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Sammanfattning  

Det nu föreliggande examensarbetet har haft som syfte att undersöka och bidra med kunskap om hur 

några lärare beskriver språkutvecklande undervisning för elever inom SFI-undervisningen spår 1 och hur 

de beskriver att specialläraren med språk-, skriv- och läsutveckling kan fungera som stöd i det 

språkutvecklande arbetet. Undersökningen genomfördes på en SFI-utbildning på spår 1, med fyra lärare 

och fem undervisningsgrupper i kurserna A-D. Undersökningens empiri baseras på fem observationer, 

en Diamond ranking och en fokusgruppsintervju.  Undersökningen har haft en kvalitativ ansats och 

sociokulturell teori och en modell ”SFI-undervisningens ABC” som stöd och grund för empirins analys. 

Lärarna beskriver att de i sin språkutvecklande undervisning utgår från elevernas kunskaper och att de 

genom att träna tala, lyssna, skriva, läsa och förstå arbetar för en språkutvecklande undervisning.   

Resultatet visar också att det finns behov av att få tillgång till en speciallärare språk-, skriv- och 

läsutveckling på SFI eftersom det är en komplex undervisningssituation för både lärare och elever inom 

SFI-utbildningen. Resultatet visar att elevernas heterogena språkbakgrund ställer stora krav på den 

undervisande läraren som måste förhålla sig till många modersmål och dess inverkan på språkinlärningen 

i svenska som andraspråk. Ett resultat visar också att modellen ”SFI-undervisningens ABC” som stöd 

används i den observerade undervisningen till viss del, men det finns behov att arbeta för att 

implementera den ytterligare. I undersökningens resultat framkommer att både lärare, språkstödjare och 

speciallärare tillsammans kan bidra till att öka kunskapen om och motverka risken för att både elever och 

lärare hamnar i språklig och pedagogisk sårbarhet. 
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Abstract  

The purpose of this survey has been to investigate and contribute knowledge about how a few 

teachers describe language development teaching for students in SFI teaching track 1 and how 

they believe that the special needs teacher with language, writing and reading development can 

function as support in that work. The survey was conducted on an SFI education on track 1, with 

four teachers and five teaching groups in courses A-D. The survey empirics are based on five 

observations, a Diamond ranking and a focus group interview. The survey has had a qualitative 

approach with a sociocultural theory and a teaching model of The ABC of SFI teaching as support 

and basis for the empirical analysis. The teachers describe that their language development 

teaching is based on the students' knowledge and that by practicing speaking, listening, writing, 

reading and understanding in a multimodal and translanguaging way, they work for a language 

development teaching. The results also show that there is a need to have access to a special needs 

teacher of language, writing and reading development at SFI, as this is a complex teaching situation 

for both teachers and students in the SFI education. It also shows that the students' heterogeneous 

language background calls for a high level of proficiency in teaching on the teacher, who must relate 

to many native languages and its impact on language acquisition in Swedish as a second language. 

The result also shows that the teaching model of The ABC of SFI teaching as support is used in the 

observed teaching to some extent, but there is a need to work to implement it further. The results 

of the survey show that both teachers, language supporters and special teachers together can 

contribute to increasing knowledge about and counteracting the risk that both students and teachers 

end up in linguistic and pedagogical vulnerability. 
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1.Inledning 

I mitt arbete som lärare under många år inom vuxenutbildningen, främst på SFI (Utbildning 

i Svenska För Invandrare) med studerande som för första gången möter skolundervisning 

och då på ett andraspråk, har jag ofta slagits av hur svårt det är att tillägna sig ett skriftspråk. 

Mina elever har oftast ingen eller mycket kort skolbakgrund. Min erfarenhet är att 

undervisningen för spår 1 ännu ofta organiseras utifrån perspektivet att alla deltagarna har 

en skolbakgrund och tidigare studierfarenhet. Det gör att undervisningen utformas för 

studievana elever. I rapporter, av forskare och yrkesverksamma lärare har under en längre 

tid uppmärksammats om problematiken med ett ensidigt teoretiskt undervisningsperspektiv 

för de studerande inom SFI (Franker, 2017; Franker & Christensen, 2013; Harstad & 

Hostetter, 2017; Wedin, 2014). Det innebär att undervisningen utformas för elever som kan 

läsa sig till kunskap och inte för elever som behöver lära sig att läsa (Cummins, 2017; 

Franker, 2011 & 2013).  

Att undervisa vuxna utan tidigare läs- och skrivkunskaper och kortutbildade kräver mycket 

av läraren (Franker & Christensen, 2013; Gibbons, 2007). Komplexiteten medför att läraren 

förutom kunskaper i svenska språket också måste ha kunskaper om elevernas olika 

språkbakgrund, modersmålens uppbyggnad, strukturer och hur de olika språken påverkar 

inlärningen av det svenska språket och samtidigt utmana och motivera den vuxne eleven i 

sina studier (Abrahamsson, 2007; Franker & Christensen, 2013; Källström, 2013). 

Specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling (härifrån skrivs enbart 

speciallärare) kan enligt forskning vara ett gott stöd för både lärare och elever i det 

språkutvecklande arbetet samt i lärarnas olika behov av stöttning i det 

skriftspråkutvecklande klassrumsarbetet och utvecklingen av ett professionellt lärarskap 

(Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016; Plantin-Eve, 2018). 

Trots den komplicerade undervisningsbild som introducerats ovan ger Skollagen inga 

direkta krav på specialpedagogiska insatser i vuxenutbildningen, som vi kan se av följande 

citat: ”Elever inom vuxenutbildning har rätt till stöd även om det inte finns någon 

skyldighet att erbjuda särskilt stöd” (Förordning om ändring av förordningen, SFS 

2019:521). Inom vuxenutbildningen saknas krav på huvudmannen från skollagen om att 

tillsätta specialpedagogiska särskilda insatser eller en samlad elevhälsa, även om den vuxne 

eleven har behov av det. Men samtidigt beskriver skollagen att alla studerande inom den 
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kommunala vuxenutbildningen ska få det stöd de behöver för att kunna studera inom alla 

vuxenutbildningens former (Skollag, SFS 2010:800; SFS 2019:521).  

Språklig sårbarhet är ett begrepp som beskriver vad en person kan uppleva om hens 

språkliga resurser inte motsvarar de som används i en speciell kontext (Bruce, Ivarsson, 

Svensson & Sventelius, 2017). Den vuxne studerande med kort eller ingen skolbakgrund 

riskerar att hamna i språklig sårbarhet eftersom elevens språk och studieerfarenheter inte 

räcker till för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på grund av en allt för teoretisk 

undervisning på SFI. Dessa problem kan göra att lärare själva hamnar i pedagogisk 

sårbarhet (Bruce m fl., 2017).  Därför har specialläraren enligt examens-förordningen ett 

mycket viktigt arbete att bidra med även inom vuxenutbildningen SFI 

(Examensförordningen, SFS 2017:1111). Speciallärarens roll omfattar både att stödja 

eleven, men också att samarbeta med undervisande lärare. I den finska skolan arbetar 

specialläraren kontinuerligt på ett sådant sätt, tillsammans med klassläraren. Sundqvist och 

Ström (2015) beskriver i sin forskning hur specialläraren och klassläraren samarbetar 

genom olika sätt att konsultera. De finner i sin studie belägg för att ett rådgivningsarbete i 

sammarbetesform är den bästa vägen för både klassläraren och speciallärarens samarbete 

om eleverna (a.a.). 

1.2 Syfte 

Syftet med det nu föreliggande examensarbetet är att undersöka och bidra med kunskap om 

hur några lärare beskriver språkutvecklande undervisning för elever inom SFI-

undervisningen spår 1 och hur de menar att specialläraren med språk-, skriv- och 

läsutveckling kan fungera som stöd i det språkutvecklande arbetet.  

1.2.1 Frågeställningar  

Mot bakgrund av syftet har följande frågeställningar utformats:  

• Hur beskriver några SFI-lärare sin språkutvecklande undervisning och vilka aktiviteter 

ser de som återkommande?  

• Hur kan några undervisningsaktiviteter beskrivas utifrån en modell för kognitiv 

utmaning och kontextuellt stöd?  

