanlända högstadieelever i syfte att stödja 
elevernas lärande när det gäller naturvetenskaplig litteracitet. I detta avsnitt diskuterar jag 
resultaten med stöd i sociokulturell teori och tidigare forskning. Avsnittet inleds med en 
diskussion av metodologiska och etiska aspekter. Sedan diskuteras studiens mest intressanta 
resultat och avslutningsvis ges rekommendationer för vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
Denna etnografiskt inriktade fallstudie genomfördes under en längre tidsperiod, i en specifik 
kontext och med tre deltagande lärare och 14 nyanlända elever i den klass lärarna undervisade 
i. Att utifrån denna undersökning dra generella slutsatser om lärares uppfattning om och 
tillämpning av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och nyanlända elevers utveckling 
av naturvetenskaplig litteracitet är därmed inte möjligt.  Det är inte heller studiens syfte. Bell 
(2006) framhåller att planerade och mindre omfattande fallstudier kan informera, belysa och 
utgöra en grund för något som behöver förbättras, utvecklas eller förändras (s. 201). Det 
denna studie därmed erbjuder är en beskrivning av just de här lärarnas tankar, agerande och 
lärande i just denna specifika kontext. Och därmed kan detta konkreta exempel utgöra ett 
viktigt bidrag, dels för fortsatt forskning, dels för lärare, skolutvecklare, lärarutbildare och 
andra inblandade i eller ansvariga för utbildning eller fortbildning av lärare med fokus på 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att stödja lärande för elever i allmänhet och för 
flerspråkiga och nyanlända elever i synnerhet. Studiens fokus har legat på undervisningen i 
biologi. Dock har samarbetet och utbytet mellan de tre lärarna, ämnesläraren i biologi, 
studiehandledaren och svenska som andraspråksläraren varit högst relevant, framför allt då 
dessa tre lärarkategorier har viktiga roller i utbildning för nyanlända elever. Att få tre lärares 
perspektiv på undervisningen och elevernas och det egna lärandet, bedömer jag också vara 
värdefullt. 
    Det omfattande materialet, vilket samlades in under en hel termin, har varit ett sätt att 
säkerställa studiens reliabilitet såväl som validitet. Enligt Patel & Davidson (2003) är 
validiteten i en kvalitativ studie relaterad till god kvalitet genom forskningsprocessens 
samtliga delar. Forskaren behöver skaffa sig tillräckligt underlag för att göra en trovärdig 
tolkning av de studerades livsvärld (s.104). Materialet samlades in genom ljudupptagningar 
av samtal och intervjuer, fältanteckningar över observationer, samt dokumentation av 
undervisningen genom film- och ljudupptagningar och insamling av lektionsmaterial och 
syftade till att ge en bred bild av hela kontexten, och säkerställa tillförlitlighet och mättnad i 
materialet.  
    Att eleverna och studiehandledaren använde elevernas modersmål i undervisningen, har 
varit en metodologisk utmaning eftersom jag på grund av studiens begränsade omfång, inte 
kunnat ta del av dessa samtal ordagrant. Samtidigt valde jag att begränsa undersökningen till 
att fokusera på lärarnas resonemang om och aktiviteter i undervisningen och har därför endast 
haft ett indirekt fokus på eleverna. En mer ingående analys av studiehandledarens ordagranna 
interaktion med eleverna samt elevmaterial och elevsamtal, hade varit intressant för resultatet, 
men hade krävt avsevärt mer tid till insamling och bearbetning av material och ryms inte 
inom denna studies begränsade utrymme. Det hade också varit intressant med en fördjupad 
analys av elevernas textproduktioner, vilket också hade krävt ytterligare tid. 
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 Att jag av tidsskäl inte kunnat observera och fotografera och filma under alla lektioner, är 
också viktigt att vara medveten om. Samtidigt har det insamlade materialet varit en del i en 
helhet, vilket jag anser har bidragit till en enhetlig och tillförlitlig bild. Genom att delta vid 
planerings- och reflektionssamtal har jag också fått en inblick dels i lärarnas intentioner med 
och tankar om lektioner där jag inte deltog och kan därmed lita på intrycken och skeendet 
under de lektioner där jag fanns med. 
    Enligt Merriam (1994) är forskarens roll avgörande i kvalitativa fallstudier och i denna 
studie är jag det främsta och mänskliga instrumentet både för insamling och analys av 
informationen. Jag måste därmed vara öppen och uppmärksam gentemot kontexten och dess 
variabler och samtidigt vara medveten om de felkällor som finns inneboende i denna typ av 
forskning (s. 32). Patel & Davidson (2003) menar att reliabiliteten i en kvalitativ fallstudie bör 
ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid studiens genomförande och i detta 
behöver jag även vara medveten om risken att jag i mina tolkningar och analyser färgas av 
mina egna förväntningar gällande undervisningens effekter. Det finns en risk att jag som 
forskare i och med min handledarroll, påverkats av mina egna erfarenheter, uppfattningar och 
önskningar och att det styrt och begränsat vad jag tagit fasta på i materialet och vilka 
slutsatser jag dragit i mina analyser. Då materialet är omfattande är det också möjligt att jag 
valt ut delar, som en annan forskare inte hade valt att fokusera på. Samtidigt kan just mina 
egna erfarenheter, handledarrollen och därmed relationen till deltagarna och kontexten, ses 
som ett sätt att säkerställa validitet såväl som reliabilitet i denna etnografiskt inriktade studie. 
Mina egna erfarenheter av läraryrket, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 
undervisning av nyanlända elever samt handledning av lärare, bör ha skapat goda möjligheter 
för mig att uppmärksamma och fokusera på adekvata aktiviteter och bör därmed ha bidragit 
till en tillförlitlig analys av resultatet. Att genomgång av samt analys av materialet gjordes 
efter att aktionsforskningsprojektet var avslutat, ledde dessutom till att jag som forskare 
kunde gå igenom och analysera materialet utifrån mina erfarenheter och förförståelse, men 
ändå med nya ögon. Att först vara en del av processen och sedan i efterhand se på den utifrån 
genom det insamlade materialet, gav en djup förståelse, vilken var viktig i tolknings- och 
analysprocessen.  När det gäller genomförandet av en etnografisk studie, kan jag dock vara 
självkritisk till ambitionen att genomföra den på halvtid, samtidigt som jag arbetade med 
andra uppdrag. Att helt och fullt kunna fokusera på forskningen, under genomförandet, tror 
jag hade underlättat både materialinsamling och analysprocess. 
    I en studie som denna, där materialet är omfattande och jag som forskare kommer nära 
deltagarna i deras arbete, utmaningar och tankar, har det varit viktigt att behandla insamlat 
material, men även deltagarna med respekt och hänsyn. Därmed har jag hela tiden behövt vara 
mycket medveten om etiska aspekter och lyhörd inför lärarnas upplevelser. Jag har varit 
medveten om att det har varit ansträngande att som lärare bli filmad, fotograferad, utmanad, 
utvärderad och samtidigt ge av sina tankar och sin redan begränsade tid. Att studien 
genomfördes samtidigt som jag också var delaktig i ett aktionslärande utifrån lärarnas 
önskemål, har varit viktigt när det gäller lärarnas upplevelse av deltagandet i studien. Lärarna 
har genom att tillåta filmning och ljudupptagningar öppnat upp och lämnat ut väsentliga delar 
av den egna professionen. I rapporten använder jag formuleringar och utesluter viss 
information om deltagarna och skolan för att eftersträva anonymisering för utomstående 
läsare. Dock är total anonymisering inte möjligt när det gäller närstående och personer som 
arbetade på den aktuella skolan. Detta var också deltagande lärare medvetna om och gav mig 
på så sätt ett stort förtroende. Ständiga samtal med lärarna om studien och mina egna tankar 
och reflektioner har lett till en öppenhet och transparens, som jag tror varit viktig för lärarnas 
upplevelse av delaktighet och upplevelsen av att få vara subjekt istället för forskningsobjekt. 
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7.2 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att lärarnas sätt att reflektera över och tillämpa olika aktiviteter i 
undervisningen för att stötta elevernas utveckling av naturvetenskaplig litteracitet förändras 
över studiens tre faser. Det genomgående och mest framträdande är den i undervisningen 
ökade tillämpningen av aktiviteter som inkluderar explicit språklig stöttning och aktiviteter 
där eleverna får vara språkligt aktiva. Framträdande är också lärarnas förändrade syn på språk, 
lärande, undervisning och lärarens roll när det gäller de nyanlända elevernas språk- och 
kunskapsutveckling i ämnet biologi. I början av studien uttrycker samtliga lärare en osäkerhet 
kring vad de ska stötta eleverna i och hur det ska gå till. Samtidigt som de menar att de ser 
kunskaper i språket som centralt för elevernas förmåga att lära och uttrycka kunskap, används 
inte språket som den resurs för lärande som den kan utgöra.  Av vikt är att lärarna i slutet av 
studien både talar om och använder språket som ett stöd och verktyg för lärande, snarare än 
att se ämneskunskaper och språklig förmåga som separata delar och den språkliga förmågan 
som ett mål i sig. Här nedan diskuterar jag studiens viktigaste resultat och därmed också de 
tre deltagande lärarnas väg mot tillämpning av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och 
en förståelseinriktad undervisningspraktik.  

