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1 Inledning
”Kunskapsutveckling och språkutveckling går hand i hand” går att läsa i Gymnasieskola 2011.  Det 1

åligger således var lärare ett stort uppdrag att dels utveckla elevernas ämnesmässiga kunskaper, dels 

utveckla det språk eleverna behöver för att tillskansa sig ämneskunskaperna. Det cirkulära 

förhållande som råder mellan ämne och språk ansvarar därför var lärare för. Uppdraget för lärarna 

kan i dag tänkas ha breddats; utöver fokus på att fördjupa ämnesspråket för elever med svenska som 

modersmål, har även många lärare i dag ett uppdrag att utveckla svenska som ett andraspråk hos 

många av sina elever – och då en svenska som korrelerar med ämnets språk. Det är ett uppdrag av 

hög dignitet som kan tänkas kräva kunskap om det svenska språket, om andraspråksinlärning och 

om det egna ämnet.  

 För att hjälpa lärare med detta uppdrag och i samband med fingervisningen från PISA 2012 om 

att läsförståelsen i Sverige blir allt mindre likvärdig sett utifrån social bakgrund och ekonomiska 

möjligheter  publicerade Camilla Waltersson Grönvall, Isak Skogstad och Ditte Karlsson  en 2 3

debattartikel på Aftonbladet där de menade att alla lärare borde rustas med verktyg inom ramen för 

ämnet svenska som andraspråk i sin utbildning för att bättre kunna möta och hjälpa eleverna.  Av en 4

liknande åsikt är Pauline Gibbons som har läraren i sitt perspektiv i forskningen kring 

andraspråksutveckling. Hon menar att andraspråkselever verkar under helt andra förhållanden 

jämfört med förstaspråkselever varför en djup förståelse av denna elevgrupps situation är av yttersta 

vikt för att bästa möjliga stöttning mot språk- och kunskapsutvecklingen ska kunna ges. 

Andraspråkseleverna kan inte kastas in i undervisningen med förhoppningen att språket och 

kunskapen kommer av sig själv och genom blotta närvaron under lektionen.  Ett lärarens 5

andraspråksperspektiv borde därför vara av vikt under varje lektion – och inte bara under 

språklektionerna – för att kunna ge eleverna en så god utbildning som möjligt, om vi får tro 

debattörerna och Gibbons. Det är mötet mellan skolornas många nyanlända elever och lärarnas 

undervisning som denna uppsats hämtar sin kraft från. Det är således lärarnas uppdrag jag i 

föreliggande uppsats kommer att se närmare på. Jag vill veta hur förhållandet mellan eleven och 

ämnets språk ser ut, och vad lärarna gör för att förena dessa. En förståelse kring detta är viktig för 

 Gymnasieskola 2011 (2011). Stockholm: Skolverket. s. 14.1

 PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Resultaten i koncentrat. (2013). 2

Stockholm: Skolverket. s. 18f.
 Skol- och utbildningspolitisk talesperson (M); ordförande Lärararnas riksförbund studerandeförening; ordförande i 3

Lärarförbundet Student
 Karlsson, D., Skogstad, I. & Waltersson Grönvall, C. (2015-07-10). ”Alla lärare behöver bli bättre på andraspråk”. I: 4

Aftonblandet debatt. 
 Gibbons, Pauline (2013a). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. Andra upplagan. Uppsala: Hallgren & 5

Fallgren. s. 24.
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mig som bland annat blivande historielärare där mina framtida undervisningsgrupper med stor 

sannolikhet kommer att berikas med nyanlända elever och elever som har varit i Sverige under en 

längre tid, men som fortfarande har svenska som sitt andraspråk. Uppsatsen kan även i sin utredning 

av stöd för bättre stöd tänkas vägleda de redan verksamma lärare som befinner sig i ett klassrum 

med flera olika modersmål. Det är således av nyfikenhet jag frågar hur kunskapsutveckling och 

språkutveckling går hand i hand.  

1.1 Syfte
I följande studie önskar jag ge en inblick i sex gymnasielärares uppfattningar om deras nyanlända 

elevers möte med undervisningen i humanistiska ämnen samt vilka strategier som lärarna vidtar för 

att utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper. Genom att applicera litteracitetsbegreppet på de 

intervjuer av lärarna jag har gjort, söker jag analysera vilka språkliga krav som undervisningen 

ställer på eleverna. Jag söker vidare med hjälp av tidigare forskning att analysera de strategier och 

stöd informanterna säger sig ge sina elever. Med detta vill jag försöka bidra till en överskådlig bild 

av hur språk och kunskap hör ihop i dagens mångkulturella skola. Syftet kan brytas ned i följande 

frågeställningar.  

• Hur förhåller sig lärarnas undervisnings språkliga krav till elevernas redan erövrade språk? 

• Vilka strategier och stöd används för att utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper? 

• Hur förhåller sig lärarnas strategier och stöd med forskningens syn på språkutveckling? 

1.2 Definitioner
1.2.1 Stödinsats/stöd

Begreppen ’stödinsats’ och ’stöd’ är i denna uppsats av vidaste karaktär; de innefattar de strategier 

som respektive lärare med tillhörande skola vidtar för ökad måluppfyllelse bland sina nyanlända 

elever. Stödet kan uttrycka sig i form av visuella hjälpmedel, handledning på modersmålet, 

förenklingar under lektionstid och feedback efter varje lektion. Med denna vida karaktär på 

begreppet söker jag få ta del av alla former av stöd som ges informanternas elever. Min definition 

av begreppet kan härledas från Skolverkets skrift Stödinsatser i utbildningen som definierar sina 

”extra anpassningar” som ”stöd […] inom ramen för den ordinarie undervisningen”.  Här kan därför 6

en viss synonymitet sägas råda mellan ’stödinsats’, ’stöd’ och Skolverkets ”extra anpassningar” – 

men i uppsatsen använder jag endast ’stöd’ och ’stödinsats’.  

 Stödinsatser i utbildningen: om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. (2014). Stockholm: 6

Skolverket. s. 8.
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1.2.2 Andraspråkselev/nyanländ

’Andraspråkselev’ och ’nyanländ’ används synonymt i denna uppsats. Definitionen av nyanländ är 

viktig då den ligger till grund för mitt urval (mer om detta i kapitel 4.2), varför jag använder mig av 

Skollagens juridiska sådana. Nyanländ är den som har varit bosatt utomlands, men nu är bosatt i 

landet och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då hen fyller 

sju år. Efter fyra års skolgång är eleven ej längre att betrakta som nyanländ.  Andraspråkselev är den 7

som har ett annat modersmål än svenska. Andraspråkselever talar jag om mycket i denna uppsats 

och jag syftar då på de nyanlända elever som mina informanter har i sina undervisningsgrupper, 

varför begreppen kan sägas användas synonymt. Vid närmare granskning kan en komplicerad bild 

uppstå då den forskning jag använder mig av även den nyttjar begreppet ’andraspråkselev’, men 

som då syftar till gruppen utan att definitionen av ”nyanländ” har tillagts – där finns med andra ord 

ingen tidsmässig bestämning. Min och forskningens användning av begreppet kan därför skilja sig 

åt aningen vilket kan vålla problem för den noggranne granskaren, men denna skillnad medför 

ingen inverkan på resultatet. De nyanlända eleverna som mina informanter talar om är fortfarande 

andraspråkselever.  

1.2.3 Litteracitet

’Litteracitet’ kan ytterst abstrakt förklaras som det språk en situation kräver. Mer konkret kan 

begreppet sägas innebära förmågan att kunna skriva och läsa, men graden av litteracitet varierar 

från situation till situation. En sorts litteracitet krävs för att kunna skriva ett vykort, medan en annan 

sorts, och grad av, litteracitet krävs för att producera en text som utförligt och nyanserat redogör för 

de förändringsprocesser som ingår i ett historiskt avgränsat förlopp.  Begreppet teoretiseras och 8

förklaras utifrån forskning mer ingående i kapitel 4.  

 Skollagen (2010:800), 12 a §.  7

 Jämför kunskapskraven för gymnasieskolans Historia 1b. 8
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1.3 Disposition
Jag kommer i de två kommande kapitlen att redogöra för den tidigare forskning som diskussionen 

kommer att luta sig mot samt för de teoretiska utgångspunkter som analysen kommer att grunda sig 

på. Genom dessa två kapitel söker jag således att visa på uppsatsens relevans, aktualitet och det 

vetenskapliga sammanhang den ingår i. Min teoris syfte är att utgöra bas för den analys som sker i 

5.1 Relationen språk–högre betyg kring informanternas undervisnings krav på litteracitet. Den 

tidigare forskningen kommer att nyttjas i jämförande och analyserande syfte när jag ser på det stöd 

mina informanter vidtar och hur detta förhåller sig till lärandesituationens krav på litteracitet. I såväl 

resultat- som diskussionsdelen är mina fokusområden litteracitet och stödinsatser skilda åt under 

varsina rubriker. De slutsatser som dras presenteras i anslutning till diskussionen.  

!4



2 Tidigare forskning
Om lärares stödåtgärder, språkutvecklande arbetssätt och andraspråkselevers situation i skolan finns 

ett brett spektrum av forskning. I följande kapitel kommer jag att ta upp delar av denna för att söka 

sätta min kommande analys och redovisning av data i förhållande till redan dragna slutsatser. 

Redogörandet av tidigare forskning fyller även funktionen att visa på vikten av frågan kring lärares 

arbetssätt med andraspråkselevers kunskapsinhämtning samt den komplexa situation som många av 

eleverna befinner sig i vid mötet med skolans förväntningar och erövringen av ett nytt språk. 

2.1 Om mötet mellan elev och text
I sin avhandling Herravälde. Är det bara killar eller? har Lotta Olvegård målsättningen att 

undersöka elevers (och då i synnerhet flerspråkiga elevers) språk- och lärandesituation i mötet med 

historieläromedels olika texter. Avhandlingen består av två studier som delar på avhandlingens 

syfte: den ena söker genom en analys av lärobokstexters strukturella och språkliga drag utreda dess 

språkbruk – den andra fokuserar snarare på elevernas läsning av texterna där analysen grundar sig 

på den första studiens resultat. Metoden i denna andra studie var en samtalsanalys som baserades på 

textsamtal. Den första studiens inriktning låg med andra ord på texterna i sig, medan den andras låg 

på elevernas upplevelser av mötet med dessa.  Det övergripande resultat som avhandlingens syfte 9

mynnar ut i, är att mötet mellan andraspråkseleven och de texter som återfinns i litteraturen till 

historieundervisningen ställer höga krav på läsaren. Olvegård menar att förståelsen av texterna 

kräver en hög textrörlighet av läsaren. ”Hög textrörlighet” definierar författaren tidigare i 

avhandlingen som tecken på djupförståelse av texten samt att läsaren kan ingå i ett levande och 

dialogiskt förhållande med den. I den andra studien drar hon slutsatsen efter samtalsanalysen att 

elever med svenska som andraspråk visar prov på lägre textrörlighet jämfört med de elever som har 

svenska som sitt förstaspråk. Denna lägre grad grundar sig i det ämnesspecifika språkbruk som 

återfinns i texterna. Problematiken ligger bland annat i ett metaforrikedom, ord som är särskilda för 

ämnet (exempelvis just ’herravälde’) och implicita referenser som tolkas genom inferens  samt 10

synonyma diton (att ”den infödda befolkningen” relateras till ”kongoleserna” som kan ha nämnts 

tidigare i stycket). För att eleverna ska utveckla en hög textrörlighet behöver de ges en undervisning 

som successivt förbereder dem på mötet genom att tillhandahålla dem verktyg som de kan använda 

vid tolkning och kunskapsutvinning av texten. Olvegård menar även att de förmågor som eleverna 

 Olvegård, Lotta (2014). Herravälde. Är det bara killar eller? Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för 9

gymnasieskolan. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. s. 4–6, 41f.  
 Tolkningar av det outtalade; att läsa mellan raderna.10

!5



ska ges möjlighet att utveckla (”att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska 

metoder”) fordrar en kritisk litteracitet vilket i sin tur kräver att eleverna redan har en funktionell 

sådan inom ramen för skolämnet.  Författaren pekar på lärarens betydelse i stöttningen av läsandet 11

samt utvecklingen av litteraciteten och den högre textrörligheten. När eleverna själva försöker tolka 

denna kritiska litteracitets krävande texter använder de redan kända ledtrådar (basala sådana som 

exempelvis verb) i texten vilka tenderar att feltolkas och således leda dem fel. Texterna kräver att 

eleverna kan utläsa inferenserna, vilket i sin tur kräver en förståelse om den kulturella kontext som 

texternas innehåll bygger på. Att bygga upp detta kulturella ramverk är därför ett viktigt uppdrag för 

de lärare som stöttar eleverna med historietexterna och -undervisningen. Lärarens förståelse av 

problematiken kring mötet mellan elev och text samt dess roll för elevernas förståelse av 

historieämnets texter är essentiell.   12

Herravälde. Är det bara killar eller? är intressant för denna uppsats av två övergripande 

anledningar: den pekar på den inneboende komplexitet som finns i mötet mellan andraspråkseleven 

och historieläromedlens texter samt att den belyser lärarens roll i ämnets förståelseskapande. En 

viss kritik kan riktas mot hänvisningen av Olvegårds avhandling samt användningen av dennas 

slutsatser i mina avslutande kapitel då dess forskning baseras på texter (och läsningen av dessa) som 

användes i skolan under en i dag förlegad läroplan, men jag hävdar att den ännu är aktuell i tron att 

texterna i dagens skola fortfarande är av likartad komplex art – om inte svårare.    