• Hur beskriver några SFI-lärare att specialläraren kan vara behjälplig i arbetet med den 

språkutvecklande undervisningen? 
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1.3 Centrala begrepp 

Här förklaras centrala begrepp i examensarbetet i den ordning de förekommer i 

examensarbetet.   

Språkutvecklande undervisning: En språkutvecklande undervisning syftar till att utifrån 

elevens språkliga repertoar främja hens parallella språk och ämnesutveckling (Gibbons, 

2007). Begreppet innefattar en undervisning som tar sin utgång i en för eleven känd kontext. 

Eleven kan då använda sig av sina egna resurser för att såväl bekräfta som lära in nytt om 

och på sitt andraspråk. Franker beskriver att eleverna då också engageras som resurs i sitt 

eget lärande (Franker, 2019).  

Språklig och pedagogisk sårbarhet: Begreppet språklig sårbarhet är när den studerande 

hamnar i situationer då hens språkliga kunskaper blir ett hinder för språklig och 

kunskapsmässig interaktion i olika sociala miljöer eftersom elevens språk inte räcker till 

för att kunna delta i den undervisningen. Pedagogisk sårbarhet kan uppkomma när en lärare 

utmanas i att hjälpa en elev på grund av att läraren inte har tillräckligt med kunskaper om 

0språk och pedagogiska verktyg för uppgiften (Bruce, m fl., 2017).  

L2 – Language two: Begreppet L2 (andraspråk) kommer från den lingvistiska 

begreppsvärlden och betecknar en andraspråkstalare, en person som talar ytterligare ett 

språk utöver sitt modersmål, L1 (Dualy & Burt, 1972).  

Litteracitet och alfabetisering av vuxna på ett andraspråk: Om litteracitet och/eller 

alfabetisering av vuxna SFI-studerande utan eller med kort skolbakgrund finns det inte så 

mycket vetenskaplig litteratur skrivet om i Sverige (Franker & Christensen, 2013). 

Litteracitet och alfabetisering innebär att du lär in ett skriftspråk, att du lär dig läsa och 

skriva med något alfabet (Franker, 2011 & 2019; Rosén & Wedin, 2019).  

Språkstödjare: Språkstödjare är en viktig del av kollegiet inom vuxenutbildningen SFI. 

Språkstödjare arbetar med att stötta andraspråkselever med språkstöd på elevernas 

modersmål. De är inte lärare och inte heller tolkar utan arbetar med att stötta eleverna med 

hjälp av deras modersmål. Det finns ännu inget krav på pedagogisk utbildning för 

språkstödjare (Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2020). 
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Utmanande undervisning: De båda forskarna Qarin Franker (2019) och Pauline Gibbons 

(2007) använder begreppet när de beskriver hur viktigt det är att både utmana och stödja 

elever i språkundervisning. Gibbons (2007) beskriver att det behöver skapas samarbete 

mellan eleven och läraren där de samspelar i en inlärningsprocess. Gibbons beskriver att 

inlärning är en kollaborativ och social process där läraren och eleven tillsammans arbetar 

med språket där redan befäst kunskap utmanas och stöttas för att nya kunskaper ska prövas 

och befästas (a.a.).  Det kan ske genom ett integrerat språk- och ämneskunskaper i 

undervisningsarbete där elevens kunskapsbakgrund utgör basen som genom stöttning 

skapar grund för vidare utveckling t ex. den proximala utvecklings zonen (ZPD= Zone of 

Proximal Development), (Gibbons, 2007).  

Stödstrukturer: Stödstrukturer kan i detta arbete vara både språkstödjare och speciallärare 

språk-, skriv- och läsutveckling, men också kontextuellt stöd i undervisningen som t ex. 

den språkutvecklande modellen SFI-undervisningens ABC (Figur 8). I den beskrivs att den 

kontextuellt stöttande språkundervisningen tar sin början i det kontextbundna stoffet. Det 

kontextbundna stoffet kan vara att eleven själv har god förförståelse (egen erfarenhet) 

för/av det som undervisningen ska handla om eller att det som ska läras in upplevs i en 

trygg kontext där eleverna tillsammans med språkstöd och lärare kan utforska språket både 

praktiskt och teoretiskt.  I den kontextuellt stödjande undervisningen stöds eleverna av olika 

pedagogiska verktyg som de med stöttning av lärare med flera får lära sig att använda. Detta 

stöd kan t ex. vara språkstöd, skriv- och lässtöd, digitalt stöd m.m. (Gibbons, 2007; 

Dahlström & Gannå, 2018). 
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2 Bakgrund 

2.1 Styrdokument 

Här följer en genomgång av de styrdokument som reglerar SFI-undervisningen inom 

vuxenutbildningen, samt examensförordningen som reglerar speciallärarens språk, läs och 

skrivutvecklingens uppdrag och yrkesområde.  

2.1.1 SFI - spår- och kursindelning  

Inom vuxenutbildningens utbildningsparaply ingår sedan några år SFI som en del 

(Förordning om vuxenutbildningen, SFS 2011:1108). SFI-undervisningen är indelad i tre 

studievägar: 1–3 och skriv- och läsinlärning som löper genom alla kurserna. Inom de tre 

studievägarna finns fyra olika kurser, se figur 1 här nedanför. 

  

Figur 1 Studievägar och kurser inom SFI. Fritt tolkat från Skolverket, Risenfors, 2020. 

Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 

finns kurserna A, B, C och D. Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre 

omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i 

kurs B, C och D. Läs- och skrivinlärningen (gul pil i figur 1) löper oftast med i spår 1och 2 

eftersom studerande i spår 3 oftast har det latinska alfabetet genom tidigare studier i till 

exempel engelska och franska. Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund 

motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 

3 finns kurserna C och D (Skolverkets föreskrifter om kursplan för kommunal 

vuxenutbildning, SKOLFS 2017:91).  
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2.1.2 Kursplaner för SFI 

Kursplanen för SFI är uppdelad utifrån den kursindelning som presenteras här ovan. De 

kurser och spår som är intressanta i den nu föreliggande undersökningen är kurserna A-C 

inom spår 1 och grundläggande läs- och skrivinlärning (SKOLFS 2017: 91). För närvarande 

finns det i kursplanen betygskriterier för nivåerna F-A, vilket är överensstämmande med 

betygsnivåerna för övrig grundskola och gymnasium (a.a.). I den undervisning som finns 

beskriven i stödmaterialet (Individanpassning, extra anpassning och orienteringskurser 

inom vuxenutbildningen, Skolverket, 2015a) beskriver Skolverket uttryckligen vad en 

undervisning som är främjande för elevernas möjligheter till utbildning inom kommunal 

vuxenutbildning är. Där beskrivs vikten av att skolan ska generera goda kunskaper om 

elevernas behov och förutsättningar för att delta och tillgodogöra sig undervisningen trots 

vuxenutbildningens heterogena elevunderlag. Vidare beskrivs att många av eleverna som 

idag söker sig till vuxenutbildningens utbildningar har inga eller lite erfarenheter av 

skolundervisningen, vilket ställer höga krav på anpassningar och individualisering av 

studierna (Skolverket, 2015a). Läroplanen för vuxenutbildning säger uttryckligen att: 

”…utbildningen måste anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Utbildningen 

ska också möta varje elev utifrån elevens behov och förutsättningar” (Läroplan för 

vuxenutbildningen och SFI, Skolverket, 2020c). Vuxenutbildningen ska också motverka 

såväl funktionsnedsättningars, kognitiva nedsättningars och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningars konsekvenser (a.a.). För att få behörighet att undervisa och sätta 

betyg inom SFI krävs idag 30 hp (Behörighetskrav för lärarlegitimation, Skolverket, 

2020a). Huvudansvaret ligger hos rektor men för undervisningens dagliga arbete och 

anpassningar i klassrummen ligger ansvaret på respektive lärare (Skolverket, 2020c).  

2.1.3 Skollagen  

SFI återfinns sedan något år under Vuxenutbildningens utbildningsparaply tillsammans 

med Särvux och Komvux (Skolverket, 2020c). De som idag studerar på SFI är vuxna 

personer bosatta i Sverige (över 16 år) utan tillräckliga kunskaper inom det svenska språket 

(a.a.). Vad gäller specialpedagogiska insatser inom vuxenutbildningen och SFI finns det 

idag inget lagkrav på huvudmännen om särskilt stöd, men det finns krav på att elever inom 

vuxenutbildningen /SFI ska få det stöd och hjälp som skolan kan anordna genom extra 

anpassningar. Särvux omfattas inte av dessa undantag (SFS 2011:1108). Det innebär att 
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elever inom vuxenutbildning har rätt till stöd (extra anpassningar) även om det inte finns 

någon skyldighet att erbjuda särskilt stöd i vuxenutbildningen. Det medför att 

huvudmannen inte har någon skyldighet att erbjuda särskilt stöd till elever i behov av det, 

men att undervisningen ska anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar (a.a.).  