7.2.1 Att stötta ämnesrelaterad litteracitet – vad och hur? 

Deltagande lärare i föreliggande studie undervisar nyanlända elever som vid studiens början 
varit i Sverige i knappt ett år. Studien påbörjades samtidigt som de tre lärarna och jag 
påbörjade ett aktionsforskningsprojekt. Aktionsforskningen utgick från lärarnas önskan om att 
mer effektivt kunna stödja eleverna i deras lärande med fokus på ämnet biologi. Lärarna 
menade att eleverna med begränsade kunskaper i svenska och i ämnet biologi, dels behövde 
få lära sig specifika ämneskunskaper, dels lära sig att ”kunna uttrycka” dessa kunskaper, på 
svenska. Vibergs (1993) beskrivning av andraspråkselevers dubbla uppgift att lära sig ett nytt 
språk och samtidigt lära genom och uttrycka nya kunskaper på detta språk som de ännu inte 
fullt ut behärskar, stämmer överens med hur lärarna uppfattade sina elevers behov 
    Eleverna i klassen hade möjlighet att tala sitt modersmål och hade tillgång till 
studiehandledning i hög utsträckning, vilket i jämförelse med rapporter (Skolinspektionen, 
2009, 2014) och forskning (Nilsson & Axelsson, 2013; Uddling, 2013; Axelsson, 2015; 
Nilsson Folke, 2015), inte alltid är fallet när det gäller nyanlända elever i svensk skola. 
Samtidigt uppfattade lärarna, i enlighet med Lgr11, som sitt uppdrag att även lära eleverna 
använda svenska språket i tal och skrift. Lärarna hade en hög ambitionsnivå och ville och 
visste att de behövde stödja sina elever på ett mer effektivt sätt och de ville tillsammans ta 
reda på vad de behövde göra och hur.  
    Framträdande under Fas 1 är att lärarna, särskilt biologiläraren och studiehandledaren, 
uttryckte en osäkerhet kring hur stöttningen av elevernas lärande i ämnet och därmed 
ämnesrelaterad litteracitet borde se ut.  Framförallt gav biologiläraren och studiehandledaren 
uttryck för en känsla av otillräcklighet och att de i sin utbildning inte fått med sig hur de på ett 
framgångsrikt sätt ska göra för att möta flerspråkiga elever i undervisningen. Denna 
upplevelse återfinns i studierna av Nilsson & Axelsson (2013), Uddling (2013), Axelsson 
(2015), Nilsson Folke (2015) samt Skolinspektionen (2009, 2014), där det framkommer att 
ämneslärare uttrycker att de saknar kunskap om hur man stödjer flerspråkiga elever i 
undervisningen. Men, till skillnad från ovan nämnda studier, där framför allt ämneslärarna ger 
uttryck för att de nyanlända eleverna inte är deras uppdrag, är inställningen hos de tre lärarna i 
föreliggande studie en helt annan. De har aktivt valt att arbeta med de nyanlända eleverna, i 
den specifika elevgruppen där det gemensamma modersmålet och studiehandledare på plats, 
ska skapa goda förutsättningar.  
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Lärarnas positiva inställning till det gemensamma uppdraget och viljan att ge eleverna en god 
utbildning, bör därmed lyftas och betonas. Jag uppfattar det också som att lärarna hade höga 
förväntningar på sig själva och undervisningen och därmed inte nöjde sig med att eleverna 
trivdes eller att resultaten kunde förklaras av att eleverna var nyanlända. Lärarna både ville 
och ansåg att de borde kunna lyckas bättre. Motivationsteorier är inget som diskuteras i denna 
uppsats. Dock kan jag dra slutsatsen att hög motivation inte automatiskt leder till att lärare vet 
hur de ska göra.  Uttrycket ”man kan om man vill” verkar passa lika dåligt in på lärare som på 
elever och studiens resultat implicerar att även om man vill, så behöver man som lärare få lära 
sig hur. 
    I resultatet framkommer att det i det första läget inte var helt enkelt för lärarna att definiera 
vad eleverna respektive vad de själva behövde lära och sedan åstadkomma i undervisningen. 
Läraren i biologi menade att hen hade en ”schysst metodik” och att dessa och andra elever 
uppskattade sättet hen undervisade på. Dock insåg hen att det inte räckte för att de här 
eleverna skulle ”förstå allt det här som är biologi, fysik, kemi och teknik”. Dessutom tyckte 
läraren inledningsvis att det var svårt att veta i förväg vad eleverna inte skulle förstå och 
därmed behövde hjälp med.  Ett liknande resonemang fördes även av fysiklärarna i Kouns 
(2014) interventionsstudie, som ur ett språkligt och språkdidaktiskt perspektiv upplevde 
svårigheter med att definiera elevernas svårigheter och sedan utifrån det utforma aktiviteter 
som hjälpte eleverna att ta sig fram genom dessa svårigheter till målet (s. 258). Både 
biologiläraren och studiehandledaren i föreliggande studie uttryckte under studiens inledande 
faser att elevens väg från att förstå till att självständigt kunna uttrycka sin förståelse av 
specifika ämneskunskaper i skrift, framstod som ”gigantisk”, och lärarna uttryckte en 
osäkerhet kring vad undervisningen skulle innehålla för att överbrygga detta gigantiska 
avstånd. Läraren i svenska som andraspråk gav uttryck för större säkerhet, och hade också 
viss erfarenhet av genreinspirerad undervisning av nyanlända elever och genrer.  Dock, när 
det gäller ämnesspråket i biologi och explicit stöttning i läs- och skrivstrategier gällande olika 
typer av sakprosatexter fanns nytt att lära även för läraren i svenska som andraspråk.  
    För de tre lärarna i föreliggande studie var det således inte en fråga om att vilja eller 
huruvida de såg det som sitt ansvar för de nyanlända elevernas lärande. Lärarna var också 
överens om vikten av att eleverna fick använda modersmålet i undervisningen. Dock handlade 
det om att förstå vad en undervisning som stödjer elevernas språk- och ämnesutveckling 
parallellt innebär rent konkret – och varför den ska innehålla det den innehåller. För som 
Sjöqvist (2011) påpekar, kan lärare i och med dagens läroplan och kursplan inte välja om de 
vill arbeta språkutvecklande eller inte. Men, det handlar om att kunna (s. 59). Vad handlar då 
detta kunnande om?  

7.2.1.1 Det ämnesrelaterade språket i biologi 

Under den tidsperiod som studien genomfördes fick lärarna fördjupa sig i naturvetenskaplig 
litteracitet (jfr Martin, 2004; Fang & Schleppegrell, 2008; Hägerfelth, 2011). 
Kunskapsfördjupningen fokuserade på det naturvetenskapliga språkets teknikalitet och 
objektivitet, med abstrakta och generaliserande substantiv. Insikten om att begrepp som 
evolution, utveckling, anpassning, matsmältning och avdunstning representerar processer, fick 
betydelse för hur lärarna planerade undervisningen och tillhörande stöttning. De kunde se 
varför elever med längre skolbakgrund hade lättare att ta till sig både ämnesinnehållet och det 
ämnesspecifika språket, medan elever med kort skolbakgrund stötte på svårigheter. Och med 
tanke på att graden av abstraktion och generalisering ökar ju högre upp i åldrarna eleverna 
kommer (Fang & Schleppegrell, 2008, s. 19), uppfattar jag att kunskapen om 
nominaliseringar som en del i biologispråket, bidrog till att studiehandledaren och 
biologiläraren fick en förståelse för hur svårigheter med att förstå inte bara var kopplade till 
svenska språket, utan till erfarenheter av ämnesspråk och allmänakademiskt skolspråk på båda 



65 
 

språken och förmågan att förstå generaliseringar i sig. Även läraren i svenska som andraspråk 
fick en insikt i utmaningen med att läsa och förstå sakprosa inom olika ämnen. Att bli 
naturvetenskapligt litterat, som det uttrycks av Martin (2004, s.168) handlar om att kunna 
förstå och använda det tekniska språket. Uttrycket ”Science cannot be understood ’in your 
own words’, passar därmed väl in i studiens resultat. 
    Lärarna diskuterades även skolspråkets genrer (jfr Hedeboe & Polias, 2008; Gibbons, 
2013a, 2013b; Kuyumcu, 2013; Rose & Martin, 2013) i samtal om utmärkande drag i det 
naturvetenskapliga ämnesspråket, men fick av tidsmässiga skäl mindre utrymme. I lärarnas 
modellering och stöttning i biologiundervisningen är det därmed inte förvånande att 
genrespecifika drag inte uppmärksammades eller fick explicit fokus i de texter som eleverna 
läste och skrev. Dock visar studiens resultat på en tydlig utveckling av lärarnas metakunskap 
om språkets funktion i relation till ämnesinnehåll samt om undervisning i läs- och 
skrivstrategier, vilket också omsattes i undervisningen. 