2.2 Om språkutvecklande arbetssätt
Om lärares möjliga språkutvecklande arbetssätt har Maaike Hajer ägnat stor del av sin forskning åt. 

I en artikel till antologin Symposium 2003 redogör Hajer för olika faktorer som påverkar 

andraspråkselevers skolframgång med fokus på lärarens uppgift i sammanhanget. Artikeln är 

således av didaktisk karaktär varför den är särskilt intressant för denna uppsats; de tankar och 

slutsatser som Hajer presenterar torde vara jämförbara med de tankar om stöd som mina 

informanter uttrycker i denna uppsats andra resultatavsnitt. Med anslaget att eleverna behöver 

erövra skolspråket för att kunna lyckas i skolan, diskuteras hur språkundervisning kan integreras 

med ämnesundervisning. Författaren utgår från att man som lärare bör uppmärksamma vad eleverna 

ska kunna använda språket till (vilket förutsätter att man är medveten vad eleverna kan använda 

språket till; exempelvis att en kartläggning har skett eller att god kollegial diskussion förs) och att 

man sedan upprättar språkutvecklingsmål vilka integreras med ämnesmålen. Detta menar 

 Dessa två aspekter av litteracitetsbegreppet förklaras närmare kapitel 3.11

 Olvegård, 2014. s. 38, 231ff.12
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författaren stimulerar eleverna till att reflektera över kursinnehållet genom att aktivt lära sig språket; 

bron över språk och ämnesinnehåll byggs från båda sidor vilket ger upphov till att lärare och elev 

kan mötas på mitten. Det är genom tre särskilda punkter som Hajer finner att bron bäst byggs: att 

lära i kontextrika sammanhang genom att knyta an till vardagslivets språk och innehåll, att bygga 

upp en aktiv språkanvändning i samtliga ämnen där ett fullgott språkligt stöd ges andraspråkseleven 

samt slutligen att organisera en rik klassrumsinteraktion.  Författaren tar även upp sin syn på den 13

språkutvecklande ämnesundervisningens antites – den språkförenklande undervisningen. Med 

hänvisning till sin tidigare forskning och annan relaterad sådan, diskuterar hon följderna av en 

undervisning där läraren inte ser sambandet mellan sitt ämne och den potentiella språkutveckling 

som skulle kunna ske däri. I sin forskning har Hajer kommit fram till att lärare som är medvetna om 

elevers otillräckliga förmågor i undervisningsspråket brukar förenkla sitt dialogiska språk och det 

skriftliga språket i de texter klassen läser. Läraren i det flerspråkiga klassrummet tenderar att sovra 

bort det som är avancerat (såväl innehållsmässigt som språkligt) till förmån för något som är enkelt. 

Undervisningens redovisande/examinerande moment tenderar även de att förenklas; i många fall 

befrias eleverna från att behöva tala och skriva om ämnets innehåll, och i andra fall säger lärarna att 

det räcker med en begriplig, efterapande text. Hajer påstår att ett språkligt förhållningssätt likt detta 

kan leda till att ämnets innehåll och språkinlärningsmiljön allvarligt begränsas – detta då det inte 

finns något utrymme för språklig återkoppling på nyproducerade textalster. Hon konkretiserar detta 

med en nedåtgående, negativ spiral.   14

Förklarar svåra ord, men minskar också antalet svåra ord. Förenklar texter, förkortar texter. 
Fokuserar på lösryckta fakta snarare än på djup förståelse.  

Låter inte eleverna producera egna texter, undviker elevernas bristande formuleringar i tal och 
skrift. 

Interaktionen minskar, det pedagogiska klimatet försämras. 

Läraren tar över och nivån sjunker.   15

Denna negativa spiral bidrar till att sociokonstruktivismens teori om att man som elev lär sig bäst i 

mötet med andra stöttande vägledare inte uppfylls; den eftersträvansvärda interaktionen i vilken 

kunskapen uppstår tenderar att omintetgöras. En genomtänkt ämnesdidaktik som tar hänsyn till den 

språkliga utvecklingen gynnar därför all undervisning.   16

 Hajer, Majke (2004). ”Språkutvecklande ämnesundervisning – ett andraspråksperspektiv i alla ämnen”. I: Olofsson, 13

Mikael (red.). Symposium 2003: arena andraspråk. Stockholm: HLS förlag. s. 44ff. 
 Hajer, 2004. s. 46f.14

 Ibid. s. 47. 15

 Ibid. s. 47, 58. 16
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2.3 Om lärarens betydelse
Forskning som går i liknande tankegånger har länge bedrivits av Pauline Gibbons vars 

intresseområde ligger i lärares metoder för att stimulera språkutvecklingen hos sina 

andraspråkselever på ett såväl textkonsumerande som textproducerande plan. I sin bok Lyft språket, 

lyft lärandet har författaren som mål att få lärare att förstå vikten av att öka förväntningarna på sina 

andraspråkselever.  Författaren menar att utvecklingen av litteracitet sker genom ett sammanhang 17

där läraren uppvisar sin förväntan av elevernas prestationer genom kognitivt krävande uppgifter till 

vilka möjlighet till god stöttning av densamme är tillgänglig. Då jag inte har fokuserat på elevers 

utveckling av skrivande tidigare i den redogjorda forskningen, är det Gibbons aspekter av just det 

fenomenet som detta avsnitt främst kommer att betona. Författaren menar att vissa utmaningar 

förestår den elev som ska producera en text på sitt andraspråk. Till dessa kan två särskilt 

framträdande nämnas: förståelsen av olika genres skillnader samt att många skriftliga moment 

tenderar att förutsätta elevernas redan kompletta behärskning av det språk som de ska verka inom.  18

En genre definieras utifrån tre faktorer av författaren: den har (1) ett speciellt socialt syfte och 

används för att få något gjort med hjälp av språk, den har (2) en särskild struktur eller uppbyggnad 

och den har (3) språkliga drag som är typiska för just den genren. Vetskapen om dessa faktorer och 

hur de uttrycker sig i de olika genrer som används av respektive lärare, menar Gibbons är ytterst 

viktig för att stöttning inom ramen för textproduktion ska kunna ske på ett bra sätt.  Med 19

hänvisning till australiensisk forskning fokuserad på just skrivutveckling, lyfter hon hur den fann att 

vissa andraspråkselever tenderade att endast använda en genre i sin textproduktion. Forskarna fann 

att eleverna som en gång hade börjat sin skriftspråkliga resa med berättelsegenren hade fastnat i den 

– alltså att de inte hade fått tillräckligt med stöttning för att ta sig ur. Elevernas textproduktion hade 

bara blivit längre och berikats med nya ord, men den var fortfarande begränsad till en genre och 

bestod således av samma faktorer som berättelsen.  För att hjälpa elever i denna situation – och för 20

att berika dem med ytterligare genrer – måste läraren förstå syftet, strukturen och de språkliga drag 

som en genre utgörs av. De komplikationer som kan uppstå för den lärare som inte har kännedom 

om sina genres faktorer, borde vara att elevernas texter aldrig lyfts kvalitetsmässigt sett. Det borde 

också vara svårt att föra ett samtal om texten när inte rätt verktyg finns. Samma torde gälla i omvänt  

förhållande – har inte eleven getts möjlighet att förstå hur texten ska komponeras för att tillhöra 

genren, borde även då ett samtal om texten bli svårt att föra. Den lärare som försöker stötta elevens 

 Gibbons, 2013a. s. 23.17

 Ibid. s. 161f.18

 Gibbons, 2013a. s. 162, 168.19

 Ibid. s. 161.20
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textprodukt utan att besitta de språkliga verktyg som kan tänkas krävas, kan förmodas angripa och 

fokusera på det hen faktiskt har kunskap om – innehållet. Detta trots att så kanske inte är 

nödvändigt.  21

 Avslutningsvis tänkte jag nu kortfattat att återgå till bokens primära mål – vikten av att öka 

förväntningarna. Gibbons menar att ökade förväntningar på eleverna automatiskt ger upphov en 

kognitivt krävande lärosituation. Med detta ökar intresset för undervisningen, högre måluppfyllelse 

nås vid deltagande i kognitivt krävande processer och skillnader mellan olika elevgrupper minskar. 

De utmaningar som följer ökad förväntan kräver mycket stöttning, men det är också härigenom 

allena som ett kunskapslyft kan ske; med en lägre förväntan utan krav på att eleverna ska klara av 

studier på hög kognitiv nivå, kommer de troligen inte heller att göra det.  22

2.4 Sammanfattning av avsnittet

Denna redogörelse för tidigare forskning har haft tre olika inriktningar: stycket om Olvegårds 

avhandling fokuserade på mötet mellan elev och text; det om Hajers artikel tog upp lärarens 

språkutvecklande arbete; och det avslutande berörde Gibbons betoning av ökad förväntan och 

genremedvetenhet. Den gemensamma nämnare dessa tre forskare har, skulle kunna vara lärarens 

betydelsefulla roll för elevernas kunskapsutveckling.  

 Gibbons, 2013a. s. 168ff.21

 Ibid. s. 24f.22
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3 Teoretiska utgångspunkter
I följande teoretiska avsnitt önskar jag diskutera och redogöra för det begrepp som ska hjälpa mig 

att analysera delar av min data. Jag kommer inledningsvis att redogöra för dess generella betydelse 

och hur det används i stort. Därefter kommer jag att redogöra för hur ett par olika forskare har 

betraktat och använt begreppet. Jag gör detta av anledningen då begreppet behöver få en så vidgad 

betydelse som möjligt; en alltför snäv bild av det kommer inte kunna skänka någon analys. Följande 

avsnitt kommer att kretsa kring litteracitet. Inom begreppet vilar vitt skilda teorier: allt från barns 

semantiska progression till vuxna analfabeters förmåga att utveckla ett skriftspråk. Begreppet bör 

därför betraktas som en paraplyterm. I denna uppsats sammanhang fungerar litteracitet som ett 

verktyg snarare än en teori i sig. Begreppet kommer därför att teoretiseras och diskuteras, stötas och 

blötas, för att sedan kunna utgöra denna uppsats resultatsdels analytiska verktyg. Jag önskar genom 

detta teoretiska avsnitt att kunna perspektivera min empiri, för att använda Claes Nilholms 

terminologi; litteracitetsbegreppet ska skänka ljus över en annars svårbehandlad data.  Genom 23

användningen av detta för uppsatsen betydelsefulla verktyg hoppas jag kunna se på datan utifrån ett 

enhetlighetens perspektiv; datan, mina informanters tankar, ska med hjälp av teorin förklaras och i 

slutändan sättas in i ett större sammanhang. Genom att perspektivera empirin med detta begrepp 

kan även kommentarer om framtida förhållningssätt och mer forskningsförankrade metoder ges. 

Begreppet förenklar sammankopplingen mellan resultat och relevant relaterad forskning kring det 

stöd lärarna ger; genom litteracitet som verktyg söker jag kunna förhålla mig mellan empiri och 

tidigare forskning.  

 Vad är då litteracitet? En tidig definition av fenomenet gavs av UNESCO:s  medlemmar år 24

1958. De menade att definitionen av en litterat person är om denne kan läsa och skriva en kort text 

om sitt dagliga liv.  