2.1.4 Speciallärarens roll inom vuxenutbildningen 

Enligt examensförordningen (SFS 2017:1111) har specialläraren inom språk-, skriv- och 

läsutveckling bland annat i uppdrag att analysera och arbeta förebyggande för att undanröja 

svårigheter och hinder i undervisningen. Vidare har specialläraren uppdraget och kunskaper 

att arbeta utredande, analyserande och förebyggande med såväl lärare som elever genom 

samtal och vara rådgivande i frågor som rör elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Det 

kan göras genom att specialläraren samverkar med olika aktörer för att på olika sätt stödja 

elever och lärare i verksamhetens undervisning samt verka för att utveckla densamma (SFS 

2017:1111).  
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3 Litteraturgenomgång 

All använd litteratur är inte vetenskapligt granskad (Peer Review) på grund av att det finns 

lite vetenskapligt granskad litteratur inom området SFI och vuxna studerande utan eller 

med kort skolbakgrund i Sverige och Norden. Den litteratur som använts utöver granskad 

forskning är skriven av yrkesverksamma lärare med lång egen erfarenhet av undervisning 

av vuxenstuderande L2 -elever utan eller med kort skolbakgrund och/eller SFI och därför 

tillför de viktiga kunskaper för examensarbetets forskningsområde. 

3.1 Grundläggande språk- och kommunikationsutveckling 

 

Figur 2 Språk- och kommunikationsutvecklingstrappan (Bruce m fl. 2017) 

Bruce m fl. (2017) beskriver att den grundläggande språk- och kommunikations-

utvecklingen av modersmålet sker i steg enligt trappan i den ovanstående figuren. Språket 

utvecklas i samspel och genom att det utmanas muntligt kommunikativt från tidig ålder, 

redan innan barnet kan forma sina första ord. Den första språkliga utvecklingen formas från 

muntligt samspel och turtagning där det lilla barnet socialiseras in i det språkbruk som 

personerna i dess närhet använder, vilket är viktigt för den pragmatiska utvecklingen. 

Därefter sker en semantisk utveckling där barnet lär de första orden och uttalet vässas 

genom att barnets fonologiska medvetenhet ökar genom träning i samspel med andra 

(Bruce m fl., 2017). Pragmatisk förmåga inbegriper förståelse för ett skriftspråk, men också 

en förståelse för hur språket ska användas och i vilka situationer. Semantisk förmåga 

inbegriper t ex. ett rikt ordförråd och att kunna använda ordförrådet på ett funktionellt sätt 

inom ett skriftspråk. Båda begreppen har stor betydelse för andraspråkstalarens 

språkutveckling (Bruce m fl., 2017; Nettelbladt & Salameh, 2018). Bruce m.fl., (2017) 

beskriver hur det sedan i språkutvecklingen sker en övergång till ett steg där enstaka ord 

börjar bilda enkla meningar och en grammatisk medvetenhet börjar byggas. Därefter följer 
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steget när barnet börjar få mer grepp om språket och blir språkligt medveten och är ett steg 

som är viktigt för att barnet i nästa steg ska kunna starta sin skriftspråksutveckling.  I nästa 

steg har vi så den skriftspråkliga utvecklingen. Den utvecklingen gynnas av att alla steg i 

trappan har tagits och att barnet har en god språklig- och kommunikativ förmåga. Den 

förväntas nu automatiseras och stabiliseras så att den kan användas för att möta ett mer 

abstrakt språk i skolan.  Fonem beskriver ett språkljud och kan bestå av en eller flera grafem 

i det svenska skriftspråket. Grafem beskriver en bokstav t ex. A. I läsinlärning är 

kopplingen mellan grafem och fonem (språkljud – bokstav) viktig för att förstå kopplingen 

mellan skrift och tal (Bruce m fl., 2017; Salameh & Nettelbladt, 2018). När barnet har 

knäckt alfabetskoden och behärskar att avkoda grafemen i språket till fonem, är grunden 

lagd för att sedan bygga vidare på läsförståelsen (a.a.).  

3.2 Undervisning med vuxna ur ett andraspråksperspektiv  

Den vuxne L2-studerandens möjligheter att tillgodogöra sig och kunna utveckla en språklig 

progression på sitt andraspråk kan särskilt påverkas av några områden. 

Inlärning som norm i Sverige och västvärlden kan beskrivas som teoretisk, men för inte så 

länge sedan så var lärlingssystemet och ett praktiskt baserat inlärningssystem en del av 

utbildningssystemet som utbildade de flesta även i denna del av världen (Säljö, 2006). I 

traditionell undervisning på SFI finns också en tanke om att undervisningen utgår från 

homogenitet och standardisering av såväl eleven som stoffet som ska läras ut/in (Fejes, 

2019). En av få forskare som skrivit om vuxenundervisning i Sverige är Andreas Fejes som 

är professor i vuxenpedagogik (2019).  I en intervjustudie undersöker han hur några 

kommuner har valt att organisera SFI-undervisningen för eleverna från dag ett i Sverige. I 

studien framkommer det att elevernas motivation är stor i början av deras studier, men att 

det inte alltid syns i form av snabbare progression genom utbildningen. Fejes menar att de 

undersökta utbildningarna skapar gränser och minskar inkluderingen för de studerande. 

Fejes beskriver också att om vi idag undersöker vilka som är L2-elever inom spår 1 på SFI 

befinns elevunderlaget mycket långt ifrån tidigare elevers homogenitet vad avser både 

språk, kultur och skolerfarenhet (a.a.). De heterogena undervisningsförutsättningarna inom 

SFI lyfts också i en studie av Rosén och Wedin (2019) som i sin forskning beskriver 

förändringen av de som migrerat till Sverige under den senaste tiden från utbildade till 

personer med låg eller ingen utbildning. Rosén (2013) har i sin avhandling bland annat lyft 
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frågan om invandrarskap och identitetsskapande i den svenska skolan. Rosén diskuterar 

också den svenska nutida kategoriseringen av flykting eller invandrare och beskriver på så 

sätt att en invandrare jobbar i Sverige men det gör inte en flykting. Hon beskriver i sitt 

resultat hur SFI-undervisningen riskerar att skapa exkludering snarare än inkludering i det 

svenska samhället och på så sätt blir SFI en utbildning för invandrarskap (a.a.). 

Enligt forskning ser andraspråksinlärningen olika ut beroende på vilken språklig bakgrund 

eleven har och hur långt ifrån eller nära elevens modersmål är det språk personen ska lära 

in som andraspråk (Abrahamsson, 2009; Franker, 2017; Hyltenstam & Lindberg, 2017; 

Källström, 2013; Sandwall, 2013; Wedin, 2014). En annan viktig faktor som forskningen 

(Franker, 2017; Wedin, 2014) också har visat påverkar andraspråksinlärningen är om 

inläraren har eller inte har en skolbakgrund och studievana. En ytterligare betydelsefull 

faktor är om eleven har knäckt läskoden på något språk eller är illitterat och lågutbildad 

(a.a.). Om L2-eleven har en skolbakgrund kan hen snabbare ta till sig den teoretiska 

undervisningen även på den traditionella SFI-utbildningen. Men om eleven däremot måste 

ta till sig språket genom att muntligt interagera på andraspråket och samtidigt lära sig 

skriftspråket, kan eleven ha behov av en annan och mer praktisk undervisning och att kunna 

använda sig av transspråkande som ett multimodalt verktyg i språkinlärningen, vilket 

bekräftas av såväl forskare som yrkesverksamma lärare (Alver & Lahaug, 2016; Franker, 

2017; Rosén & Wedin, 2019). Multimodal undervisning betyder att undervisning sker på 

flera olika sätt och med hjälp av olika pedagogiska verktyg. Dessa pedagogiska verktyg 

kan t ex. vara praktiska redskap och att göra, se och/eller göra film, fotografera, analysera 

fotografier, läsa men också att läsa med öronen, o.s.v. (Franker, 2019; Magnusson, 2014). 