7.2.1.2  Förhållningssätt och arbetssätt 

Skolverket (2012) menar att undervisningen i biologi ska innefatta mer än att eleverna lär sig 
använda ämnesspecifika ord, begrepp och uttryck. Undervisningen ska även ge eleverna 
mönster för ämnesspecifikt läsande, samtalande och skrivande (s.13). Det som är mest 
framträdande i studiens resultat och det jag finner ytterst relevant, är hur lärarna under 
studiens gång, genom studiens tre faser, förändrar och utvecklar arbetssätt, såväl som syn på 
språk, lärande och undervisning, i direkt relation till ovanstående.  
     De aktiviteter som lärarna provade och sedan mer frekvent tillämpade innebar explicit 
stöttning av det ämnesspecifika språket. Genom olika aktiviteter fick eleverna på både 
svenska och modersmålet samtala om innehåll och träna på sätt att bygga upp språk, 
förståelse och metakunskap för att kunna klara av att uttrycka ämnesspecifik kunskap. 
Skolverket (2012) framhåller att lärare behöver ett bredare, didaktiskt perspektiv på 
undervisningen, där läraren med stöd i allmändidaktiska teorier väljer arbetssätt som avstamp 
i elevernas erfarenheter och skapar engagemang, utmaning och språklig stöttning i samband 
med att eleverna får bearbeta ämnesstoffet på olika sätt. Detta implicerar någonting mer än 
enbart kunskap om arbetssätt. Resultatet i föreliggande studie visar en tydlig koppling mellan 
arbetssätt och förhållningsätt och teoretisk förankring gällande syn på kunskap, lärande och 
undervisning.  Detta samband beskrivs av Axelsson (2013) och Nygård Larsson (2013), som 
förespråkar en ”förståelseinriktad undervisningspraktik” och menar att denna praktik 
förutsätter att lärare ser på kunskap och lärande ur ett annat perspektiv än vad som 
traditionellt ofta sker. Resultatet i föreliggande studie implicerar att deltagande lärare börjar 
betrakta lärande och undervisning ur ett nytt perspektiv. Resultatet visar på förändringar i 
praktiken, men även lärarnas sätt att uttrycka sig om praktiken. Centralt i förändringen är 
tillämpningen av och synen på den planerade såväl som den situerade interaktionella 
stöttningen (jfr Hammond & Gibbons, 2005) vilket verkar hänga samman synen på språket 
som ett verktyg för lärande.   
     I samband med att lärarna i föreliggande studie börjar använda språket som ett verktyg för 
lärande i undervisningen, förändras deras syn på elevernas aktiva deltagande i interaktion. 
Under Fas 1 och Fas 2 menade lärarna att de aktiviteter de tillämpade i klassrummet, dels 
ledde till att eleverna blev passiva ”konsumenter”, dels inte gav eleverna träning och stöttning 
i det som lärarna ansåg fattades, dvs. förmågan att uttrycka kunskaper i skrift. Dessa två 
insikter, behovet av explicit stöttning av läsning och skrivande samt behovet av aktiviteter 
som leder till språkligt och kognitivt aktiva elever, blev därmed viktiga utgångspunkter för 
utveckling av undervisningen.   
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7.2.2 Språket som verktyg för lärande - i teori och praktik 

Den interaktionella stöttningen var i studiens Fas 1 och delvis i Fas 2 begränsad. Detta trots 
elevernas gemensamma modersmål samt tillgång till studiehandledning. Med utgångspunkt i 
Swains (1998) och Lindbergs (2013) resonemang om språkligt inflöde och utflöde respektive 
kollaborativ stöttning, gav undervisningen trots stort engagemang från lärarnas sida, eleverna 
begränsade möjligheter till utveckling av såväl språk som förståelse för ämnesinnehållet. Vare 
sig lärarnas eller elevernas språk användes medvetet som ett verktyg för lärande, så som det 
förespråkas inom sociokulturell teori och forskning (Lindqvist, 1999; Vygotskij, 1999; 
Strandberg, 2006; Berge & Blomqvist, 2012; Säljö, 2014; Gibbons, 2013, 2013b mfl.). I detta 
avseende överensstämmer resultatet i Fas 1 med studierna av Uddling (2013), Kouns (2010) 
och Nygård Larsson (2011, 2013) som också visar att språket inte användes som det verktyg 
för lärande som det skulle kunna utgöra för de flerspråkiga eleverna. Då potentialen i språket 
till stora delar lämnas outnyttjad, lämnas också lärandepotentialen outnyttjad, menar Kouns 
(2010, s.160) vilket också blir tydligt i föreliggande studies inledande skede. Följden blev, då 
lärarna i föreliggande studies inledande fas ansträngde sig för att inte sänka nivån och 
förenkla innehållet (jfr Hajer, 2004), att de behövde ägna mycket lektionstid åt att lotsa och 
hjälpa eleverna under arbetet med läs- och skrivuppgifter efter genomgångarna, vilket 
upplevdes som ett bekymmer.  