A person is literate/illiterate who can/cannot with understanding both read and write a short 
simple statement on his [or her] everyday life.  25

Denna enkla definition av begreppet sägs utgöra en form av baslitteracitet och har då funktionen att 

kunna läsa och skriva de enklaste av texter. Begreppet utvecklades snart till att utgöra en mer 

 Nilholm, Claes (2016). Teori i examensarbetet – en vägledning för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. s.133ff.23

 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 24

 UNESCO (2005). EFA Global Monitoring Report 2006. Literacy for life. Paris: UNESCO. s. 162. 25
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samhällelig funktion; en påbyggnad i form av möjlighet till språkligt användande applicerades på 

begreppet.   26

A person is functionally literate/illiterate who can/cannot engage in all those activities in which 
literacy is required for effective functioning of his or her group and community and also for 
enabling him or her to continue to use reading, writing and calculation for his or her own and 
the community’s development.   27

Som synes finns en användandets dimension i funktionell litteracitet; som litterat ska man dels 

kunna använda sin läs-, skriv- och räkneförmåga i praktiska sammanhang – dels ska man kunna 

använda dessa förmågor för sin egen och samhällets fortsatta utveckling. Med denna 

grundförklaring av begreppet litteracitet, kan följande fastslås: litteracitet gäller förhållandet 

subjekt–text och berör funktioner såsom läsning, textproduktion, matematisk förmåga i sociala 

kontexter. I följande stycken ska detta påstående diskuteras och vidgas i betydelse.  

 Franker tar upp ytterligare två dimensioner av litteracitet: kulturell och kritisk sådan.  Med 28

”kulturell litteracitet” menar hon den omedvetet tillskansade kulturella kunskap som hjälper oss att 

förstå hur språkliga meddelanden även kommunicerar en idé. Den kulturellt litterata personen måste 

kunna avkoda skriften (att läsa den), hon måste förstå hur skriften används i detta specifika 

sammanhang och slutligen måste hon förstå hur den kan användas i en annan kontext. För att 

konkretisera ”kulturell litteracitet” får meningen ”We can do it!” statuera exempel. Samtliga läsare 

av detta teoretiska avsnitt förstår de fyra engelska ord som meningen utgör i sig. Vi har då avkodat 

meningen (baslitteracitet). Ser vi till hur meningen används i detta specifika sammanhang, förstår vi 

att den vill förmedla ett exempel på kulturell litteracitet. Kulturell litteracitet fordrade kunskap om 

hur språket kan kommunicera en idé varför vi kan anta att meningen innehåller ytterligare ett 

budskap än texten i sig själv (vilka är ”we”?). Ska vi förstå hur texten kan användas i andra 

sammanhang, bör vi primärt förstå dess ursprung som känd slogan på en affisch för amerikansk 

krigspropaganda med syftet att stärka arbetsviljan hos industrianställda kvinnor. I andra 

sammanhang kan vi sedan förstå att ”We can do it!” (och varianter på uttrycket) kan fungera som 

allusion till budskapet i denna affisch. Med kulturell litteracitet kan vi förstå att sloganen i ett 

modernt bruk även skulle kunna syfta till kampen mot ojämställdhet då affischen kan tänkas kalla 

 Franker, Qarin (2013). ”Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en flerspråkig kontext” i Hyltenstam, 26

Kenneth & Lindberg, Inger (red.). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Andra upplagan. 
Lund: Studentlitteratur. s. 778. 

 UNESCO, 2005. s. 419. 27

 Franker, 2013. s. 780f. 28
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på den självständiga och hårt arbetande kvinnan. Kulturell litteracitet är med andra ord förmågan att 

både förstå texten i sig och dess kulturellt inbäddade budskap.  29

 Den kritiska litteraciteten tar tidigare redogjorda former av litteracitet ett steg längre – den söker 

synliggöra textens makt över läsaren. Tankarna om kritisk litteracitet hämtar kraft från den kritiska 

teoribildningen som menar att kunskap aldrig är neutral utan alltid värdeladdad och ideologiskt 

förankrad, och upprätthålls genom bland annat kön, etnicitet och klass. Då dessa är såväl historiskt 

och socialt som språkligt konstruerade, bör de även gå att rekonstruera. Den kritiska litteraciteten 

förmedlar därför en kunskap om hur subjektet kan analysera de värderingar och ideologier som 

förmedlas genom texter för att sedan kunna ställa sig kritisk till dessa.   30

They [de som besitter kritisk litteracitet] ask who constructs the texts whose representations are 
dominant in a particular culture at a particular time; how readers come to be complicit with the 
persuasive ideologies of texts; whose interests are served by such representations and such 
readings; and when such texts and readings are inequitable in their effects, how these could be 
constructed otherwise.  31

Kritisk litteracitet orienteras därför mot ett kritisk förhållande och utforskande av språk och texter 

för att finna underförstådda och ideologiska budskap samt socialt och kulturellt konstruerade 

betydelser – vilket går att härleda från den kulturella litteraciteten – med syfte att se hur dessa 

vidmakthåller olika sociala roller.  32

 Utifrån liknande termer diskuterar Freebody och Luke litteracitet, men de intar en mer praktisk  

och sociokulturell ställning till fenomenet. När vi arbetar med texter strävar vi efter att utveckla 

roller som innehar kompetensen att förstå textens olika nivåer (jämför ”We can do it!”), och det är i 

samspelet med andra personers mer kompetenta roller som vi sedan utvecklas.  Då författarnas 33

tankar ligger tämligen nära tidigare vidgning av litteracitet, kommer jag bara kort sammanfatta 

deras roller. Jag väljer ändå att göra detta av anledning att denna syn på litteracitet kan vara 

betydelsefull för analysen.   

 Liksom baslitteracitet menar Freebody och Luke att den första rollen man som textkonsument 

intar, kretsar kring att ”knäcka koden”. Rollen som kodknäckare har en teknisk innebörd. Häri 

ligger förståelsen av relationen ljud–symbol samt semantiken bakom denna; kodknäckaren ska 

förstå att meningarna är konstruerade och läses från vänster till höger samt ha förståelse gällande 

 Franker, 2013. s. 780f.29

 Morgan, Wendy (1997). Critical literacy in the classroom: the art of the possible. London: Routledge. s. 1. 30

 Ibid. s. 2.31

 Franker, 2013. s. 781. 32

 Freebody, Peter & Luke, Allan. ”Literacies programs: Debates and demands in cultural context” I: Prospect: An 33

Australian Journal of TESOL. 5:3 1990. 
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bokstävernas representation och vad dessa i sitt sammanhang – sin mening – betyder. Utvecklingen 

av rollen fordrar sin kontext och en ledsagare som redan fullbordat denna roll, men rollen i sig 

medför kanske inte tillräcklig kunskap för framgångsrik läsning. Den andra rollen sätter läsaren som 

textdeltagare. Häri ska kopplingar kunna dras mellan text och egen erfarenhet inom vilken social 

och kulturell kunskap inräknas.  

That is to say, the processes of comprehension call upon the reader to draw inferences 
connecting textual elements and background knowledge required to fill out the unexplicated 
aspects of text.  34

Som citatet förmedlar ska läsaren genom sina tidigare erfarenheter kunna göra inferenser –

tolkningar av det outtalade; att läsa mellan raderna – vilket fordrar både social och kulturell 

kunskap. Betydelsen av rollen som textdeltagare ligger i kunskapen att kunna förutsäga textens 

troliga innebörder. Den tredje rollen, läsaren som textanvändare, förflyttar fokus från relationen 

läsare–text till läsare–social kontext. Som textanvändare kan läsaren delta i sociala aktiviteter där 

texten är en central del samt utveckla förståelse för hur man läser i olika sociala kontexter – ”vilken 

funktion fyller texten här och nu?”.  Gibbons problematiserar denna syn genom att föra in läsarens 35

bakgrund som faktor vid inträdandet i rollen. Hon menar att användningen av texter i olika kulturer  

och synen på läsning varierar; för den ene kan texter vara associerade med religion, tvång och 

högläsning medan de kan vara en fritidsaktivitet för den andre och då eventuellt associerade med 

diskussion, nöje och sociala aktiviteter. Med olikartade erfarenheter som dessa torde synsätten 

gällande läsarens roll i sociala kontexter variera.  Den fjärde och sista rollen, läsaren som 36

textanalytiker, går nästan helt att likställa med kritisk litteracitet; läsaren medveten om att texten är 

skriven av en person (och således en person av sin ideologi) som kan söka manipulera mottagaren 

genom exempelvis förvrängning och utelämnande av fakta.   37

  Redovisningen av teori har hittills kretsat kring synen på litteracitet och underförstått 

andraspråksutveckling samt hur man kan rangordna de faser man som inlärare genomgår inom 

desamma. Följande avsnitt kommer att behandla vad forskningen säger om tillskansandet av dessa – 

det vill säga hur andraspråksinlärare bäst kan utvecklar sin språkliga förmåga – och kommer 

grundas i Jim Cummins interdependenshypotes samt hans modell för att utveckla en god 

studiemässig förmåga. Interdependenshypotesen föreslår att elever med starkt utvecklad litteracitet i 

sitt förstaspråk kan överföra sina kunskaper till andraspråket vilket medför en snabbare och säkrare 

 Freebody & Luke, 1990. s. 9. 34

 Ibid. s. 10. 35

 Gibbons, 2013a. s. 132f. 36

 Freebody & Luke, 1990. s. 13f. 37
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utveckling mot CALP  i andraspråket.  CALP, eller skolspråket som det vanligtvis kallas på 38 39

svenska, kan ta mellan fem och sju år att utveckla. Detta av anledningen att dess språkliga register 

skiljer sig avsevärt från vardagsspråket i sin abstraktionsgrad och opersonlighet.  Det är därför av 40

betydelse att både bevara modersmålets status samt att fortsätta utveckla det hos var elev då detta 

torde kunna överföra begrepp, omvärldskunskap och kognitiva förmågor från modersmålet till 

andraspråket – annars riskerar båda språken en lägre litteracitetsnivå.  Att tillvarata elevens 41

modersmål i undervisningen borde därför, enligt interdependenshypotesen, snabbare och säkrare 

utveckla CALP. Vägen mot ett nyanserat och avancerat skolspråk borde därför – i den bästa av 

världar – gå via modersmålet om eleven i det besitter hög grad av litteracitet.  

Ovan är den del av Cummins modell för god studiemässig förmåga som rör interaktionen lärare–

elev avbildad. Även denna framhäver liksom interdependenshypotesen betydelsen av modersmålet 

vid inlärning av ett andraspråk. Interaktionen lärare–elev måste bejaka elevernas kulturella, 

språkliga och personliga identiteter för att stimulera ett fortsatt intresse hos eleven att anskaffa sig 

nya kunskaper. Att förkasta elevens modersmål är att förkasta hens identitet; det är ett effektivt sätt 

att demonstrera maktförhållanden – något högst kontraproduktivt. Av denna anledning råder ett 

ömsesidigt förhållande mellan identitetsinvesteringen och det kognitiva engagemanget; ökad 

 Cognitive Academic Language Proficiency; ett kontextoberoende, självbärande skolspråk. Särskilt vanligt i skrivna 38

texter på högre nivå. 
 Cummins, Jim (2000). Language, power and pedagogy: bilingual children in the crossfire. Clevedon: Multilingual 39

Matters. s. 173ff. 
 Gibbons, Pauline (2013b). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 40

andraspråkselever i klassrummet. Tredje upplagan. Stockholm: Hallgren & Fallgren. s. 22. 
 Cummins, 2000. s. 173ff. 41
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(Hämtad från Cummins, 2001:9) 



studiemässig självbild ökar viljan att lära, och viljan att lära ökar den studiemässiga självbilden. En 

elev kommer troligen inte vilja ge maximalt engagemang i sina studier om den inte erfar att läraren 

respekterar hen.  I denna modell önskar Cummins klargöra relationen mellan identiteten och 42

lärandet; genom att bevara och utveckla exempelvis modersmålet bör eleven kunna processa tankar 

på en högre kognitiv nivå. Samma gäller i ett motsatt förhållande, som tidigare nämnt: genom 

känslan av att processa på högre kognitiv nivå, stärker eleven sin identitet. Att plocka bort en av 

dessa faktorer (exempelvis att läraren ignorerar det egna språkets betydelse hos eleven) torde därför 

medföra direkta negativa effekter – omhuldandet av dessa torde däremot medföra positiva diton. 

Modellen pekar inte bara på relationen identitet–lärande utan även lärarans betydelse för dessa 

båda. 