Till det hör också transspråkande pedagogik som kort innebär att man använder alla språk 

som eleven behärskar och arbetar multimodalt utifrån elevens erfarenheter och kunskaper 

i såväl andraspråksinlärningen som skriftspråksutvecklingen (Rosén & Wedin, 2019). 

3.3 Språkutvecklande undervisning  

Numer används inte begreppet illitterat eller analfabet om personer som inte har 

skriftspråkliga kunskaper på sitt modersmål eller annat skriftspråk eftersom det utgår från 

ett bristperspektiv. Istället använder man benämningen personer utan eller med kort 

skolbakgrund (Franker, 2011 & 2019; Rosén & Wedin, 2019). I Frankers (2011) forskning 

undersöker hon hur elever utvecklar litteracitet i vuxen ålder i en tvåspråkig kontext. 
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Franker beskriver att där är vårt extremt skriftspråksfokuserade samhälle som gör icke 

läskunniga och/eller kortutbildade personer funktionshindrade och marginaliserade som 

samhällsmedborgare eftersom allt i vårt samhälle utgår från att vi kan tolka skriftspråket i 

olika kontexter ur ett europeiskt perspektiv. Hon diskuterar också i sin första delstudie kring 

varför alfabetiseringsundervisningen så ofta misslyckat trots goda avsikter hos de 

inblandade. Franker beskriver att en tydlig orsak är att undervisningen inte tar tillvara 

elevernas kunskaper om t ex. vardagslivet i en språkutvecklande undervisning (a.a.).  

Franker (2011 & 2019) tar i sin forskning upp problematiken med litteraciteten och dess 

olika dimensioner. Hon beskriver att läsning oftast beskrivs som en kombination av A x F 

= läsning (avkodning + förståelse = läsning).  Att kunna läsa och skriva innebär mer än 

bara avkodning och att kunna forma bokstäver till ord och meningar. Franker beskriver att 

vuxna kortutbildade andraspråkselever har behov av både en syntetisk och en analytisk 

läsmetod för att bemästra litteracitet. Den syntetiska läsningen går från delar till helhet. Det 

vill säga att koppla bokstäverna (grafemen) till ljuden (fonemen) (a.a.).  I begreppet att vara 

litterat beskriver Franker (2011) att det finns en kulturell-, teknisk- och kritisk dimension. 

I den tekniska ingår att kunna avkoda bokstäver (grafem) och omforma dem till ljud 

(fonem) och därifrån sätta ihop dem till ord med betydelse i ett språk. I den analytiska 

läsmetoden beskriver Franker (2019) att man utgår från helheten och går till delarna. Det 

innebär kort att man t ex. utgår från förståelsen för det man läser, från helhet till delar i och 

åter till helhet. Den kulturella dimensionen består av både den pragmatiska och semantiska 

kompetensen. Den pragmatiska betyder att kunna använda t ex. uttryck på rätt sätt, i rätt 

situation i en kultur/i ett samhälle. Den semantiska betyder vad det språkligt betyder t ex. 

en katt (vår bild av en katt). Till sist har vi den textkritiska dimensionen. I den betyder det 

att du som användare kan så mycket av de andra dimensionerna för att kritiskt kunna 

granska den text/bild du har framför dig (a.a.).  Franker (2019) menar att den vuxna 

andraspråksinläraren redan har ett utvecklat språk, men ibland inte ett skriftspråk och har 

behov av att aktivera sina tidigare språkkunskaper för att erövra det nya skriftspråkets 

visuella och kontextuella ledtrådar. De visuella kan vara igenkänning av bilden av ord och 

bokstäver. Den kontextuella kan vara att känna igen det som finns i och runt texten (a.a.).  

Franker (2011) skildrar i sin forskning hur litteracitetsinlärning ofta bedrivs genom att SFI-

lärare använder bilder som underlag för sin undervisning. Hon menar att det då är lätt att 

infantilisera de vuxna inlärarna genom att använda för enkla bilder. Franker beskriver att 
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eleverna mycket väl kan använda sig och tolka komplicerade bilder från verkligheten om 

de får en språkutvecklande undervisning med tillräcklig stöd vad gäller kulturella koder 

och andra sociala regler som finns i en kultur som de ännu inte känner till och att modellen 

arbetar för att sätta SFI-undervisningen i en stöttande kontext t ex. genom resursmodellen 

se figur 3 (a.a.).  

Franker (2011) har i sin forskning sett att litteracitetsundervisningen många gånger utgår 

från ett bristperspektiv och att vi i undervisningen fokuserar på elevens brister (a.a.). 

Franker (2019) förklarar genom en pedagogisk resursmodell (Figur 3) hur 

språkutvecklande undervisning bör gestaltas i SFI-undervisning.   

Hennes resursmodell för en språkutvecklande undervisning går ut på att se den vuxnes 

förkunskaper som en resurs som är användbar och som skapar förståelse och grund för 

språkundervisningen och förståelse för det nya språket, dess kultur och hur det används 

(a.a.). 

 

Figur 3. Resursmodell för pedagogisk grundläggande litteracitetsundervisning Franker, (2019) 

Franker skildrar med modellen hur allt utgår från eleven och hens resurser i centrum och 

att det runt om eleven finns fyra praktiker: 

Den betydelsebärande: Där bearbetas texters och bilders betydelse och kopplar det till redan 

förvärvad kunskap såväl semantiskt som syntaktiskt. Den kodknäckande praktiken: 

Fokuserar på att genom språkets form och hur den uttrycks muntligt, i skrift och i bild. Den 

textanvändande praktiken: Här ligger fokus på att använda olika texter i dess olika 

sammanhang. Det betyder att kunna använda ”rätt” texttyp i ”rätt” sammanhang.  Den 
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analyserande praktiken: Fokuserar på att ifrågasätta och granska såväl 

muntligframställning, skriftliga texttyper som bildtyper. Det centrala i den analyserande 

praktiken är att ingen text eller bild är helt neutral utan allt har ett syfte (a.a.).   

Alver och Lahuag (1999) förklarar hur de i norsk alfabetiseringsundervisning och ur deras 

erfarenheter av alfabetiseringselever (L2-elever) som inte kan skriva eller läsa för att lära, 

har andra strategier för hur de kan lära sig genom att se, göra och samtala. Om L2-

studerande begränsas av sin brist i litteracitet blir den en barriär som hindrar dem att lära 

istället för att bli en språkutvecklande undervisning som är den del av såväl skolans domän 

som vardagslivets domän. De menar att det är helt avgörande att utgå från elevens egna 

erfarenheter för att få en positiv progression hos den vuxne inläraren (a.a.). 

Harstad och Hostetter (2017) yrkesverksamma lärare inom SFI, beskriver i en skrift hur 

viktigt det är att lära i kontext. De beskriver utifrån fyrfältaren (Figur 7) att skriv- och 

läsundervisning för spår 1 bör ta sin utgång i gemensamma upplevelser som dokumenterats   

genom film eller fotografering. Den dokumentationen har man sedan som utgångspunkt i 

det gemensamma skapandet av en text i en språkutvecklande undervisning. De beskriver 

det som att lära sig läsa och skriva på tankens grund och att arbetssättet förutsätter språkstöd 

på modersmålet (a.a.). Ett arbetssätt för att skapa gemensamma texter är t ex. APE = Alla 

– Par – Enskilt: APE är ett kooperativt arbetssätt där alla (eleverna och läraren) deltar i 

skapandet av t ex. en gemensam berättelse på Whiteboarden. Därefter skriver eleverna en 

berättelse i par och till sist kan eleven skriva en berättelse enskilt (Kagan & Stenlev, 2017).  