7.2.2.1 Stöttning av och genom språket  

Under studiens gång fick lärarna nya erfarenheter av undervisning och lärarnas explicita 
språkliga och interaktiva stöttning i läsande och skrivande fick allt större utrymme i 
biologiundervisningen och i samarbete med undervisningen i svenska som andraspråk. 
Tillsammans förde de tre lärarna resonemang om lektionsupplägg och 
undervisningsaktiviteter för att aktivera, stötta och utmana alla elever både kunskapsmässigt 
och språkligt. I enlighet med Gibbons (2013b, s. 41f.) definition av stöttning, skulle 
aktiviteterna leda eleverna mot nya begrepp, högre nivåer av förståelse samt bidra till att 
eleven skulle förstå hur hen skulle gå tillväga för att klara liknande framtida uppgifter.     
    Stöttningens dubbla funktion, både att stödja förståelsen i den aktuella och i framtida 
undervisningssituationer, uppfattar jag var en viktig del i framför allt biologilärararens och 
studiehandledarens syn på deras uppdrag och möjligheter i undervisningen. Under Fas 2, och 
mer intensivt under Fas 3 tillämpar lärarna aktiviteter som stöttar eleverna genom gemensam 
läsning och gemensamt skrivande. Aktiviteterna var tydligt inspirerade av explicit 
undervisning i lässtrategier (jfr Westlund, 2009; Gibbons, 2013a, 2013b) där läraren, i dialog 
med eleverna, visar hur man läser, genom att “tänka högt”, och där interaktionen med lärare 
och kamrater och tydligt avgränsade uppgifter fungerar som stöttning där eleverna sedan steg 
för steg, själva tar över ansvaret för tillämpningen. Arbetssättet visade också likheter med 
Rose & Martin (2013), vars tre strateginivåer för ämnesspecifikt läsande och skrivande startar 
med förberedelse av lärarna, bygge av förförståelse innan detaljerad lärarledd läsning, och 
avslutningsvis individuell omskrivning av texten utifrån markerad information, anteckningar 
och stödord från den gemensamma läsningen (jfr Rose & Martin, 2013, s. 168). Detta sätt att 
stötta ämnesspecifikt läsande och skrivande, stämmer också överens med vad Rothery (1996), 
Hedeboe & Polias, (2008) och Gibbons (2013a, 2013b) förespråkar och visar på genom 
cirkelmodellen och dess undervisningsfaser, där eleverna steg för steg, engageras i 
ämnesinnehållet samtidigt som de bygger upp kunskaper om språket genom vilket 
ämnesinnehållet är konstruerat.  
    Resultatet visar att eleverna, allteftersom studien fortskred, allt mer engagerades i uppgifter 
som krävde meningsfull interaktion. Och precis som i Sellgren (2011) och Gibbons (1998, 
2003, 2013b) gick eleverna i föreliggande studie, med utgångspunkt i ämnesspecifika texter, 
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från vardagligt tal till ämnesspecifikt tal med stöd av läraren och en kamrat, till 
ämnesspecifikt skrivande. Både vid det gemensamma läsandet och vid skrivandet 
omformulerade läraren elevernas yttranden och modellerade ämnesspecifikt och 
allmänakademiskt språk genom att själv använda ord och begrepp ur den aktuella texten vid 
samtal om läsningen och under skrivandet (jfr Gibbons 2003, s. 267). Genom att eleverna fick 
höra, själva säga, skriva och använda ord och begrepp vid flera olika tillfällen, erbjöds de 
stöttning och träning innan de själva skulle visa sina kunskaper i skrift på svenska. Detta kan 
även kopplas till Lindbergs (2013) resonemang om kollaborativ stöttning, där eleverna 
tillsammans stöttar och utmanar varandra och använder språket som ett medierande 
gemensamt tankeredskap. Elever med mer kunskap hjälper kamrater med mindre, och i 
samtalen eleverna emellan används modersmålet vid förklaringar och mer komplicerade 
frågeställningar.      
    Resultatet visar också att den interaktiva stöttningen, genom det gemensamma läsandet och 
skrivandet, gav lärarna relevant information om eleverna, vilket gjorde anpassningen av 
undervisningen enklare och tydligare. Detta överensstämmer med vad Rothery (1996) och 
Hedeboe & Polias (2008), Gibbons (2013a, 2013b) och Lindberg (2013) betonar.  Genom 
stöttningen och förändringen av klassrumsinteraktionen, ökade lärarnas insikt om vad 
eleverna behövde och kunde planera stöttningen i förväg, istället för att lotsa och försöka 
reparera i efterhand. Dessutom ledde aktiviteterna till en demokratisering av klassrummets 
interaktionsmönster. Lärarna strävade efter att låta alla elever delta i kognitivt utmanande 
aktiviteter och därmed få vara aktiva deltagare i klassrumssamtalet (jfr Hedeboe & Polias, 
2008; Gibbons, 2013a, 2013b; Kuyumcu, 2013). Stöttningen och aktiviteterna som 