Ingen är viktigare än läraren i den här processen. Läraren har chansen att följa och stödja 
elevernas växande förståelse för vem de är och vem de vill vara. Det är läraren som visar 
eleverna vägen till kraftfulla sätt att uttrycka sin personlighet på sitt nya språk och förmedlar 
vilka de har möjligheter att bli och vilka roller de kan komma att spela i sitt nya samhälle.  43

Det stöd Cummins redogör för i ovanstående citat gäller även i en lärandekontext. Genom stöd 

(stöttning; scaffolding) bör läraren sträva efter att eleven kan hantera en undervisning som riktar sig 

mot ett kontextualiserat kritiskt tänkande av anledningen att det är häri som ett maximalt kognitivt 

engagemang kan nås. Med denna teori i åtanke kan två viktiga slutsatser dras: läraren bör dels förstå 

vikten av ett undervisningssammanhang där eleven är en aktiv deltagare i inlärningsprocessen – 

dels bör läraren förstå och lära sig elevens bakgrund, kultur och kunskaper för att en så effektiv och 

god undervisning som möjligt ska kunna nås.  44

 Cummins, Jim (2001). ”Andraspråksundervisning för skolframgång”. I: Nauclér, Kerstin (red.). Symposium 2000: ett 42

andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Sigma. s. 8ff. 
 Ibid. s. 13. 43

 Ibid. s. 14. 44
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3.1 Sammanfattning av avsnittet

Jag har i detta teoretiska avsnitt presenterat fyra verktyg som ska hjälpa mig i min resultatanalys: 

litteracitetsbegreppet, de roller en läsare kan inträda, interdependenshypotesen och slutligen 

Cummins modell för god studiemässig förmåga. Dessa fyra har litteracitet som gemensam nämnare. 

Det första verktyget sökte främst definiera och bredda betydelsen av begreppet. Jag presenterade 

där baslitteracitet, funktionell litteracitet, kulturell litteracitet och kritiskt litteracitet. Genom detta 

önskade jag visa på den språkliga förmågans djup och i synnerhet den komplexa och långt utdragna 

utmaning som åligger eleven vid inlärningen av ett andraspråk. För att bredda begreppet samt 

anlägga ett mer didaktiskt perspektiv påkopplade jag Freebody och Lukes sociokulturella tankar om 

de roller som utvecklas i textuella sammanhang där en mer kunnig med redan erövrad roll stöttar 

eleven att själv kunna behärska den. Genomgången av dessas tankar fyller även syftet att göra något 

abstrakt (som ju litteracitetsbegreppet är) aningen mer konkret – eller åtminstone syftet att föra in 

definitionerna av litteracitet i ett mer skolärt sammanhang. I samma riktning går även de två sista 

teoretiska utgångspunkterna: interdependenshypotesen och Cummins modell för god studiemässig 

förmåga. Här söker jag anta ett mer didaktiskt perspektiv; hur kan yrkesverksamma lärare tänka 

kring språkutveckling, elevernas lärande och i längden – elevernas måluppfyllelse? Det är genom 

denna nu redovisade teori som mitt analytiska verktyg har uppstått.  Det består av en redogörelse 

och ett teoretiserande av litteracitet, hur man som lärare delvis kan arbeta med andraspråkselever 

samt en för analysen viktig begreppsapparat. Med hjälp av dessa verktyg önskar jag se på, bearbeta 

och analysera min data.   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4 Metod
Nedan kommer jag att redogöra för och diskutera de metoder som jag har använt mig av för att nå 

fram till det resultat som behandlas och diskuteras i kommande två kapitel. Jag inleder med en 

genomgång av den metod som användes för datainsamlingen för att sedan avsluta med metoden 

som användes för att få ett resultat att resa sig ur materialet.  

4.1 Metod för datainsamling
Metoden för datainsamlingen till denna uppsats är en semistrukturerad intervju. Det 

semistrukturerade i denna intervjuform är att bara vissa frågor och ämnen redan är formulerade 

vilket gör att det är den som intervjuar som styr den riktning hen vill att intervjun ska hålla. En 

viktig poäng med denna form är att följdfrågor frekvent kan användas och att de på förhand 

formulerade frågorna i intervjuguiden kan ställas i valfri ordning. Detta till skillnad från den 

strukturerade där endast stipulerade frågor ställs i angiven ordning samt till skillnad från den 

ostrukturerade intervjuformen där informaten lämnas själv med ett tema för att sedan fritt berätta 

om detta.  Valet av denna kvalitativa metod ligger i att jag söker efter informanternas uppfattningar 45

om de frågor som ställs. Det är deras perspektiv som är utgångspunkten för uppsatsen. Med en 

kvantitativ metod, som förvisso hade gett en helt annan form av material, hade det snarare varit mitt 

perspektiv och mina intressen som låg till grund för studiens direkta inriktning och resultat. Den 

kvalitativa metoden skänker även en möjlighet till förståelse av informantens beteenden, åsikter och 

värderingar vilka kan tänkas ge en fyllig information jämfört med den kvantitativa metoden som 

snarare ger handfast och faktisk data som kan generaliseras till en relevant population.  Mitt val av 46

intervjun som kvalitativ metod kan därför ses som bäst lämpad för uppsatsens syfte där jag just 

söker komma åt informanternas uppfattningar.  

 Då jag vid intervjuernas genomförande fortfarande väntade på möjliga ingångar till det 

övergripande ämnet ”språkliga stöd för nyanlända”, ville jag kunna hantera dessa så i den grad att 

ett brett material med många olika teman skulle kunna utvinnas ur var informants svar. Det var 

därför viktigt att kunna ge följdfrågor samt att kunna be om förklaringar till olika påståenden 

samtidigt som jag såg en viss vinning i att tillåta intervjun sväva iväg. Med de teman och frågor 

som återfanns i intervjuguiden (se bilaga 1) kunde jag lätt hitta tillbaka till mina ursprungliga tankar 

om innehåll. Detta gjorde att jag vågade låta informanterna resonera fritt i så stor utsträckning som 

 Corbin, Juliet & Strauss, Anselm (2015). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing 45

grounded theory. Fjärde upplagan. Los Angeles: Sage Publications. s. 39.
 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Andra upplagan. Malmö: Liber. s. 373.46
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möjligt. Anledningen till detta val ligger i att jag ville få ett så rikt och nyanserat material som 

möjligt – något som bäst erhålls genom den helt ostrukturerade intervjun.  Nu var det inte den helt 47

ostrukturerade formen som jag använde mig av, men genom att ändå sträva mot denna tror jag mig 

ha gett informanterna känslan av att i viss mån styra intervjun vilket kan vara anledningen till den 

myckna data som erhölls vid varje tillfälle.  

 En tid innan intervjutillfällena – som hölls under vinterhalvåret 2015 – gav jag genom mejl, 

genom DM  och muntligen var informant insikt i vad samtalet skulle handla om. De fick 48

kännedom om att jag skulle fråga om saker som handlade om stöd åt nyanlända elever på såväl 

lärar- och organisationsnivå. Detta gjorde jag av samma anledning som strävan mot den 

ostrukturerade formen – jag ville få ett rikt material. Genom att informanten i förväg gavs chans att 

reflektera kring intervjuns övergripande teman och således fick möjlighet att uppmärksamma sitt 

eget handlande, eftersträvades en för informanten tryggare intervjusituation. Vetskap om vad 

intervjun ska komma att handla om ingår även i de etiska principerna för en kvalitativ studie (se 

4.1.2 Etiska principer). Detta går under beteckningen Informationskravet i vilket undersökningens 

syfte redogörs för tillsammans med förklaringen att deltagandet är frivilligt och att informanten 

närhelst den önskar kan dra sig ur.  49

 De på förhand informerade temana tjänade också syftet att kringgå den tystnad som kan uppstå 

under en intervju; att informanten i viss utsträckning hade förberett sig, tror jag medförde bättre 

samtalsdynamik och vilja hos denne att dela med sig av sina tankar. Corbin och Strauss diskuterar 

problematiken kring den alltför ivrige intervjuledaren som fruktar stunderna av tystnad och dämpar 

dessa med snabba nya frågor. Författarna menar att sådan rädsla kan hämma informantens 

tankeprocess.  Då jag förvisso genom de på förhand redovisade temana strävade efter ett ständigt 50

samtal, lät jag de stunder av tystnad som uppkom vara; vissa frågor – exempelvis de gällande hur 

behovet av stöd uttrycks hos eleverna – visste jag var särskilt svåra och fordrade sin 

eftertänksamhet. Att bryta eventuell tankeprocess med ringa förklaring kring detta skulle kunna ge 

upphov till förlorad data och försämrad relation mellan mig och min informant.  

 För att nyansera fördelarna med att förmedla intervjuns teman i förväg, kan en eventuell nackdel 

tas upp: detta kan rendera fingerade svar. Genom att få god tid på sig att fundera kring sin 

verksamhet kan överdrifter av densamma uppkomma i önskan att framhäva dess betydelse. Det blir 

en fråga om svårkontrollerad oärlighet hos den svarande. Då kontroll av respondentens svar torde 

 Corbin & Strauss, 2015. s. 38.47

 Direct messages över Facebook. 48

 Bryman, 2011. s. 131.49

 Corbin & Strauss, 2015. s. 39f. 50
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kräva en kompletterande observation av dennes undervisning och det stöd som de facto görs däri – 

något som jag inte har gjort –, kan jag inget annat än hoppas att de svar som gavs på mina frågor 

stämmer väl överens med de sex lärarnas verklighet.  

4.1.1 Kvalitetsaspekter

I fråga om extern reliabilitet kan denna kvalitativa metod utan tvivel kritiseras. I begreppet ligger 

den möjlighet datainsamlingen har att reproduceras – alltså att utföra en liknande studie med samma 

metod där ett liknande resultat nås. Problematiken ligger i den sociala miljöns föränderlighet; för att 

ett liknande resultat skulle ges möjlighet nås, torde tidens gång nästan behöva upphöra.  Kritiken 51

härstammar förvisso ur en etnografisk kontext, men jag menar att dess essens är överförbar även till 

denna studie; den interpersonella relation som jag och informanterna upprättade då i den 

tidsrymden, i sammanhanget en semistrukturerad intervju, är alltför svår att rekonstruera vilket 

medför betydande svårigheter för att uppnå ett liknande resultat. Det resultat som har utvunnits ur 

utförda intervjuer är ett resultat av i dag. Skulle samma intervjuguide och metod användas i 

framtiden, skulle andra teman kunna resa sig.  

 En viss kritik kan och bör även riktas mot intervjuguidens utformning (se bilaga 1). Vid dennas 

diskussion, i samband med mitt tidigare påstående om en i strävan mot en ostrukturerad 

semistrukturerad intervju, ska det uppmärksammas att dess rigorösa struktur på pappret inte alls 

stämmer överens med själva intervjun. Då intervjun snarare rörde sig tematiskt än frågeorienterande 

bör jag erkänna att långt ifrån samtliga frågor som återfinns i intervjuguiden ställdes. Den 

flexibilitet som semistrukturen bjuder in till nyttjades till fullo varför intervjuguiden inte gör 

verkligheten rättvis med alla sina många frågor. En fråga som snabbt ignorerades av mig var om 

informanten upplevde stress i sin vardag. För mig kändes den snabbt i sammanhanget överflödig 

och nästintill väl naivt formulerad – vilka lärare känner sig inte stressade kring jul? Då denna 

fortfarande går att finna i intervjuguiden är av anledningen att jag vill redovisa den faktiska version 

som jag hade i min hand under intervjutillfället; att ändra intervjuguiden efter att ha hållit 

intervjuerna och efter att ha utvunnit ett resultat vore metodförfalskning.  