Sandwall (2010 & 2013) beskriver i sin avhandling hur SFI-eleverna (Kurs B/C) inte enbart 

kan utveckla sitt andraspråk genom att delta i en yrkespraktik. I hennes studie framkommer 

ett stort behov av att koppla praktiken och praktiksituationer i en språkutvecklande 

undervisning. Sandwall beskriver det som att verkligheten från praktikplatsen hämtas in i 

språkundervisningen där den bearbetas för att sedan tas med till praktikplatsen 

(verkligheten) för att där användas och sedan återföras till språkundervisningen och 

bearbetas igen (se Figur 4) 
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Figur 4 SFI-undervisning med praktik som utgångspunkt. Sandwall (2010) 

Sandwall (2010 & 2013) beskriver i sin modell (Figur 4) också vikten av att använda sig 

av kopplingsfrågor i undervisningen för att knyta ihop verkligheten med språkstudierna för 

att skapa kontextuellt stöd för det som upplevs, t ex. på praktiken. Vidare beskriver 

Sandwall hur arbetssättet kan förändra rollen som eleverna har i sina studier. Hon beskriver 

hur eleven blir en medskapare och inte enbart en mottagande novis i språkinlärningen. På 

så sätt menar hon också att SFI-utbildningen då tar tillvara, förkortas och bygger på 

verkligheten som är direkt användbar för eleverna i samhället och inte en fristående del 

som arbetar dekontextuerat (a.a.). 

 

3.4 Språklig och pedagogisk sårbarhet 

Begreppen språklig och pedagogisk sårbarhet är relativt nya. Bruce m fl. (2017) beskriver 

yngre och äldre elevers olika språksvårigheter som språklig sårbarhet för att få ett samlande 

begrepp om utmaningar som uppkommer i relation med pedagogisk verksamhet och ökade 

språkkrav i till exempel förskola och skola. Begreppen innebär också att fokus skiftar från 

att vara individburna utmaningar till att förstås utifrån relation. Språklig sårbarhet är något 

som kan variera som en följd av individens relation till uppgifter och kontext (a.a.). Den 

skriftspråkliga sårbarheten är ett mycket omfattande begrepp som bland annat rymmer 

utmaningar som olika former av läs- och skrivsvårigheter (Bruce m fl., 2017).  

Språkförmåga är något som vi oftast tar förgivet, men språkförmåga och risk för 

skriftspråklig sårbarhet hänger ihop eftersom det är svårigheter i den expressiva (att 

uttrycka sig t ex. brister i ordförrådet) och i den impressiva (förståelsen för det som ska tas 
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in, t ex. information i tal och skrift) språkliga förmågan som i så fall fallerar och gör att 

personen hamnar i språklig sårbarhet när hen kommer i nya ovana kontexter (Bruce m.fl., 

2017; Salameh & Nettelbladt, 2018). 

Ett sätt att utreda/kartlägga språksvårigheter och språklig sårbarhet är att göra en dynamisk 

kartläggning. Den visar i vilka situationer språket fungerar (både det muntliga och 

skriftspråkliga) och utröner hur man kan förstärka elevens språk och därmed också 

pedagogiskt överbrygga svårigheterna (Bruce m fl., 2017). Lexigram är ett verktyg för en 

dynamisk kartläggning av elevernas språkliga styrkor och svagheter som har utarbetats av 

Bruce m fl. (2017). Kartläggningen ska alltid göras med eleven och en språkstödjare eller 

tolk om eleven har ett annat modersmål eftersom elevens språkkunskaper i så fall måste 

kartläggas på modersmålet och på svenska (a.a).   

Pedagogisk sårbarhet beskriver (Bruce m fl. (2016) kan innebära att pedagogen finner att 

hen inte har tillräckligt med kunskap om andraspråkselevernas olika modersmål och hur de 

påverkar inlärningen av svenska som andraspråk. Det kan också innebära att läraren saknar 

tillräckliga verktyg i sin undervisning och då riskerar att hamna i pedagogisk sårbarhet 

(a.a.).  
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4 Teoretisk förankring 

4.1 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin har sin grund i Vygotskijs (1978) tankegångar om undervisning 

och lärande. Säljö (2006), Lantolf och Thorne (2006) beskriver att den sociokulturella 

teorin utgår från perspektivet att det finns ett samspel mellan människor och att det i det 

samspelet sker en utveckling både för individen och för kollektivet. I den utvecklas 

individens kunskaper och tankar genom samspel med andra (a.a.). Inom den sociokulturella 

teorin ses inte människans utveckling som att innefatta en slutpunkt för utvecklingen. 

Teorin beskriver istället att så länge det finns en utveckling av såväl fysiska som 

intellektuella artefakter så kan dessa utvecklas och förbättras genom en ständig mediering 

i olika situerade kontexter (Säljö, 2006).  Speciellt ger den sociokulturella teorin en grund 

för synsätt på progression, samspel och interaktion i andraspråksundervisning och -

forskning (Cummins, 2006 & 2017; Gibbons, 2007; Lantolf & Thorne, 2006). 

4.1.1 Den proximala utvecklingszonen ZPD  

Den proximala utvecklingszonen (härifrån ZPD = Zon of Proximal Development) är 

ytterligare ett centralt begrepp i sociokulturell teori som beskriver var kunskap och 

färdigheter tränas och befästs. I samspelet med andra föds olika sätt att tänka, resonera och 

handla och på så sätt både befäst ett gemensamt men också nya sätt att agera (Säljö, 2006). 

Vilket bekräftas av Lantolf och Thorne (2006) genom deras resonemang om att det i ett 

dialektiskt perspektiv också sker en individuell intellektuell utveckling ur och i samspelet 

med andra.  

Den proximala utvecklingszonen åskådliggörs i figuren nedan. I den mittersta cirkeln visas 

vad individen kan och behärskar utan hjälp. I den mellersta cirkeln visas vad individen kan 

klara men med visst behov av yttre stöd som t ex. en handledare eller lärare. I den yttersta 

cirkeln finns de kunskaper och färdigheter som individen ännu inte behärskar men kan 

utveckla (Säljö, 2017; Vygotskij, 1978). 
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Figur 5: Proximala utvecklings zonen. (Fritt efter Säljö, 2017, s 100). 

4.1.2 Artefakter, mediering och situerat lärande  

I den sociokulturella teorin finns som Säljö (2006) beskriver också de centrala begreppen 

artefakter och mediering. Artefakter är de fysiska redskap som vi använder oss av t ex. 

penna, sax, linjal, men också språk, datorer, Ipads och andra apparater som vi genom vår 

kunskap har tillverkat och kan använda oss av i olika sammanhang (Säljö, 2006). De 

redskap som vi använder oss av medierar vår gemensamma verklighet i olika situationer. 

Det kraftfullaste medierande redskap som Säljö (2006) beskriver är vårt språk och vad 

språket som resurs medför för individens möjligheter till kommunikation och samspel på 

olika sätt i olika kontexter (a.a.). I det kollektiva samspelet mellan elev-lärare och eller 

elev-elev beskriver Lantolf och Thorne (2006) en utveckling av såväl det egna intellektuella 

tänkandet som språkliga redskapen samt i undervisningssituationer där läraren eller andra 

elever medierar kunskap på olika sätt.  Säljö (2006) beskriver att en del av den 

sociokulturella teorin är den kontext som individen befinner sig i vid lärande eller 

utbildningstillfället, men kontexten är också det som särskiljer i beskrivningen av begreppet 

kontext i den sociokulturella teorin.  Han beskriver hur vi inte i första hand blir påverkade 

av en kontext utan att vi är del av och medskapare av en kontext. En viktig del i förståelsen 

av begreppet kontext i utbildningsavseende är att individer med olika bakgrund, 

erfarenheter, ålder, språk, skolerfarenheter och annat som kan påverka ser på t ex. hur man 

lär sig i en skola eller hur kunskap kommuniceras. Individens erfarenheter av undervisning 

påverkas av hur hen har upplevt utbildning eller skola tidigare (a.a.).  Säljö (2006) beskriver 

också att det i en skol- och undervisningskontext uppstår speciella former av 

kommunikation, vilka inte kan härledas till ett praktiskt vardagligt perspektiv. Han 

beskriver att de texter som eleven möts av i skol- och undervisningskontexten riskerar att 

vara abstrakt och därför kan bli svårtillgängliga (a.a.). 
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4.1.3 Sociokulturell teori och undervisning med flerspråkiga elever 

Sociokulturell teori har fått stor betydelse inom forskning om undervisning med 

flerspråkiga elever (Cummins, 2017; Gibbons, 2007; Lantolf & Thorne, 2006).  Den 

australiensiska forskaren Pauline Gibbons (2007) forskning handlar bland annat om 

stödstrukturer som hjälp för andraspråkselevernas språkutveckling. Gibbons formulerar 

andraspråksdidaktiken ur ett sociokulturellt perspektiv där hon utgår från ett perspektiv som 

låter lärare och elever interagera i ett samspel där eleven kan bearbeta sitt nya språk i en 

trygg och stöttande kontext (a.a). Gibbons (2007) vill med sin stöttade men också 

utmanande didaktik skapa en process där eleven blir en medskapare av sin egen 

undervisning för att också höja motivation och skapa intresse för studierna. Hon ser de två 

begreppen stöttning och utmaning som delar i en framåtriktad stöttande process som 

används tills eleven kan klara uppgiften själv. Gibbons beskriver att målet med 

språkinlärning är att eleven ska kunna använda språket i olika sammanhang och därför 

måste också inlärningen av språket ske i olika kontexter (a.a.). Hon poängterar att eleven 

behöver få sätta inlärningen av språket i ett sammanhang och att därifrån få utveckla det 

tillsammans med andra och att det är samspelet som är viktigt. Gibbons kopplar också det 

samspelet som sker i inlärningsprocessen mellan två personer till ZPD och allt det som det 

lilla barnet eller eleven kan göra tillsammans med en vuxen, erfaren person (a.a.).  