tillämpades mot slutet av studien, där eleverna använde både svenskan och modersmålet, 
inkluderade och engagerade även svagpresterande elever.  
    Lärarna i föreliggande studie resonerade mycket om hur de skulle kunna möta eleverna 
utan skolbakgrund och som studiehandledaren uttryckte det ”ta dem hela vägen därifrån och 
hit”. Här arbetade lärarna, om än omedvetet, med att hjälpa dessa elever att ta det yttre 
kollektiva stödet till det inre tänkandet (jfr Gibbons, 2013b, s. 43). Eleverna utan 
skolbakgrund nådde ingen självständig tillämpning av läs- och skrivstrategier men fick 
erfarenheter av detta tillsammans med andra, vilket de sedan under fortsatt arbete med 
anpassad stöttning så småningom steg för steg började överföra till det egna tänkandet och 
därmed agerandet. Elever med skolbakgrund kunde dock överföra strategierna för läsning, 
bearbetning och skrivande av texter, till en egen inre process. Enligt Gibbons (2013b, s. 43) är 
de samtal som elever för i skolan viktiga för hur väl en elev kan få möjlighet att utveckla ett 
avancerat tänkande. Det blir extra angeläget för eleverna utan eller med kort skolbakgrund, 
vilket är framträdande i resultatet i föreliggande studie.    
    Resultatet visar att eleverna själva dels uttryckte att de förstod och kunde mer, dels att de 
texter eleverna i slutet av studien producerade var längre och mer komplexa än tidigare och 
elever med skolbakgrund klarade både läsning och textproduktion på egen hand i större 
utsträckning. Studiens resultat visar därmed likheter med Sellgrens studie (2011 s. 87), vilken 
visade att den kollaborativa stöttningen genom interaktionen i mindre grupper gjorde att 
eleverna tillägnade sig ämnesinnehållet, fick en ökad medvetenhet om vilket språk som 
passade i vilket sammanhang. Elevtexterna i Sellgrens studie, innehöll ett mer specialiserat 
och abstrakt skolspråk, vilket också var fallet i föreliggande studie. 
    Enligt ovanstående framkommer att den planerade och interaktiva stöttningen inte bara 
ledde till att eleverna engagerades i innehåll och språk, utan blev också ett sätt för lärarna att 
få större kontroll över och medvetenhet om elevernas behov, den egna undervisningen och 
dess effekter. De effekter lärarna såg, i form av elevernas engagemang och aktivitet, 
bekräftade lärarna och motiverade dem att fortsätta med liknande aktiviteter.  
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Med utgångspunkt i resultatet kan man dra slutsatser om den lärprocess som lärarna 
genomgick. När lärarna fick prova och resonera kring arbetssätt och aktiviteter i 
undervisningen, kunde de också göra arbetssättet till en naturlig del i sin undervisning, bottnat 
i den egna synen på hur lärande går till. I de sociala, situerade planerings- och 
reflektionssamtalen fick lärarna sätta ord på, mediera, den egna praktiken. Både i tal och skrift 
och med stöd av pedagogiska planeringar, bilder, egna kom-ihåg-listor och stegvisa 
planeringar skapade lärarna nya lektionsupplägg. I denna gemensamma interaktion om teori 
och praktik, genomgick så lärarna en internaliseringsprocess (jfr Lindqvist, 1999), en 
övergång från det yttre kollektiva stödet, till det inre tänkandet när det gällde språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. 
    Studiens resultat visar därmed likheter med vad Kuyumcu (2011) kommer fram till i 
utvärderingen av Knutbyprojektet. Utvärderingen visar i första hand på ett samband mellan 
lärarnas kunskapsnivå i genrepedagogik och deras inställning till arbetet; ju mer fortbildning 
och tid för lärandet, desto djupare kunskaper, desto mer positiv inställning till arbetssättet. 
Lärarna i Knutbyprojektet gav också exempel på nya inslag i undervisningen, exempelvis fler 
muntliga övningar och pararbeten i uppbyggnaden av ämnesområdet, tydliga mallar för 
elevernas skrivande och tillämpning av gemensamt skrivande innan individuellt skrivande, 
vilket också visar på likheter med föreliggande studie. Några lärare i Knutbyprojektet nämnde 
också att de genom tydligare mål med varje undervisningsmoment hade tydliga förväntningar 
på eleverna. Dessutom framkom, precis som i föreliggande studie, att språket användes som 
en resurs på ett helt annat sätt än tidigare (s. 163). Ytterligare en gemensam nämnare är att 
Knutbyprojektet, liksom aktionsforskningen i denna studie, innehöll ett tydligt fokus på 
språkutvecklande arbetssätt kopplat till elevernas och lärarnas behov, med långsiktig 
utbildning av och handledning av lärarna.   