 Det val av kvalitativ metod som gjordes, det vill säga intervjun, kan också kritiseras i förhållande 

till uppsatsens syfte – då i synnerhet gällande frågan kring de strategier och stöd som används i 

undervisningen. För att få ett säkrare resultat skulle observation som kvalitativ metod kunna ha 

använts. Resultatet kan tänkas bli säkrare, menar jag, i den mån att strategierna och stöden upplevs 

 LeCompte, Margaret D. & Goetz, Judith Preissle. ”Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research” i 51

Review of Educational Research. 52:1 1982. s. 39.
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av mig på plats, att de faktiskt vidtas, vilket går att jämföra med tidigare redovisade tanke om 

eventuella fingerade svar i samband med de på förhand givna temana. Denna säkerställande fördel 

kan jämföras med den eventuella nackdel som tidsaspekten i frågan utgör. Hade observationer 

genomförts under ett par lektioner, hade kanske inte informanterna direkt vidtagit några av de 

strategier och stöd som de genom intervjun har kunnat redogöra för. Jag hade således kunnat ha haft 

oturen att få ett tämligen fattigt material till min studie. Intervjun som metod möjliggör 

informanternas svar gällande strategierna och stöden (och även undervisningens språkliga krav) till 

att gälla under hela den tid som de har haft sina nyanlända elever, men valet av kvalitativ metod bör 

ändå kritiseras och diskuteras. Observationen hade gett ett säkrare material, men då med risk för ett 

fattigt sådant. Intervjun ger ett material som i förhållande till uppsatsens syfte kan ifrågasättas, men 

resultatet kan utifrån en tidsaspekt tänkas bli desto rikare.  

4.1.2 Etiska principer

Inför och under intervjuerna togs Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i beaktande.  Jag gav 52

inblick i vad den information de lämnade skulle användas till och själva uppsatsens syfte. Vid denna 

tidpunkt var syftet ännu inte helt utmejslat, som jag tidigare nämnde, men vissa övergripande och 

tänkta ingångar kunde jag redogöra tillräckligt för. Inom denna princip, kallad informationskravet, 

faller även nödvändigheten att upplysa den svarande om möjligheten att närhelst den önskar kunna 

avbryta sin frivilliga medverkan. Utöver detta sker även inom ramen för informationskravet frågan 

om tillåtelse att få spela in intervjun.   53

 Vid sidan om informationskravet har även resterande tre forskningsetiska principer tagits i 

beaktande: informanterna har anonymiserats och deras samtliga uppgifter förvaras oåtkomligt för 

någon annan (konfidentialitetskravet); materialet som har samlats in kan endast användas i liknande 

forskning (nyttjandekravet); och slutligen att deltagarna själva har fått bestämma över sin 

medverkan (samtyckeskravet).  54

 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet 52

 Ibid. s. 7.53

 Ibid. s. 9–14. 54
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4.2 Urval av informanter
Till grund för studiens resultat ligger intervjuer med sex yrkesverksamma gymnasielärare i de 

humanistiska ämnena.  De sex informanterna arbetar på olika skolor i fyra olika kommuner. För 55

resultatanalysen spelar detta ingen roll; jag kommer inte att jämföra datan utifrån sådana faktorer 

och således kommer inte heller några tendenser kopplade till någon högre kategori (såsom kön eller 

antal år som lärare) att sökas efter. Anledningen till att jag har valt att fokusera på lärare inom de 

humanistiska ämnena beror primärt dess språktunga innehåll och frekventa användning av texter. 

En generalisering har därför skett gällande de naturvetenskapliga ämnena där matematikens 

användning av siffror även medvetet felaktigt har fått gälla biologin, fysiken och kemin. Detta av 

bekvämlighetsprincip. Varför inga språklärare inkluderades beror på att jag ville komma åt 

informanternas uppfattningar av elevernas möte med svenska texter (varför inga lärare i moderna 

språk kunde inkluderas) i ett klassrum där undervisningen kan tänkas vara anpassad efter eleverna 

med svenska som förstaspråk (varför inga lärare i Svenska som andraspråk inkluderades).  

 Valet av informanter vilar på en bekvämlighetsprincip i den mening att jag kände till att dessa 

var yrkesverksamma och därför sökte kontakt med dem. De är med andra ord inte slumpvis utvalda, 

utan snarare handplockade av mig. Ett uppenbart kriterium lärarna behövde uppfylla för att kunna 

delta i studien, var att det åtminstone skulle finnas en nyanländ elev i någon av de kurser de 

ansvarade för. Ett urval av denna karaktär, samt det faktum att det endast består av sex informanter, 

medför att några generella slutsatser för lärare i allmänhet ej går att dra och följaktligen inte heller 

några övergripande slutgiltiga resultat. Däremot kan de insikter som materialet mynnar ut i öppna 

dörren för större frågor och således en framtida forskning om saken.   56

 Motiveringen av de till antalet sex informanterna kommer ur antagandet att gruppen kan uppvisa 

gemensamma tankar och handlanden. Jag menar här alltså att man rimligtvis ur detta ringa antal kan 

skönja vissa teman vid en datasammanställning. De teman som reser sig kan endast stå för 

urvalsgruppen eller vissa individer däri, varför min tolkning av temana endast kan appliceras på 

mina informanters vardag och således inte i några större sammanhang.  

 Med ”humanistiska ämnen” menar jag de mer samhällsvetenskapliga sådana. Inom ramen för dessa faller exempelvis 55

historia, filosofi och sociologi. 
 Bryman, 2011. s. 199.56
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4.3 Metod för dataanalys
Metoden för att utvinna ett resultat ur det material som samlades in genom intervjuerna var en 

tematisk analys. I en tematisk analys söker forskaren utan direkt teoretisk anknytning att finna 

teman i materialet. Ett tema definierar Braun och Clarke utifrån två aspekter: dels något ur datan 

som är betydelsefullt i relation till forskningsfrågan, dels att det som framträder utgör en form av 

mönster bland datans olika källor (i mitt fall: intervjuerna med mina informanter). Författarna 

menar att frekvensen av den data som utgör ett mönster inte ska definieras i siffror och ej heller 

behövs det tydligt stadgas vad som är relevant för forskningsfrågan. Forskarens omdöme allena 

ligger till grund för vad som är ett tema.  Den tematiska analysen användes vid transkriberingen av 57

mina inspelade intervjuer. I syftet att förkorta processen, och således inte transkribera intervjuerna i 

sin helhet, valde jag att endast transkribera det jag bedömde vara intressant i intervjuerna. 

Transkriberingen består av den anledningen endast av det material jag fann vara intressant för min 

studies syfte. Braun och Clarkes andra aspekt för ett tema, att det som framträder ska utgöra någon 

form av mönster, applicerades sedan på mitt transkriberade material för att ett användbart resultat 

skulle kunna resa sig därur. Mitt praktiska tillvägagångssätt i behandlingen av mina intervjuer bör 

kanske närmare och framför allt mer konkret förklaras. Jag inledde mitt behandlande av 

informanternas svar genom att lyssna igenom intervjuerna ett par gånger i syftet att bekanta mig 

med datan. Genom att göra detta fann jag påståenden som kunde relateras till uppsatsens syfte. 

Dessa för uppsatsen intressanta delar transkriberades och inordnades under informantens namn som 

rubrik. Efter att ha gjort detta, läste jag det som hade antecknats varpå vissa mönster både inom och 

mellan de olika transkriberingarna kunde anas. Dessa för uppsatsen då relevanta mönster lyfte jag 

sedan ut ur mitt material. Jag hade funnit de teman som mitt resultat skulle baseras på.  

 En viss kritik kan riktas även mot denna metoddel. Då ingen redovisad och återanvändbar matris 

eller nyckel användes som i ett sökande efter särskilda nyckelord, kan min utvinning av teman ha 

fallit offer för en viss godtycklighet i den mån att jag är den som har bedömt vad som är relevant i 

förhållande till uppsatsens syfte samt hur dessa relevanta delar visar på ett mönster i materialet. Den 

tidigare redovisade kritiken gällande extern reliabilitet, det vill säga i frågan om datainsamlingens 

reproducerbarhet, går att använda även i detta fall. Utan matris, kodningsnyckel eller liknande 

redskap, kan jag inte låta någon annan lyfta ur denna metoddel för att sedan applicera den på sina – 

om än exakt samma – intervjuer varpå denna uppsats teman reser sig. Mina teman är offer för min 

subjektivitet.  

 Braun, Virginia & Clarke, Victoria. ”Using thematic analysis in psychology”. I: Qualitative Research in Psychology. 57

3:2 2006. s. 81f.  
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4.4 Metod för litteratursökning
Jag använde mig primärt av två sökmotorer i sökandet efter litteratur och relevanta studier: Libris 

och UniSearch. I Kungliga bibliotekets söktjänst Libris skedde främst avgränsade sökningar efter 

svenska avhandlingar. Sökord som användes var bland annat ”svenska som andraspråk”, 

”litteracitet”, ”andraspråksinlärning”, ”skolspråk”, och ”språkutveckl*” samt deras engelska 

motsvarigheter. I UniSearch, Linköpings universitets ”allt-i-ett-sökmotor” som innehåller nästan 

samtliga av bibliotekets resurser, sökte jag snarare efter studier, internationell forskning och svenska 

artiklar. Ett urval av de sökord som användes var ”language acquisition”, ”L2 development” , 58

”ESL” , ”ELL”  och ”vocabulary/reading development”. Jag adderade ytterligare bestämningar, 59 60

såsom ”upper secondary school”, till dessa tämligen övergripande sökord för att begränsa och 

specificera sökningen. I båda sökmotorerna sökte jag efter så nutida forskning som möjligt. I 

UniSearch begränsade jag många av sökningarna till forskning publicerad de senaste tio åren. Bland 

avhandlingarna i Libris var resultaten betydligt mer lättöverskådliga varför någon tidsmässig 

avgränsning inte behövdes i lika stor utsträckning. Sökningarna skedde under maj månad, år 2016, i 

vad som kan sägas vara ett relevanstäckande syfte. Med ”relevanstäckning” menas att man söker 

finna den litteratur som är mest relevant för studiens ämne, vilket då även kan fungera som försvar 

mot att jag endast kommer redogöra för tre forskares tankar inom uppsatsens område – jag nyttjar 

endast det som är relevant.  Uppsatsens tidigare forskning kan således sägas vila på ett personligt 61

urval sett utifrån relevans och de sökord som har använts. 

 L2; language 2, second language. Alltså: L2 development = andraspråksutveckling. 58

 English as Second Language. 59

 English Language Learner. 60

 Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard (2011). Skriva för att lära: skrivande i högre 61

utbildning. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. s. 161.
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5 Resultat och analys
I följande kapitel kommer jag att redovisa det resultat som min tematiska analys av intervjuerna 

ledde fram till. I det första avsnittet, 5.1 Relationen språk–kunskapsutveckling, tar jag upp det tema 

som de sex gymnasielärarna uppvisade gällande sambandet mellan elevernas tillskansade språk och 

möjlig kunskapsutveckling i lärandesituationen. Följande avsnitt kan därför sägas indirekt rikta 

ljuset mot språkets betydelse för måluppfyllelse. Till temat i kommande första avsnitt adderas även 

mina redogjorda teoretiska utgångspunkter i syftet att perspektivera detta för att slutligen kunna 

betrakta det som något enhetligt och användbart i efterföljande diskussion. I kapitlets andra avsnitt, 

5.2 Informanternas stödinsatser, kan en empirinära analys sägas ske av det andra tema som reste sig 

ur intervjuerna vid min tematiska analys. Avsnittets empirinära analys har ett kategoriserande 

syfte; jag vill med den dela in temat i olika underteman för att ge en tydligare bild av de stödinsatser 

och strategier lärarna vidtog för att söka utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper. Någon 

teori kommer inte att påkopplas detta avsnitt, men däremot jämförs det med redogjord tidigare 

forsknings resultat i diskussionskapitlet.  

5.1 Relationen språk–kunskapsutveckling
Gemensamt för de informanter som deltog i undersökningen var en oro riktad mot 

andraspråksutvecklingen i förhållande till den ämnesundervisning de bedrev. Det språk eleverna till 

intervjuns dato hade tillskansat sig fann lärarna vara till viss del otillräckligt för att kunna ge det 

betyg vissa av eleverna själva strävade efter, och på det viset delvis otillräckligt för att svara upp till 

vad ett examinerande moment efterfrågade. ”Det finns mer hos eleverna som inte visas i de 

uppgifter de lämnar in”, menade en lärare samtidigt som hen medgav att ett mindre utvecklat språk 

säkert försvårar uppvisandet av vad eleverna verkligen kan. En annan informant menade att 

”djupet” sällan finns redovisat i de skriftliga examinationer som används i undervisningsgruppen; 

elevernas skriftliga framställningar var ofta alltför korthuggna och uppvisade sällan några 

analytiska kvaliteter. Flera av lärarna diskuterade även känslan för en texts språkliga nyanser och att 

som elev kunna vara nyanserad i sin textproduktion för att nå vissa kunskapskrav. Även i detta 

sammanhang pratade en av dem om en djupförståelse som då innefattade såväl ämneskunskaper 

som ett välutvecklat språk. En texts djup låg för denne i förståelsen kring den myckna metaforik 

och de många abstrakta begrepp som kunde återfinnas däri. Dessa språkliga fenomen fordrar en 

djupförståelse, menade hen, och det är i förståelsen av dessa som även den nyanserade produktionen 

kan uppstå. Abstrakta fenomen som källkritik och historiebruk var också något som en majoritet av 
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lärarna upplevde sina nyanlända elever ha problem att kunna förstå, använda och tolka innebörden 

av.  