4.2 Modeller för att beskriva stöd och utmaning i undervisning. 

Olika modeller har vuxit fram för att beskriva stöd och utmaning i undervisning. Den 

modell som har använts i den här undersökningen grundar sig i Cummins fyrfältare (2017) 

om språkutvecklande aktiviteter i klassrummet.  

 

Figur 6. Cummins fyrfältare (2017) 
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Syftet med Cummins (2017) fyrfältare (Figur 6) som modell är att åskådliggöra kognitiva 

krav och kontext för att beskriva och uppmärksamma hur andraspråksanvändaren kan 

stöttas av såväl kontext som kognitiva krav. Modellen utgår från att lärande skapas och 

utvecklas i fält A och B. Där kan inlärningen placeras i det kognitivt enkla kontextbundna 

eller i en mer kognitivt utmanande men kontextbunden miljö allt efter elevens behov. 

Modellen har över tid influerats av sociokulturell teori och tankar om lärande i samspel 

med andra (Cummins, 2006; Gibbons, 2007).  

Cummins (2017) beskriver hur viktigt det är att lära in ett språk i en kontext vilket ger 

eleven större möjligheter att förstå och ta till sig det nya språket. Cummins (2006) vill med 

sin fyrfältare skapa fokus på hur andraspråkseleverna påverkas av i vilket fält som 

undervisningen återfinns. Cummins (2006) beskriver genom fyrfältaren en akademisk 

undervisning mer än en praktisk. Han beskriver hur den övre delen A och C (i Figur 6) 

består av kommunikativa men automatiserade uppgifter så som att det i fält A ofta rör sig 

om vanligt samtalande och i C kan röra sig om att kopiera text från tavlan. I den nedre delen 

fält B och D kan det röra sig om icke automatiserade språkliga verktyg, tester och 

uppsatsskrivning. Cummins beskriver att det kan skapas nya förutsättningar för lärande 

genom att läraren kan få sy på var i fyrfältaren undervisningen befinner sig och hur eleverna 

inkluderas i undervisningen (2006 & 2017). 

4.3 InVäst:s vidareutveckling- ”Den språkutvecklande fyrfältaren”  

Den form av Cummins fyrfältare (2006) som används i skolutvecklingsprojektet (InVäst, 

2019) har först omarbetats av Inväst-projektet tillsammans med Dahlström och Gannå, 

Stockholms universitet och Nationellt centrum för andraspråk (Dahlström & Gannå, 2018; 

InVäst, 2019). De beskriver sin modell som ”Den språkutvecklande fyrfältaren” (Inväst, 

2019). Den språkdidaktiska modellen fyrfältaren valdes eftersom den aktuella SFI-

utbildningen medverkat i ett skolutvecklingsprojekt med InVäst (2019). 

Dahlström och Gannås projekt utgick från att integrera Yrkes- och SFI-undervisning inom 

yrkesutbildning för invandrare, YFI (2018). De elever som ingick i projektet var elever från 

kurs B och C på spår 2, vilket innebar att de flesta eleverna hade gått i skolan tidigare och 

att de var skriv- och läskunniga på sina modersmål. I deras fyrfältare finns också pilar som 

visar på såväl progression som återstart i lärandezon A om läraren anser att undervisningen 
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behöver förstärkas genom återkoppling till fält A:s konkreta stoff (Dahlström & Gannå, 

2018). 

 

Figur 7 (Sam-)arbetsgång för integrerade uppgifter (Dahlström & Gannå, 2018). 

I Dahlströms och Gannås (2018) YFI-projekt beskriver de hur viktigt det är att 

språkundervisningen har en röd tråd där det eleverna gör praktiskt blir underlag för deras 

språkutvecklande undervisning genom att de sätter ord på det de gör och vad som händer i 

yrkesutbildningen.  De beskriver att andraspråkseleverna lär språket utifrån sina 

förkunskaper och sin erfarenhet som de sedan kan bygga på allt eftersom undervisningen 

och språkutvecklingen fortgår. Genom att samtala och bearbeta stoffet på olika sätt kring 

det upplevda kan eleverna lära tillsammans men utifrån sina egna erfarenheter. Till sin hjälp 

har eleverna den film eller fotodokumentation från fält A som de använder för samtal och 

för att lära mer språk vid undervisning i fält B (a.a.).  Dahlström och Gannå (2018) 

beskriver i sitt projekt hur viktigt det är för låg och kortutbildade andraspråkselever att 

kunna tillförskansa sig ett språk som sträcker sig utöver en basvariant (vardagsspråk) av 

svenska språket för att kunna delta i arbetslivet (a.a.).    

4.4 Vidareutveckling av modellen till ”SFI-undervisningens ABC”  

Den språkdidaktiska modellen av Dahlström och Gannå (2018) har vidareutvecklats av 

InVäst (2019) men också av undertecknad för att passa ett mer praktiskt inkluderande 

arbetssätt på spår 1 och inför examensarbetets undersökning.  Tillägget från undertecknad 

rör sig om att eleven i fält C också ska kunna redovisa sina kunskaper på ett praktiskt sätt 

och inte enbart på ett teoretiskt, för att möjliggöra kunskapsredovisning av elever som ännu 

inte kan skriva och läsa på svenska. 
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Figur 8 SFI-undervisningens ABC (Risenfors, 2020) 

I den kognitivt utvecklande och kontextuellt stöttande modellen ”SFI-undervisningens 

ABC” (Figur 8) som har använts i undersökningen skildras en tänkt didaktisk väg i 

undervisningen genom de olika fälten från fält A, genom B och vidare till C (grön pil). 

Modellen början i fält A, finns en kontextbunden undervisning med multimodala verktyg 

genom (inlärning på flera olika sätt och med hjälp av olika pedagogiska verktyg) och med 

en lägre kognitiv utmaning. I fält A träffar eleverna på nyheter i språket genom att uppleva, 

fundera över sina förkunskaper och aktivt delta i både muntliga som andra praktiska 

övningar kring språket i sällskap med en lärare och transspråkande. Dessa möten och 

upplevelser filmas eller fotograferas för att sedan bearbetas muntligt och skriftligt i fält B. 

Pilen fortsätter därefter genom fält B, det mer kontextbundna men fortfarande multimodala 

fältet med högre kognitiv svårighetsgrad. I fält B bearbetas det upplevda från fält A 

multimodalt. Eleverna får tillsammans och med hjälp (stöd) av en lärare och en 

språkstödjare bearbeta det upplevda (foton, filmer m.m.) genom att samtala, lyssna, skriva, 

presentera och sedan läsa om det de gemensamt skapat.  

Slutligen avslutas undervisningen i fält C, det kontextreducerade fältet med hög kognitiv 

svårighetsgrad. I fält C presenterar eleverna sina praktiskt och teoretiskt förvärvade 

kunskaper genom att redovisa på olika sätt. Det kan handla om grupp- eller individuell 

redovisning, med stöd av bilder eller annat åskådningsmaterial som symboliserar det som 

ska redovisas eller av texter. Redovisningen ska kunna ske både praktiskt och teoretiskt. 