7.2.3  Vägen mot språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

I föreliggande studie började lärarna tillämpa aktiviteter i undervisningen som gav eleverna 
både förebilder för och erfarenheter av det språk, agerande och tänkande som behövs för att 
hantera naturvetenskaplig litteracitet i biologiämnet. I och med den anpassade stöttningen, 
fick eleverna arbeta i det som sociokulturell teori definierar som den närmaste 
utvecklingszonen; ”klyftan mellan vad elever kan göra på egen hand och vad de klarar med 
hjälp av någon annan som är mer kompetent (Gibbons, 2013b, s. 42). I både teori och praktik 
innebar det att lärarna i undervisningen, i enlighet med Gibbons (2013b), tog sikte mot 
elevens lärandepotential, snarare än den nuvarande kunskaps- eller språknivån.  Och, som 
Gibbons (2013b) förespråkar, för att en individ ska kunna utnyttja sin potential och delta 
aktivt utifrån den egna förförståelsen och förmågan, behöver individen utmanas, men även 
stöttas. Här spelade lärarnas syn på eleverna och den egna lärarrollen samt det förändrade 
sättet att stötta och interagera med eleverna en viktig roll. Likaså att eleverna användes som 
resurser för varandra, med stöd i det egna modersmålet och svenskan.  
    Frågan är om lärarnas arbetssätt förändrades på grund av ett förändrat synsätt, eller om ett 
förändrat arbetssätt påverkade lärarnas syn på språket som ett verktyg för lärande. Strandberg 
(2006) framhåller att det är vad eleverna gör i klassrummet tillsammans med andra som är 
avgörande för deras utveckling, inte vad de har med sig sedan tidigare. Det är något som visat 
sig få stor betydelse i denna studie. I föreliggande studie gäller det även lärarna. Det är vad 
lärarna gör i klassrummet och får resonera om tillsammans med kollegor som är avgörande 
för deras utveckling, och inte i första hand vad de har med sig sedan tidigare. Detta förutsätter 
att de tillsammans med kollegor får göra saker, engagera sig i aktiviteter som också ger dem 
nya erfarenheter. Dessa nya erfarenheter kan de sedan reflektera över och konstruera ny 
kunskap kring, vilket också Timperley (2013) och Scherp (2013) betonar.       
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Scherp (2013) betonar att skolutveckling handlar om förändringar i förhållningssätt såväl som 
i arbetssätt och att en viktig del är lärarnas förståelse om den egna undervisningen och det 
egna uppdraget. Genom de gemensamma lärträffarna, de många samtalen med utgångspunkt i 
facklitteratur och kursplaner, i kombination med att lärarna själva noga läste och samtalade 
om de texter som skulle användas, synliggjordes potentiella svårigheter och otydligheter. 
Samtidigt fick lärarna en större insikt i vad eleverna behövde få stöttning i – och hur 
stöttningen behövde läggas upp. Erfarenheterna från genomförandet av lektioner, påverkade i 
sin tur den fortsatta planerade och situerade interaktionella stöttningen. Biologiläraren hittade 
i undervisningen i läs- och skrivstrategier i biologi likheter med matematikundervisningens 
synliggörande av procedurer vid lösning av olika matematiska problem. I den jämförelsen 
började hen få syn på det som hittills varit osynligt, eller åtminstone otydligt, nämligen vägen 
från att läsa en text, till att förstå, till att återge innehållet muntligt, till att uttrycka sig i skrift, 
och vilka ”procedurer” som man går igenom som läsare och skribent. Och alla tre lärare 
resonerade om att vägen till förståelse av ämnesinnehåll kräver mer av undervisningen än bara 
en genomgång, förklaring eller textläsning. 
    Genom detta resonemang blev helheten i undervisningen synlig. Det handlade inte bara om 
ämnesinnehåll. Inte heller bara om språk. Inte heller bara innehåll och språk, utan om olika 
delar som behövde samverka i undervisningen. Detta inkluderade det interaktionella 
samspelet mellan lärare och elev och mellan elev och elev. Precis som Axelsson (2013) med 
hänvisning till Cummins & Early (2011) menar, gav interaktionen mellan lärare och elev, och 
mellan elev och elev, stöttning med fokus på innehåll, språk samt på språkanvändning. Detta 
gav i sin tur möjlighet till kognitivt engagemang och ett bejakande av de olika elevernas 
personliga identitet. Elevernas egna tankar, språk och erfarenheter lyftes fram. 
    I föreliggande studie blir det tydligt att samtidigt som eleverna fick nya erfarenheter av 
lärande genom nya aktiviteter i undervisningen, fick också lärarna det. Någonstans under Fas 
2, i samband med att lärarna fick fördjupa sig i forskning och goda exempel och själva 
planera och prova olika aktiviteter för att stödja elevernas språk- och kunskapsutveckling, 
började en förändring i lärarnas förhållningssätt urskiljas. När de reflekterade över 
aktiviteterna och dess effekter med koppling till aktuell forskning, började de också prata om 
nödvändigheten av att engagera eleverna kognitivt och språkligt och vikten av att i 
undervisningen planera för det mer genomgående. När lärarna själva såg effekterna av att 
eleverna fick vara språkligt och kognitivt aktiva, började de också förstå vad de ville se och 
betona i sina egna klassrum. Först när lärarna såg effekterna av de aktiviteter de tillämpade, 
blev kopplingen mellan teori och praktik tydlig. Detta blev också synligt när det gällde 