 De tankar som lärarna redovisar kan tänkas riktas mot andraspråkselevernas litteracitet och deras 

erövring av CALP . Det går att anta att den litteracitet som eleverna är i behov av, antingen är av 62

kulturell eller kritisk karaktär. Rimligtvis har eleverna passerat det baslitterata stadiet där blott en 

enkel text om sig själva skulle kunna läsas och produceras  – enligt lärarna presterar trots allt 63

många av eleverna på E-nivå (”Vi får alltid bara E av dig.” citerade en av dessa sina elever; för 

ytterligare redovisning av påståendet – se nästföljande avsnitt). Med detta och lärarnas redovisade 

tankar i minnet, kan det gå att uppskatta att många av eleverna processar sitt språk på funktionell 

litterat nivå vilket definieras som förmågan att kunna använda sin läs-, skriv- och räkneförmåga i 

praktiska sammanhang samt förmågan att använda dessa för sin egen och samhällets utveckling.  64

Ett andra belägg som skulle kunna stärka ett sådant antagande är de genomsnittliga 5–7 år som det 

tar att utveckla skolspråket  vilket då bör jämföras med urvalet av informanter; ett av kriterierna 65

för att kunna delta i studien var att det skulle finnas minst en nyanländ elev i ens 

undervisningsgrupp och då den juridiska definitionen bestämmer en sådan till att ha maximalt fyra 

års skolgång i Sverige, går det med stor sannolikhet att förmoda att något skolspråk ännu ej till fullo 

har nåtts.  Ett tredje belägg som kan stärka tanken om att eleverna befinner sig på funktionell 66

litterat nivå – vilket förvisso generaliserar å det grövsta – skulle en lärares tankar om sin 

historieundervisning och de nyanlända elevernas relation till denna kunna vara. Informanten menar 

att eleverna har svårt utifrån två aspekter: dels genom det hinder som språket utgör, dels genom det 

kulturella ramverk som historieundervisningen bedrivs inom – ämnet är en påbyggnad av 

grundskolans fleråriga lära om västvärldens historia. Trots att eleverna säkert lär sig språket genom 

att delta i undervisningen, tror läraren att man gör dem en björntjänst när de kastas in i ett sådant 

sammanhang. Det är i tankarna om det kulturella ramverket som hinder som ett eventuellt bevis för 

elevernas funktionella litteracitet skulle kunna finnas. Kunskap om det kulturella ramverket utgör 

en grundläggande del av definitionen av kulturell litteracitet. Häri ligger förmågan att kunna utröna 

hur språket, utöver informationen i sig, även kan kommunicera en idé som ska kunna användas i en 

annan kontext. I en situation som fordrar kulturell litteracitet ska man kunna förstå texten i sig samt 

dess kulturellt inbäddade budskap – den explicita och implicita informationen (se exemplet om ”We 

 Det kontextoberoende skolspråket; Cognitive Academic Language Proficiency. 62

 UNESCO, 2005. s. 162. 63

 Ibid. s. 419.64

 Gibbons, 2013b. s. 22. 65

 Skollagen (2010:800), 12 a §.66
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can do it!” i kapitel 3).  Medger läraren elevernas svårighet att behärska den situation som 67

historieundervisningen utgör, skulle en förklaring till detta kunna vara att de inte besitter den 

kulturella litteracitetens delar. Utan djupare förståelse av den kulturella kontext som undervisningen 

ingår i torde det även vara svårt för en elev att ställa sig kritisk till en texts innehåll och den 

maktutövning som sker därigenom. Då de faktorer som upprätthåller den ständigt värdeladdade och 

ideologiskt förankrade kunskapen – däribland kön, etnicitet och klass med flera – är historiskt och 

socialt konstruerade, torde en kritisk granskning av den språkligt kommunicerade sådana fordra en 

god förståelse av de kulturellt betingade upprätthållande faktorerna; den kritiska litteracitet som 

krävs av en situation kan tänkas stå i paritet med kunskapen om den kultur som situationen ingår i.  68

Med de något abstrakta förklaringarna av kulturell och kritisk litteracitet i åtanke, den tid det tar för 

CALP att utvecklas samt aktuell lärares tankar, borde ett rimligt antagande vara att dennes 

historieundervisning fordrar en högre litteracitetsnivå än vad eleverna besitter. Eleverna kan därför 

tänkas besitta en funktionell litteracitet utifrån den definition av fenomenet som har getts.  

 Tidigare i avsnittet nämndes att en av lärarna menade att eleverna hade mer kunskap om ämnet 

än vad de kunde redovisa; ”Det finns mer hos eleverna som inte visas […]”, sade läraren som 

samtidigt erkände sambandet mellan språket och ämnesmässiga förmågor. En tolkning av detta 

torde vara att situationen fordrar en viss typ av litteracitet som eleven inte besitter på svenska, 

elevens andraspråk, medan den är fullt kapabel att lösa uppgiften på modersmålet. Uppgiften kan 

rent hypotetiskt tänkas kräva en viss grad av kritisk litteracitet. Eleven besitter denna på sitt 

modersmål och reflekterar därför över uppgiften. När denna ska lösas på andraspråket hindrar den 

för situationen ännu ej tillräckligt utvecklade litteraciteten eleven att uttrycka de tankar den har om 

lösningen av uppgiften/problemet. Det är i fall som dessa, trots att de är av förmodande karaktär, 

interdependenshypotesen gör sig påmind; den elev med en god utvecklad litteracitet på sitt 

förstaspråk kan överföra sin sådana till andraspråket vilket medför en snabbare och säkrare 

utveckling mot CALP (som vanligtvis tar fem till sju år att utveckla ).  Det skolära språk som 69 70

CALP utgör torde vara en viktig del i förståelsen av den metaforik och de abstrakta begrepp som en 

av informanterna konstaterar vara en svårighet för eleverna. Ett sätt för lärare att pröva 

interdependenshypotesen och således sträva efter CALP hos eleverna borde vara att nyttja Cummins 

modell för god studiemässig förmåga. Som jag redogjorde i det teoretiska avsnittet syftar denna på 

att interaktionen mellan lärare och elev dels ska stimulera elevens identitet – dels söka maximera 

 Franker, 2013. s. 780f. 67

 Morgan, 1997. s. 1f. 68

 Gibbons, 2013b. s. 22. 69

 Cummins, 2000. s. 173ff. 70
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det kognitiva engagemanget. Intedependenshypotesen märks i det ömsesidiga förhållandet maximalt 

kognitivt engagemang–maximal identitetsinvestering; genom att bejaka elevens språkliga och 

kulturella identitet skapar man förutsättningar för eleven att våga fördjupa sig i studierna, och 

skapas ett självförtroende därigenom kommer även identiteten att främjas – det kan sägas vara en 

positiv spiral.  Vid sammanförandet av interdependenshypotesen och Cummins tankar om god 71

studiemässig förmåga kan därför en effektiv väg mot metaforik och abstrakta begrepp (CALP) gå 

att finna. Denna väg kan även vara gynnsam för att utveckla litteracitet; ser vi till Freebody och 

Lukes sociokulturella teoribildning om de roller man som läsare inträder, och då i synnerhet den 

som textdeltagare, går lärarens betydelsefulla roll att förstå vid tolkningen av metaforer och det 

outtalade – förmågan att kunna göra inferenser och således förmågan att kunna förutsäga textens 

troliga innebörder. För att kunna behärska rollen måste man som novis ledsagas av en bättre 

kunnande person.  Lärarens roll gör sig påmind även ur detta perspektiv när det kommer till 72

stävjandet av problematiken kring abstraktionsgrad och metaforik. Vissa av lärarna tycks vara 

medvetna om detta och försöker därför arbeta kring denna problematik. De beskriver hur mycket 

bättre eleverna är i muntliga sammanhang än skriftliga. En informant åtgärdar bristande skriftliga 

analyser med muntliga kompletteringar. Hen menar att det är svårt att ge en nyanserad analys när 

man inte har språket, men att en god analytisk förmåga uppvisas i muntliga samtal. En tolkning av 

detta utifrån Freebody och Lukes roller torde vara att min informant i ett sådant samtal till fullo 

behärskar rollen som textdeltagare (om än att kontexten är muntlig) och försöker stötta eleven i den 

riktningen. Genom att göra inferenser i elevens svar och tankar, uppvisas den goda och tillräckliga 

analys som uppgiften kräver. Det råder där ett omvänt rollförhållande, om vi tänker att det är 

inläraren som ska inträda roller, men elevens utveckling av den för situationen rätta litteraciteten är 

fortfarande det som står i fokus.  

5.1.1 Sammanfattning av avsnitt

Denna del av kapitlet går att sammanfatta till att en märkbar komplexitet råder i den nyanlända 

elevens möte med skolans lärandesituation. Analysen vittnar om att den litteracitet som många av 

lärarnas undervisning tycks fordra, kan eleverna tänkas ha svårt att svara upp till varför en språklig 

krock kan sägas uppstå.  

 Cummins, 2001. s. 9f. 71

 Freebody & Luke, 1990. s. 9. 72
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5.2 Lärarnas stödinsatser
I detta avsnitt kommer jag att söka redogöra för de stödinsatser och strategier som intervjuade lärare 

sade sig vidta för att stimulera sina elevers kunskapsinhämtning, förståelse och utveckling samt 

lärarnas anledningar och tankar därom. En empirinära analys utan direkt teoretisk anknytning sker i 

anslutning till de teman som redovisas. En analys baserad på jämförelser från redovisad tidigare 

forskning sker i kapitel 6.  

 Jag inleder detta avsnitt med ett par svepande iakttagelser baserat på vad mina lärarna svarade 

under intervjutillfället. Överblickande går det snabbt att fastslå att de är medvetna om att 

undervisningsgruppernas nyanlända elever befinner sig i en annorlunda situation jämfört med de 

elever som har svenska som modersmål. Utöver detta går även en rik variation av stödinsatser att 

konstatera och att dessa till viss del uttrycker sig annorlunda mellan lärarna. Vissa teman går dock 

att skönja i datan. Dessa kommer jag nu att redogöra för.  

5.2.1 Förenkling av lektionsinnehåll

En form av stöd som vissa av lärarna har gett, skulle kunna kategoriseras som förenkling av 

lektionsinnehåll. En variant av detta gjordes med syftet att en elev skulle klara av att utföra 

uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Det handlade då om en författningstext som 

undervisningsgruppen skulle diskutera under lektionen och som även fanns i lättläst format vilken 

läraren hjälpte den nyanlända eleven att finna. Stödet uttryckte sig här som en språklig förenkling 

av textens innehåll utan att själva diskussionen därom skulle komma att påverkas. Ett annat 

alternativ till förenkling av lektionsinnehåll diskuteras av en annan lärare i frågan om vissa 

abstrakta begrepp i historieundervisningen – närmare bestämt idén som kretsar kring begreppen  

’tendens’ och ’beroende’. Hen menar att begreppens översättning till elevens modersmål kan ha en 

annan innebörd än vad som brukas i historievetenskapen. Den problematiska situation som 

därigenom skulle kunna uppstå, undviker läraren genom att helt sonika plocka bort begreppen ur 

undervisningen. Hen vidhåller att idén om begreppen fortfarande förmedlas, men att orden inte 

explicit används. Skulle även idén vara för abstrakt för eleverna, brukar vägen via 

samhällsvetenskapens aningen mer konkreta syn på källkritik tas. Den sista lärare vars delvisa stöd 

kan falla inom denna kategori, låter en grupp av nyanlända elever befrias från läxor samt att dessa 

får vissa andra uppgifter under lektionerna. Detta sker av anledningen att de ändå inte gör läxorna 

hemma samt att eleverna inte strävar efter högre betyg än E. Läraren menar att följden av konceptet 

kring ”E-gruppen”, som hen benämner dem, blir att det eftersträvda betyget nås med hjälp av lite 
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stöttning om eleverna endast kommer på lektionerna och gör det de ska göra. Ett par av 

informantens nyanlända elever söker dock få högre betyg än E varför dessa ges uppgifter med högre 

svårighetsgrad än E-gruppens. Läraren menar att det finns en muntlig överenskommelse hen och 

eleverna sinsemellan gällande betygsstrategi – eleverna vet hela tiden vad som fordras av dem.  