Modellen ”SFI-undervisningens ABC” (Figur 8) är ett sätt att följa en didaktisk progression 

från det kända, greppbara och praktiska genom ett mer teoretiskt men ändå kontextbundet 

fält med mycket stöttning vidare till det fält där eleverna slutligen kan redovisa det som de 

har lärt sig på sitt nya språk.  
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5 Metod 

5.1 Val av metod  

I undersökningen användes metoder med en kvalitativ ansats. Repstad (2012) beskriver hur 

väl det passar med en kvalitativ ansats när man efterfrågar lokala skeenden som på en 

specifik arbetsplats. Eftersom den här nu föreliggande undersökningen byggde på 

tolkningar av lärarnas egna tankar och utsagor och på att observera språkutvecklande 

aktiviteter i klassrummet har en kvalitativ ansats passat väl. Det är viktigt i all forskning 

och undersökande studier att försöka distansera sig från det som ska studeras i den analys 

som genomförs av empirin (Bryman, 2016). Ett sätt för att göra det är att använda flera 

metoder i undersökningen. I den här undersökningen användes därför en så kallad 

metodtriangulering med en fokusgruppsintervju, en rankning i form av ”Diamond ranking” 

och fem icke deltagande observationer för att på så sätt få flera ingångar i det som var 

undersökningens syfte och frågeställningar. Repstad (2012) beskriver metodtriangulering 

som fruktbart när man t ex. vill undersöka vad lärare säger att de gör och att då också kunna 

observera vad de gör.   

5.1.1 Icke deltagande observation 

Björndal (2016) beskriver att observationer är ett av de instrument som kan användas för 

att utvärdera en didaktisk verksamhet eller en enskild didaktisk aktivitet. En icke 

deltagande observation har som uppgift att registrera olika aktiviteter och annat som sker 

under t ex. en lektion, där observatören inte är aktiv deltagare i skeendet utan passivt 

antecknar vad som ska observeras utifrån ett observationsprotokoll med t ex. kategorier. 

Ett observationsprotokoll utformas utifrån det man avser att undersöka i undersökningens 

syfte. I observationsprotokollet kan också plats lämnas för fältanteckningar.  

Fältanteckningar är en sorts friare anteckningar som avser att fånga händelser som sker 

utanför t ex observationens fastslagna kategorier, och som då kan föras under observationen 

(a.a.). 
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5.1.2 Diamond ranking  

Diamond ranking som undersökningsmetod är ett visuellt utvärderingsverktyg för att skapa 

underlag för samtal kring speciella ämnen. Den är användbar även om användaren inte 

behärskar skriftspråket t ex. i arbetet med yngre barn (Clarke, 2011). Deltagarna i en 

Diamond ranking ska på egen hand eller i par/grupp ranka ett urval av bilder utifrån ett 

speciellt rankingschema. I ett diamantformat rankningsschema rankas bilderna från mest 

önskade bilden till den minst önskade i fem nivåer (a.a.). Eleverna i Clarks undersökning 

använde den genom en rankning av bilder av skolans yttre och inre lokaler för att kunna 

samtala och analysera en skolas invändiga och utvändiga miljö och hur eleverna uppfattar 

olika undervisnings/evalueringsuppgifter (a.a.). I en annan studie av Niemi, Kumpulainen 

och Lipponen (2015) har Diamond ranking använts som ett medieringsverktyg där elever 

genom bilder och tillskrivet berättande kunde medverka till att undersöka klassrumsarbetet 

genom att ranka t ex. drama, kreativa och praktiska aktiviteter, stationsbaserat arbete m.m. 

och deras betydelse för klassrumsaktiviteterna.  

5.1.3 Fokusgruppsintervju  

I fokusgruppsintervju som metod är inte samtalsledarens funktion att intervjua enskilda 

respondenter utan en grupp av respondenter. Samtalsledarens roll är att agera moderator 

genom att lyssna, lära, leda och främja samspelet mellan respondenterna i deras samtal om 

ett ämne (Kvale & Brinkman, 2017). Fokusgruppens styrka (Ahrne & Svensson, 2014) är 

att det genom gruppens interaktion skapas nya kunskaper och utbytes erfarenheter kring t 

ex. en didaktisk teori eller ett förhållningsätt. I en fokusgruppsintervju finns både enskilda 

och gemensamma kunskaper och en delad erfarenhet kring ett gemensamt yrke, intresse 

eller annat (a.a.). Under insamlandet av empiri i en fokusgruppsintervju är det viktigt att 

spela in intervjun eftersom det är mycket svårt för forskaren att hinna anteckna allt som 

sägs och till följd därav kan för undersökningen viktig information försvinna (Ahrne & 

Svensson, 2014). 

5.2 Urval 

I en undersökning görs alltid ett urval av vad och vilka som ska ingå i studien. Ett 

bekvämlighetsurval utgår ifrån att urvalet sker utifrån ett antal personer eller grupper som 

befinner sig till exempel inom en utbildning och är tillgängliga för forskaren (Bryman, 
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2016). Den undersökta SFI-undervisningen hade totalt ca 250 studerande och uppdelning i 

spår och kursnivåerna (se Figur 1) vilket möjliggjorde en undersökning av endast spår 1. 

Den nu föreliggande undersökningens urval kan därmed beskrivas som 

bekvämlighetsurval.  

I urval av respondenter till en fokusgruppsintervju är det viktigt att fundera över om/hur 

den existerande hierarkin i ett arbetslag kan påverka den interaktion som 

fokusgruppsintervjun ville skapa kring ett ämne eller en fråga (Ahrne & Svensson, 2014; 

Bryman, 2016). I den här undersökningen har urvalet av respondenter skett genom ett 

bekvämlighetsurval. I den här undersökningen har fem respondenter valts ut (Lärare 1–5), 

vilket också var det antal lärare som undervisade på spår 1. En av lärarna kunde dock inte 

delta på grund av sjukdom. 

5.3 Genomförande 

5.3.1 Observationer  

Under observationerna användes ett observationsprotokoll med utrymme för 

fältanteckningar (se bilaga 2) för att fånga skeenden under observationerna. I 

undersökningen gjordes fem observationer, en med varje lärare för att utifrån lärarens 

mediering fånga några aktiviteter under ett lektionstillfälle. Först genomfördes de fem icke 

deltagande observationerna med en observation på ca 80 minuter hos varje lärare och 

grupp. I observationerna har fokus varit på den språkutvecklande didaktiken i klassrummet 

och hur några lärare på SFI:s undervisning kan beskrivas utifrån modellen ”SFI-

undervisningens ABC” (Figur 8). Under observationerna undersöktes därför också 

undervisningen utifrån modellen ”SFI-undervisningens ABC” (Figur 8) och utifrån den 

undersökningen valdes nio bilder/begrepp om didaktiska och undervisningsrelaterade 

situationer och pedagogiska verktyg ut för rankningen (se bilaga 3a). 

5.3.2 Rankning genom ”Diamond Ranking” 

Rankningen med ”Diamond Ranking” som metod föregick fokusgruppsintervjun. Det har 

inneburit att före fokusgruppsintervjun samlades fokusgruppens lärare i ett klassrum och 

genomförde enskilt en rankning. Nio bilder representerar olika didaktiska och 

undervisningsrelaterade situationer och pedagogiska verktyg ur SFI-undervisningen. Varje 
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bild var försedd med ett eller två ord/begrepp (Bilaga 3a) som förklarade och skiljde t ex. 

bilden med språkstödjarens arbete och bilden med en till en-undervisning. De nio utvalda 

bilderna var hämtade från de inledande observationerna i den egna verksamheten och 

symboliserade olika pedagogiska verktyg och olika undervisningssituationer (Bilaga 3a) 

som används i verksamheten. Dessa bilder uppmanades lärarna att ordna i ett 

rankningsschema med eventuella kommentarer på rankningsarket. Undertecknad 

närvarade, men inga frågor ställdes av respondenterna under genomförandet.  

Efter rankningen och inför fokusgruppsintervjun bearbetades rankningen till en tabell 

(Figur 9) som belyste vilka bilder som hade rankats högst (används mest) eller lägst 

(används minst). Tabellen (Figur 9) och de nio bilderna (Bilaga 3a) användes sedan som 

delar av fokus/diskussionsunderlag i fokusgruppsintervjun tillsammans med ytterligare 

fyra bilder (Bilaga 3b).  Dessa bilder tillkom efter lärarnas egna noteringar i rankningen.  