eleverna. När eleverna upplevde nyttan av och fick erfarenheter av att läsa aktivt, fick de 
också möjlighet att förstå att lärande förutsätter aktivitet och engagemang och att samspel och 
samarbete med andra är ett gott stöd i lärandet. Elevernas och lärarnas lärande hänger således 
tätt samman, vilket också stämmer väl överens med vad Timperley (2013) menar med att nya 
metoder i undervisningen behöver ha en direkt koppling till omedelbara behov hos eleven. 
När lärare använder kunskap om sina elever för att avgöra vilken typ av professionellt lärande 
de själva behöver, så motiveras de av sitt eget behov av att veta (s. 34f). 
    Eleverna i föreliggande studie nådde inte fullt ut en självständig tillämpning av det 
ämnesrelaterade språket i biologi. Inte heller kan det påstås att lärarna fullt ut nådde en 
självständig tillämpning av språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt. Dock, vill jag påstå, att 
elever såväl som lärare utvecklade både kunskaper, förmågor och erfarenheter att ha med sig i 
fortsatt lärande. 
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7.3. Slutsats och rekommendationer om fortsatt forskning 
Den här studien har handlat om lärares lärande och undervisning för nyanlända elever. 
Samtidigt har studien berört frågor om undervisning som är relevanta för undervisning 
generellt. Genom intervjuer och samtal och analys av film, foton och observationer av 
undervisningen, har jag tagit del av och följt tre lärares tankar och reflektioner om den egna 
undervisningen under ett aktionsforskningsprojekt med fokus på språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen för nyanlända elever i ämnet biologi.  I 
resultatet framträder olika aspekter av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som lärare 
dels kan behöva förstå, dels kan behöva göra. Å ena sidan handlar det om utmärkande drag i 
det ämnesspecifika och allmänakademiska språket, å andra sidan om tillämpning av 
aktiviteter i undervisningen som stöttar elever som lär på sitt andraspråk. Men resultatet visar 
framför allt att lärare också behöver en förståelse för och kunskap om allmändidaktiska 
färdigheter, grundade i en teori om lärande och undervisning. I sociokulturell teori samt i 
forskning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, framkommer behovet av 
interaktion. Det är också den mest markanta förändringen i undervisningen och i deltagande 
lärares syn på vad som behöver rymmas i undervisningen för deras elever. Man må vara 
expert på ämnet eller för den delen ämnesspråket, men först och främst behöver man ha en 
grundläggande förståelse för sambandet mellan språk, lärande och undervisning och därmed 
en förståelse för elevernas behov av att få använda språket, både svenskan och modersmålet, 
som redskap för tänkande och lärande.  
    Enligt Timperley (2013) skiljer sig lärares lärande mycket lite från elevers lärande, och 
därför förutsätter effektiv fortbildning att lärare engagerar sig kognitivt, känslomässigt och 
praktiskt och upplever fortbildningen som relevant för den egna undervisningen. Det har 
denna studie visat. Samtidigt har det också bekräftats att inte heller lärare bör lämnas 
ensamma att försöka förändra sin undervisning. Lärare behöver, precis som elever, få delta i 
lärande samtal, få stöttning och få hjälp att upptäcka bevis för att deras elever gör framsteg 
genom en förändrad praktik (ibid. s. 17).  Lärande för lärare tar tid, precis som lärande för 
elever tar tid. Samtidigt handlar det om att använda den tid vi har till förfogande på rätt sätt. 
Lärares professionella lärande behöver ses som en aktivitet där stöttning, utmaning och 
interaktion med kollegor, skapar förutsättningar för lärande om och utveckling av den egna 
undervisningen. Lärare behöver reflektera över praktik kopplat till teori och steg för steg och 
med tydlig stöttning bygga upp en adekvat metakunskap om den egna undervisningen.  
    Relevant blir därmed frågan om hur lärare får möjlighet att ändra sitt sätt att tänka – så att 
de kan ändra sitt sätt att undervisa?  Och vad är det som de behöver ändra på? 
    Det finns åtskilliga studier som visar på vad som gör skillnad för elevers lärande. För att 
kunna höja kvaliteten i svenska skolan, behövs mer forskning om vad som gör skillnad i 
lärares lärande, gällande förhållningssätt såväl som arbetssätt alldeles särskilt när det gäller 
nyanlända elever specifikt och flerspråkiga elever generellt. Skolor må ha olika sätt att 
organisera undervisningen på, men avgörande är läraren och undervisningens innehåll och 
genomförande. Det finns tillgängliga studier som visar exempel på undervisning som inte 
gynnar flerspråkiga elevers lärande, likväl exempel på forskning som visar på hur effektiv 
undervisning för elever i allmänhet och flerspråkiga elever i synnerhet, kan se ut. Dock, ser 
jag ett behov av fler studier om vägen däremellan, som kan bidra till mer kunskap om lärares 
professionella lärande när det gäller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolans 
ämnen, för elever i allmänhet och elever med svenska som andraspråk i synnerhet. I den 
sistnämnda gruppen är nyanlända elever en viktig grupp, vilken svensk skola både behöver 
och kan bli bättre på att utmana och stötta i undervisningen. 
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9. Bilagor 