5.2.2 Organisatoriska stödinsatser

Ett annat tema bland stödinsatsernas olika uttryckssätt som reser sig ur lärarnas svar, är det 

organisatoriska – alltså det som skolan tillhandahåller. Det kanske vanligaste organisatoriska stödet 

som ges eleverna är vad som kan gå under benämningen studiestöd. Detta ser annorlunda ut bland 

de olika skolorna och ska inte heller förväxlas med studiehandledning på modersmålet. I två av 

lärarnas scheman finns en stödtimme inlagd per vecka. Till denna kan elever komma för att arbeta 

med uppgifter som de exempelvis ligger efter med eller ta igen examinationer. En av dessa två har 

vid ett tillfälle till fullo vigt stödtimmen åt sina nyanlända elever där de fick särskild hjälp med 

vissa uppgifter. Denne säger även att det finns tillgång till faktiska studiehandledare på skolan, men 

då inte i alla nödvändiga språk. Hen menar att elever riktar kritik mot verksamheten då 

studiehandledarna sällan har tillräckliga ämneskunskaper utan bara språkliga sådana. En av dennes 

elever har tackat nej till studiehandledning vilket tros bero på att eleven finner de extra 

anpassningarna tillräckliga, men läraren tror samtidigt att eleven skulle tjäna på studiehandledning. 

Slutligen menar samma informant att nyanlända elever alltid har möjlighet att arbeta hos skolans 

specialpedagog. Bland övriga lärares elever är det inte heller någon som ges studiehandledning på 

modersmålet. En av mina intervjuade lärare menar att studiehandledarna främst är reserverade åt 

skolans språkintroduktion där samtliga elever ska ha studiehandledning på modersmålet inlagt i sina 

scheman. Den nyanlända elev som befinner sig i nämnda lärares undervisningsgrupp har således 

inte erbjudits någon studiehandledning. En av lärarna känner inte till ifall någon studiehandledning 

på modersmålet ges eleverna, men tror att sådan skulle hjälpa dem avsevärt att hantera ämnets höga 

abstraktionsgrad. På skolan, menar läraren, finns dock en sal dedikerad åt studiestöd där det alltid är 

någon placerad – en möjlighet till stöd som ofta tas av eleverna. Vidareutveckling i form av en kurs 

för läs- och skrivutveckling är något som har erbjudits en av lärarna. I kursen, som skolan hade 

investerat åt språkintroduktionens lärare där aktuell lärare har vissa av sina timmar förlagda, 

diskuterades olika metoder för språkutveckling. 
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5.2.3 Ändrad examinationsform

Ett tredje tema som jag har lyckats skönja i datan är möjligheten till muntliga examinationer som 

komplement till, och ibland i stället för, de skriftliga som övriga elever i undervisningsgruppen 

utför. De tre lärare som nyttjar denna strategi upplever den som stärkande för eleverna och att den 

gynnar deras resultat. Strategin används av anledningen att de skriftliga examinationerna sällan 

uppvisar tillräckliga kunskaper samt att lärarna tydligt kan uppleva att eleverna är starkare muntligt. 

I ett fall brukas dock ytterligare åtgärder med ändamålet högre betyg: aktuell lärare stöttar eleverna 

medvetet under den muntliga examinationen med syftet att de ska kunna nå ett högre betyg än E på 

momentet. En av de intervjuade lärarna misstänker att eleverna är starkare muntligt, men är inte 

säker på saken. ”Det skriftliga kan ge upphov till mer eftertänksamhet för eleverna.” menar hen som 

i nuläget inte kan avgöra om det är elevernas språkliga eller analytiska förmåga som utgör hindret 

för att de inte producerar på högre nivå än E.  

5.2.4 Interaktionen före/efter lektion

Tre av sex lärare sade sig nyttja interaktionen före eller efter lektionen som stödinsats. För en av 

dessa uttrycker det sig som ett samtal innan föreläsningens början där hen berättar om upplägget 

och hur eleven kan följa med i handouten varefter eleven ”får följa med så mycket han kan”. 

Läraren försöker sedan att ha ett utvärderande samtal efter lektionen, men det är sällan tiden räcker 

till det. En annan har ett liknande upplägg gällande samtalet om undervisningen, men hen förlägger 

snarare samtalet efter introduktionen av lektionen där uppgiften ges chans att gås igenom en gång 

till. En lärare har ”öppen dörr” vilket betyder att eleverna kan komma till arbetsrummet närhelst de 

vill under dagen för att ställa frågor. Dennes nyanlända elever nyttjar möjligheten flitigt och hen 

menar att de alltid tycks ha diskuterat i förväg vilka frågor som ska ställas och vem som ska fråga 

vad. Av mina sex informanter säger en uttryckligen att inga samtal ges före eller efter lektionen av 

anledningen att ingen tid finns till detta – ”tiden är en faktor”, menar hen. 

5.2.5 Sammanfattning av avsnitt

Som jag skrev i inledningen till detta avsnitt går det relativt snabbt att slå fast att lärarna förstår den 

annorlunda situation som respektive undervisningsgrupps nyanlända elever befinner sig i. Bland 

redovisade teman går olika sorters stöd att se vilka skiljer sig åt från lärare till lärare. De olika 

teman jag har pekat ut är förenkling av lektionsinnehåll, organisatoriska stödinsatser, möjligheten 

till muntliga examinationer samt interaktionen före eller efter lektionen om själva undervisningen.  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6 Resultatdiskussion
I följande stycke kommer min studies resultat att diskuteras och jämföras med redogjord tidigare 

forskning samt delar ur teorikapitlet. Analysen i avsnitt 5.1 och de stödinsatser som informanterna 

använde sig av i sin undervisning (avsnitt 5.2) kommer att diskuteras separat under två skilda 

rubriker. Vad gäller informanternas redovisade stöd, kommer diskussionen kring detta att följa 

samma tematik som nyttjades i föregående kapitel. 

6.1 Om stödinsatserna
6.1.1 Förenkling av lektionsinnehåll

Jag tänkte inleda med att diskutera och se på det första tema som jag tog upp i resultatdelen – den 

förenkling av lektionsinnehållet som vissa av lärarna vittnade om. Här sade en att hens elev hade 

getts en förenklad (lättläst) version av den författningstext som klassen skulle diskutera av 

anledning att eleven enklare skulle klara av att utföra tillhörande uppgift. Ett stöd likt detta går att 

diskutera utifrån Hajer. Lärare som är medvetna om sina elevers otillräckliga språkförmågor för 

lärandesituationen tenderar att ge förenklade uppgifter och ta bort de avancerade momenten. 

Följderna av ett förhållningssätt likt detta kan allvarligt begränsa ämnets innehåll för eleven samt 

hämma den språkliga inlärningsmiljön. Detta medför i sin tur att det ämnesspecifika språket som 

används under lektionerna aldrig utvecklas hos eleven – åtminstone kan det tänkas ta längre tid för 

detta att växa fram.  Till det tänkta stödet i form av en mer lättläst text torde även Gibbons 73

betydelse av den ökade förväntan gå att koppla. Med sådan följer en kognitivt krävande situation 

där genom god stöttning möjlighet till ökat intresse och fördjupad kunskap finns.  Kanske vore det 74

därför bättre att söka stötta eleven i förståelsen av samma utmanande text som klassen läser i stället 

för att ämna ge stöd genom en förenklad text. Liknande perspektiv går att anlägga på det stöd som 

uttryckte sig i form av undvikandet av abstrakta begrepp där läraren sade sig kringgå ’tendens’ och 

’beroende’. Vilken förväntan ställs på eleverna i det sammanhanget och vad torde detta i slutändan 

kunna leda till? Följderna av den låga kognitiva utmaningen kan även gå att koppla till det stöd som 

”E-gruppen” utgör, vars hela existens kan sägas grundas i lägre förväntningar jämfört med övriga 

klassen. Jämförelsen med övriga klassen torde vara viktig i detta sammanhang; en kognitivt 

utmanande miljö kan fortfarande föreligga elevernas vardag, och aktuell lärare sade sig berika 

denna med stöttning – men här kan fortfarande en stöttning mot låga förväntningar tänkas ske. Som 

 Hajer, 2004. s. 46f. 73

 Gibbons, 2013a. s. 24f.74
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jag tidigare i avsnittet nämnde kanske det (utifrån Hajers tankar) vore av viss betydelse att låta 

samtliga undervisningsgruppens elever läsa på samma nivå för att snarare låta stöttningen ske mot 

denna – detta i syftet att undvika de språkliga och kunskapsmässiga negativa följder som en 

förenklad undervisning kan rendera. 

6.1.2 Organisatoriska stödinsatser

Vad gäller de organisatoriska stödinsatser som lärarna menade att respektive skola vidtog, kan jag 

utifrån redogjord forskning endast rent spekulativt resonera kring. De organisatoriska stödinsatser 

jag tänkte diskutera i följande stycke avser de stödtimmar som ett par av lärarna sade att deras 

skolor hade investerat i samt den uteblivna studiehandledningen på elevernas modersmål. Under 

stödtimmarna finns alltid lärare på plats som har dessa inlagda på sitt schema. Helt orimligt är det 

inte att tänka att eleverna till viss del använder dessa timmar till att läsa och behandla olika texter –

något som kanske inte ges tillräckligt med tid åt under ordinarie lektionstid. Det är i detta 

hypotetiska möte mellan elev och text jag önskar påkoppla Olvegårds tankar om lärarens betydelse 

för förståelseskapandet däri. Hon menar att många av de texter som elever ställs inför (då främst 

historieämnets, men tankarna borde vara överförbara till andra ämnen också) fordrar en hög grad av 

litteracitet och textrörlighet för att kunna förstås – något många nyanlända elever kan tänkas sakna 

(jämför kapitel 5.1). Det åligger envar lärare att söka utveckla den kulturella referensram som 

litteraciteten växer fram inom – en utveckling som sker genom kontinuerlig och genomtänkt 

stöttning.  En studietimma där eleverna arbetar med sina texter och där lärare finns till hands, torde 75

därför kunna ge god chans till utveckling av den litteracitet som Olvegård menar att historieämnets 

texter kräver. Det är dock vitalt att läraren är medveten om den problematik som eleverna kan stå 

inför i mötet av texten samt att läraren är medveten om den betydelse hen kan utgöra för förståelsen. 

 I samband med det organisatoriska stödet som respektive skola tillhandahöll sina elever, medgav 

tre av lärarna att någon studiehandledning på modersmålet inte gavs några av deras elever. För att 

belysa de bekymmer detta kan rendera, och för att visa på vad studiehandledning på modersmålet 

faktiskt hade kunnat medföra, väljer jag att se på saken utifrån Cummins interdependenshypotes. 

Denna hypotes föreslår att elever med en god utvecklad litteracitet på sitt modersmål kan överföra 

dennas egenskaper till sitt andraspråk vilket ger en snabbare och säkrare utveckling mot det 

abstrakttunga och metaforrika språk som brukas i skolan. Att med god stöttning använda sitt 

modersmål i undervisningen torde därför kunna överföra begrepp, omvärldskunskap och kognitivt 

 Olvegård, 2014. s. 231ff. 75
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avancerade förmågor.  Frånvaron av studiehandledning på modersmålet skulle därför kunna 76

försvåra elevernas väg mot skolspråket och förståelsen av ämnens olika innehåll. Jag skulle särskilt 

vilja peka på betydelsen av de överförbara kognitiva förmågorna. Om ett kritiskt tänkande  och 

förhållningssätt kan tänkas ingå häri, borde det vara av yttersta vikt att använda och vidareutveckla 

modersmålet med tanke på vad som redovisades i kapitel 5.1 och vad Olvegård påstår: skolans 

ämnen och texter, och då i synnerhet historieämnets texter, kräver en högre litteracitet än blott en 

funktionell sådan – de fordrar en kritisk litteracitet.   

6.1.3 Ändrad examinationsform

Det tredje temat inom stödinsatser som mina intervjuer pekade på, var det där några av lärarna lät 

sina elever ges muntliga examinationer i ersättande och/eller kompletterande syfte. De sade sig 

uppleva strategin som stärkande för eleverna och att målet med det examinerande momentet lättare 

kunde nås. Med risk för att bli ytterst polemisk i sammanhanget, kommer jag återigen att se på 

stödet utifrån Hajers tankar. Det är i användningen av det skrivna språket som just det skrivna 

språket utvecklas; försvinner det skrivna momentet, försämras möjligheterna till skriftspråkets 

erövring.  Nu idealiserar jag, men den tid som det muntliga momentet tar kanske bättre investeras i 77

den skrivna textens stöttning om vi vill ha hög avkastning i det långa perspektivet. En sådan sak 

(vilket även kan tänkas vara anledningen till de muntliga examinationerna) kräver förståelse för den 

genre som den skriftliga examinationen sker inom. Gibbons framhäver förståelsen av genrens 

sociala syfte, dess särskilda struktur och de språkliga drag den utgörs av som nödvändig för att en 

god språklig stöttning ska kunna ges.  Svårigheterna att förklara genrens beståndsdelar (exempelvis 78

vad som fordras av en fullgod analys på en språklig nivå) kan därför tänkas ses som bakomliggande 

anledning till den muntliga kompletteringen/ersättningen. Fördelarna med att förstå och kunna 

förklara sitt ämnes genrer torde vara att samma examinationer kan användas för hela 

undervisningsgruppen och elevernas skriftspråk ges möjlighet att utvecklas med god stöttning från 

läraren. ”Det skriftliga kan ge upphov till mer eftertänksamhet för eleverna.” sade en av lärarna 

vilket kan förstås som en subtil uppmaning att stimulera skriftspråket så till den grad att eleverna 

faktiskt kan uttrycka sina tankar i och om aktuellt ämne.  

 Cummins, 2000. s. 173ff. 76

 Hajer, 2004. s. 46f. 77

 Gibbons, 2013a. s. 162, 168. 78
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6.1.4 Interaktionen före/efter lektion

Det fjärde och slutliga temat som uppvisades genom den empirinära analysen var interaktionen med 

de nyanlända eleverna före och efter lektionerna. Tre av lärarna menade att de hade specifika och 

förklarande/bekräftande samtal om själva undervisningen med sina elever. Det är vad en av dessa 

sade som detta kortare avsnitt kommer att belysa. Denne höll ett samtal innan föreläsningens början 

där hen presenterade upplägget och hur eleven kunde följa handouten. Sedan släpptes eleven fri för 

att få följa med i undervisningen efter egen bästa förmåga. Gibbons tankar om förväntan på 

eleverna öppnar upp en fråga kring detta: är lärarens handlande ett tecken på ökad förväntan hos 

och stor tilltro till eleven eller visar det snarare på en låg förväntan där eleven inte är benägen att 

kunna tillskansa sig undervisningens mål på samma sätt som övriga elever? Utgår vi från att 

handlandet visar på ökad förväntan, vilket ”efter egen bästa förmåga” kan vara ett tecken på, måste 

denna i sådana fall kognitivt krävande situation ge möjlighet till god stöttning av läraren för ett bra 

resultat. Elevens passivitet i frågan är dock bekymrande om vi ser på saken utifrån Hajer; om 

eleverna inte får bearbeta materialet och skapa egna texter kring detta, kommer heller aldrig de 

språkliga problem eleven står inför att upptäckas.  Är lärarens handlande ett tecken på låg 79

förväntan på eleven kan utfallet bli att eleven inte klarar av uppgiften. Lärarens förväntan och 

elevens prestation är tätt sammanlänkade.  Gibbons menar att andraspråkselever har föga nytta av 80

att endast följa den ordinarie undervisningen då den inte automatiskt ger upphov språkinlärning, 

utan som lärare måste man snarare söka integrera språket och innehållet i ämnet så att dessa kan 

utvecklas parallellt – precis som för förstaspråkseleverna.   81

6.2 Om lärandesituationens fordrade litteracitet

I kapitel 5.1 Relationen språk–kunskapsutveckling sökte jag utkristallisera elevernas språkliga 

förmåga ur mina intervjuer med lärarna för att sedan ställa denna mot de krav på litteracitet som 

undervisningen krävde. I sammanhanget är det hela tiden på ett spekulativt och teoretiskt plan jag 

har rört mig; några praktiska och direkt verklighetsförankrade slutsatser går inte att dra genom den 

metod jag har använt mig av. Jag skulle trots detta vilja sammanföra den koncentrerade tanke 

avsnittet mynnade ut i med Olvegårds forskning. Givetvis kan kritik riktas mot denna jämförelse; 

den generella slutsats jag drog kretsade kring mötet mellan eleverna och undervisningens krav på 

litteracitet som helhet, medan nämnda forskare snarare inriktar sig mot mötet mellan 
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andraspråkselev och historieämnets texters litteracitet. Jag tror dock att essensen i dessa båda texter 

är högst jämförelsebara.  

 I kapitel 5.1 dras slutsatsen att eleverna kan tänkas ha svårt att svara upp till den grad av 

litteracitet som många av lärarnas undervisning tolkas fordra. Diskrepansen mellan dessa kan sägas 

rendera i en språklig krock. En liknande slutsats drar Olvegård i sin studie. Hon menar att de texter 

som hennes informanter använde sig av i sin undervisning ställde höga krav på textrörlighet av 

andraspråkseleven – krav som främst var anpassade efter att stimulera elever med svenska som 

förstaspråk. För att nå förmågan av hög textrörlighet behöver eleverna utveckla sin textuella 

djupförståelse och kunskapen om att gå in i ett levande och dialogiskt förhållande med texten. Vad 

texterna tycktes kräva, och vad eleverna således saknade i sammanhanget, var en kritisk litteracitet 

och förmågan att göra inferenser – egenskaper som fordrar en gedigen kulturell referensram.  82

Liknande egenskaper tycks min analys visa på att eleverna till denna studies lärare saknar; även de 

är i behov av ett språk som kan uttrycka de tankar undervisningen fordrar samt utveckla den 

litteracitet som lärandesituationen kräver.   

6.3 Metoddiskussion och förslag på vidare forskning
Med en annan metod hade onekligen ett säkrare resultat kunna ställas, men med en annan metod 

hade det också blivit en helt annorlunda studie. Genom observation som kvalitativ metod i ett 

klassrum och med noggranna mätverktyg i syftet att söka utreda den litteracitet situationen faktiskt 

kräver av andraspråkseleverna, hade med stor sannolikhet ett säkrare resultat kunnat uppstå. En 

kritik kan därför riktas mot vald metod – en kritik den redan har fått: vägen mot fastställandet av 

diskrepansen mellan undervisningens krav på litteracitet och elevernas redan erövrade litteracitet 

genom informanternas svar under intervjun, kan i sin komplicerade form endast ge ett något vagt 

resultat. Att gå vägen genom lektionen och eleverna borde därför ge ett säkrare utfall på punkten 

litteracitet. Här passar det därför att ge förslag på vidare forskning: Olvegård fokuserade på mötet 

mellan andraspråkseleven och texten, men hur ser andraspråkselevens möte med föreläsningen och 

den mer muntliga undervisningen ut? Vilka krav ställs på eleven där?  

 Observationen som metod skulle även kunna användas för att säkerställa de stödinsatser som 

lärare vidtar i sina klassrum för att hjälpa andraspråkseleverna i sin utveckling mot språket och 

ämneskunskaperna. Här skulle man kunna undersöka hur lärare införlivar de språkutvecklande 

imperativ som skolan kan tänkas ha instiftat. Vad gäller min intervjubaserade metod och det resultat 
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som har framkommit gällande lärarnas stöd, får denna för slutsatserna ses som tillräckligt 

tillförlitlig. Det är ändå deras egna redovisade stödinsatser som analyseras där jämfört med min 

studies andra fokus där deras upplevelser av elevernas behov ur vilka situationens krav på 

litteracitet analyseras. Det kan tänkas vara färre steg mellan mig och verkligheten i frågan om 

stödinsatserna än vad det kan tänkas vara gällande mig och undervisningens krav på litteracitet. 

Med observation som metod hade stegen blivit än färre.  

6.4 Slutsatser
De slutsatser jag väljer att dra utifrån denna studie som skulle kunna vara bidragande till aktuellt 

kunskapsområde är att lärarnas undervisning med stor sannolikhet kräver en högre litteracitet än 

vad eleverna till intervjuns dato besitter, och av den anledningen – men även vad den tidigare 

forskningen pekar mot – är anammandet av en didaktik med hög förväntan där fokus läggs på såväl 

språkutveckling som ämnesinnehållslig utveckling av stor vikt för eleverna. Vissa av de stödinsatser 

som lärarna vidtar i sin undervisning kan ge bättre effekt om de omvärderas då de i nuläget kan 

tolkas som kontraproduktiva; analysen av vissa stödinsatser visar att de kan tolkas som lågt 

förväntande av elevernas prestation, vilket Gibbons menar kan få följden att eleven inte klarar 

uppgiften.  

 Med lärares redan alltför stressade vardag i åtanke, åberopar jag rektors intresse i frågan att 

ständigt vidareutveckla sin personal med syftet att andraspråkseleverna på skolorna ska ges fullgod 

stöttning mot språket, ämneskunskapen och i slutändan – betygen. Kunskapsutveckling och 

språkutveckling går verkligen hand i hand, för att hänvisa till inledningen. Var lärares uppdrag är att 

nyttja denna möjlighet för att verka inom den mot bästa resultat. Uppdraget är sannerligen stort i 

dubbel bemärkelse: det kan verka övermäktigt, men däri vilar en hög dignitet. En sak förblir säker: 

lärarens roll för eleverna är essentiell – likaledes är lärarnas förståelse av detta.  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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1: Intervjuguide
Informera om följande: 

• Uppsatsens syfte och således vad informantens svar ska användas till. 

• Anonymitet: informanten förblir från första stund anonym; skola och kommun kommer ej att 

kunna härledas till intervjuobjektet.  

• Godkänns inspelning av intervjun? 

• Informanten får avstå frågor samt avbryta intervjun närhelst den önskar. 

• Temauppdelningen på intervjun. 

Undervisningssituationen

• Hur ser din undervisningssituation ut?  

 Antal kurser? Typ av kurser? Ungefärlig storlek på grupperna? 

• Trivs du med den undervisningssituationen?  

  Upplever du stress – när i sådana fall? Antal år i yrket?  

Eleverna

• Läser några nyanlända elever dina kurser? (Om inte – gå till nästa rubrik.) 

 Skollagens definition (om så är nödvändigt). Antal? Bakgrund? Hur verkar de trivas? 

• Hur upplever du deras undervisningssituation? 

 Följer de med väl i din undervisning? Hur upplever du kommunikationen med dem fungera 

 – utan bekymmer eller ibland begränsad? Följer de med i undervisningen – hur syns detta?  

•  Behöver eleverna något språkligt stöd, upplever du? 

 Hur uttrycks behovet? (Feltolkade uppgifter, ”svaga” egenproducerade texter, om texter  

 som klassen läser upplevs svåra, osv.) 

Lärarna 

• Hur möter du elevernas behov i din undervisning?  

 Extra anpassningar under lektionen? Handouts innan lektionen? Diskussion efter? Särskilt 

 stöd? Språkutvecklande åtgärder?  

• Vad tycker du om att ge språkliga bedömningar på texter eleverna lämnar in?   

 Något du gör? Varför/varför inte? 

• Vad anser du om dina kompetenser för att ge språkligt stöd/språkliga anpassningar? 

 Tillräckliga? Finns utvecklingsbehov?  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• Känner du till om studiehandledning ges dina elever? Hur, i sådana fall? 

 Finns ett sådant behov? Har du en upprättad kontakt med studiehandledare? Använder  

 andra lärare sig av sådan åt sina elever? 

Skolan

• Vad görs på din arbetsplats för att stärka lärarnas kompetens inom ramen för mottagande av 

nyanlända?  

 Ges kurser i exempelvis språkutvecklande arbetssätt? Kollegial vidareutveckling?  

• Förekommer kollegial diskussion i ämnes- eller arbetslag kring stöd/anpassningar för 

nyanlända elever?  

 Hur går diskussionen? Finns gemensamma och överenskomna arbetssätt? 

• Finns överenskomna arbetssätt kring mottagandet och arbetet med de nyanlända eleverna? 

 Hur fungerar det? Om rektor står bakom sådana dokument? Är det något du känner till?  

 Har du fått ta del av sådana planer? 

Förbättringar

• Har du några tankar om förbättringar inom ramen för arbetet med nyanlända på din skola?  

 Behövs något göras bättre på skolan? Vad? Av vem ska detta göras?
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