 
 

Bilaga 1: Checklista för språkutvecklande arbetssätt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.217040!/Menu/article/attachment/Checklista_sprakutvec
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Bilaga 2: Godkännande, deltagande lärare 
 
 
Godkännande, deltagande lärare 
 
Vi har nu kommit överens om att jag tillsammans med er lärare ska ta reda på mer 
om hur ni kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med era elever. 
 
Del av vårt gemensamma arbete kommer att beskrivas och analyseras i den 
masteruppsats jag skriver i ämnet svenska som andraspråk, vid Stockholms 
universitet. För att samla in material till studien kommer jag att göra ljudupptagningar 
av våra samtal, samt filma och fotografera undervisningen. 
 
Du ska känna dig trygg med att det material som jag samlar in, enbart kommer att 
användas i studien och i uppsatsen kommer skola och alla personuppgifter vara 
anonyma.  
 
Du förbinder dig inte på något sätt till deltagande, utan kan när du vill avbryta ditt 
deltagande i studien. 
 
 
 
Josefin Nilsson 
 
 
 
Jag godkänner att Josefin gör ljudupptagningar, filmar och fotograferar mig i samtal 
och i undervisningen under januari – juni 2014. Jag kan när som helst avbryta mitt 
deltagande i studien. 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Namnunderskrift, datum 
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Bilaga 3: Missivbrev  
 
(fanns även översatt till elevernas modersmål) 
 
Hej! 
 
Jag heter Josefin Nilsson, och var med och startade klassen på ……………….. 
Detta läsår arbetar jag med stöd och fortbildning för lärare, med fokus på att skapa goda 
förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande i skolan.  
 
Samtidigt studerar jag på Stockholms universitet. Under två terminer ska jag göra en studie 
där jag undersöker hur lärare planerar och genomför undervisning i biologi för 
högstadieelever som är nya i Sverige.  
 
För att samla in information om detta planerar jag att: 

• intervjua tre lärare på skolan (som undervisar i åk 9) 
• vara med i de aktuella klassrummen och observera under våren.  Jag kommer då att 

föra anteckningar, fotografera och filma 
• intervjua några elever. Jag kommer då att spela in ljud och föra anteckningar. 
• ta del av några elevtexter/arbeten  

 
Allt som jag antecknar, sparar, spelar in som ljudfil eller filmar, kommer att förvaras så att det 
är oåtkomligt för obehöriga och kommer endast att användas i forskningssyfte. Alla i studien 
kommer att vara anonyma, och skolans namn kommer heller inte nämnas när jag skriver min 
uppsats. Om någon inte vill delta kan man meddela det när som helst. 
 
Jag skulle vara väldigt tacksam om ni gav mig tillåtelse att genomföra observationer och 
filmupptagningar i det klassrum ditt barn befinner sig. 
 
Vänliga hälsningar 
Josefin Nilsson 
Kontakta mig gärna om ni vill ha mer information. 
 
Josefin Nilsson 
Kvalitetsutvecklare i Örebro kommun 
Studerande på masterprogrammet i svenska som andraspråk, Stockholms universitet 
josefin.nilsson@orebro.se 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jag godkänner att mitt barn deltar i studien.   
Jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 4: Lärobokstext Djur 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ur: Andréasson, Berth. Biologi: för 
grundskolans år 7-9. Fokus. 2011: 32-33 