5.3.3 Fokusgruppsintervju  

Fokusgruppsintervjun med de fyra lärarna (Lärare 1, 3, 4 & 5) ägde rum på en i förväg 

avtalad tid och plats. Intervjun genomfördes i ett av de mindre klassrummen på skolan. I 

klassrummet samlades vi runt ett bord där alla kunde se varandra och de bilder som fanns 

framför oss på bordet. Under fokusgruppsintervjun presenterades återigen bilderna en och 

en. Bilderna föreställde de olika didaktiska situationer samt pedagogiska verktyg som hade 

framkommit under analysen av observationsprotokollen och rankingschemat (Bilaga 3a-b).  

Intervjun spelades in med hjälp av en dator och en diktafon med en extra mikrofon placerad 

mitt på bordet. Stödanteckningar togs också under fokusgruppsintervjun för att ta fasta på 

trådar som kom upp under samtalet och för att vid intresse kunna föras in i samtalet. Det 

inspelade sparades sedan ner på datorn. Därefter transkriberades hela 

fokusgruppsintervjun.  

Vid bearbetningen av det transkriberade materialet uppkom ett behov att ställa följdfrågor. 

På grund av den världsomspännande Corona-pandemin stängdes alla gymnasieskolor, 

vuxenutbildningar och SFI i Sverige den 18 april och därför blev det omöjligt att genomföra 

fysiska träffar med alla deltagare i fokusgruppsintervjun. Därför mejlades 

uppföljningsfrågorna (Bilaga 3d) till varje lärare i fokusgruppen. När svar erhölls per mejl 

skrevs de ut och avidentifierades och därefter lades informationen till det tidigare insamlade 

och kategoriserade resultatet. 
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5.4 Bearbetning och analys av data 

Repstad (2012) beskriver att i en temabaserad analysmetod passar en ”sax och 

kuvertmetod” (s. 146) väl, särskilt för att få fram kategorier/teman som är tydliga i empiri 

från som samlats in genom intervjuer, observationer m.m.  ”Sax och kuvertmetoden” 

innebär att delar av det som respondenterna beskriver ”klipps ur” och sedan samlas i 

kategorier som analyseras. Repstad beskriver att det också är möjligt att kombinera olika 

analysmetoder i samma undersökning vilket är fallet i denna undersökning (a.a.). De fyra 

kategorierna som framkommer i undersökningens tre olika undersökningsmetoder har först 

tagits fram genom att delar av det som respondenterna sagt har sorterats genom uppdelning 

i ”tankekartor” och sedan kategoriseringskolumner, med citat från intervjun, skeenden från 

observationerna och rankningen. All empiri har i resultatet sammantaget också speglats 

mot sociokulturell teori, särskilt mot den proximala utvecklingszonen och stödstrukturer 

som modellen ”SFI undervisningens ABC” (Figur 8). Analysprocessen beskrivs närmare 

nedan i relation till olika data. 

5.4.1 Analys av observerad undervisning 

Den observerade undervisningen har observerats och analyserats med hjälp av modellen 

”SFI undervisningens ABC” (se också 4.4). Fokus har varit att med hjälp av modellen följa 

och beskriva undervisningen (Figur 8).  

 

Figur 8 SFI-undervisningens ABC (Risenfors, 2020). 

Observationsprotokollen har legat till grund för analysen. Efter observationerna har 

protokollen renskrivits och ur dem har fyra kategorier sorterats fram: Eleven/er, 

språkundervisning, läraren och pedagogiska verktyg. 
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5.4.2 Analys av lärarnas rankning 

Rankningen analyserades utifrån hur lärarna placerade bilderna/begreppen i rankningen 

”mest-minst” i fem olika nivåer (se Figur 9). Utifrån de olika bilderna/begreppen och 

frekvensen i lärarnas användning av dem placerades resultatet i en tabell. Tabellen (Figur 

9) samt den tematiska analysen av lärarnas diskussion kring bilderna/begreppen i 

fokusgruppsintervjun skrevs sedan ut i fyra olika ”tankekartor”. De fyra tankekartorna 

utgick från de fyra kategorierna som framkom i analysen av observationerna: Eleven/er, 

språkundervisning, läraren och pedagogiska verktyg.  

5.4.3 Analys av fokusgruppsintervju  

Den genomförda fokusgruppsintervjun har transkriberats i sin helhet. Transkriberingen har 

sedan analyserats utifrån ”SFI-undervisningens ABC” (Figur 8) och utifrån de fyra 

kategorier som framkommit vid analys av undervisningen genom observationerna.  

Tankekartor skapades kring varje kategori, alltså i relation till eleven/er, språkundervisning, 

läraren och kategorin för pedagogiska verktyg. I analysprocessen har kolumnblad skapats 

där varje kolumn har fyllts på efter att fokusgruppsintervjuns inspelning och transkribering 

har lyssnats/lästs igenom ett flertal gånger.  

5.5 Etiska aspekter  

Inom all forskning finns det etiska aspekter att ta hänsyn till under hela 

forskningsprocessen. Större undersökningar och avhandlingar föregås alltid av att 

forskaren ansöker om att få bedriva forskning, men även mindre studier behöver ta hänsyn 

till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2019). Kvalitativa studier betyder 

alltid att det sker möten mellan den som forskar och den som blir granskad i 

forskningsstudien antingen som respondent eller som observationsobjekt, därför krävs 

alltid ett etiskt fokus där den som blir utsatt för forskningen är skyddad för exploatering på 

ett oetiskt sätt (Nilholm, 2016; Malterud, 2014). Det säkerställs genom att i undersökningen 

ta hänsyn till de forskningsetiska huvudprinciperna i informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2019). 

I den nu föreliggande undersökningen genomfördes observationer av undervisning där 

endast vuxna studerade och fokusgruppsintervjun genomfördes med enbart vuxna lärare.  I 

undersökningen förekom inte heller individuella intervjuer eller observationer av individer 
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och all övrig information som fokusgruppen lämnade (mejlsvaren) behandlades 

anonymt/avidentifierat. Inför fokusgruppsintervjun och de observationer som genomfördes 

tillfrågades samtliga lärare genom ett missivbrev (Bilaga 1a-b) om de ville delta, de blev 

också informerade om vad undersökningens syfte var och hur det insamlade materialet 

skulle nyttjas och samtliga samtyckte skriftligt genom missivbrevet till medverkan i 

undersökningen. Lärarnas identitet presenterades inte i undersökningens resultat och efter 

examensarbetets godkännande kunde det inspelade och transkriberade materialet förstöras 

och på så sätt kunde också lärarnas anonymitet säkerställas. Inför varje observation hade 

observationens syfte förklarats för de elever som ingick i den observerade undervisningen, 

de hade också möjlighet att välja om de vill vara kvar i klassrummet eller inte. I A-gruppen 

var en språkstödjare behjälplig med att förklara på flera språk och i de andra grupperna togs 

hjälp av eleverna som kunde förklara för varandra på de olika språken, om det behövdes. 

Ingen enskild elev var i fokus för undersökningen och på så sätt har deras identiteter kunnat 

hållas anonyma. 

5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet beskrivs av Brinkman och Kvale (2017) som ett uttryck för 

hantverksskicklighet inom forskning. Trovärdigheten blir en garant för att 

forskningshantverket är utfört på ett trovärdigt sätt och av en forskare som har en etisk och 

objektiv syn på forskningens syfte, empiri och på den kunskap som forskningen har 

producerat. Under forskningsprocessen kontrolleras och analyseras den insamlade empirin 

för att undersöka och senare analyseras om densamma är trovärdig, rimlig och tillförlitlig 

(a.a.). Tillförlitlighet beskrivs av Brinkman och Kvale (2017) som att i efterhand kunna 

reproducera den genomförda forskningen men av andra forskare. Det kan göras om 

forskaren följer den undersökningsväg som skapas av ett gott och tillförlitligt 

forskningshantverk (a.a.).  

I undersökningen skapades tillförlitligheten genom att metod och genomförande har 

presenterats på ett sådant sätt att andra ska kunna följa forskningshantverket från starten till 

det färdiga resultatet.  

I undersökningen skapades trovärdigheten genom att syfte, bakgrundslitteratur, aktuell 

litteratur och forskning, empiri och resultat tillsammans med forskningshantverket utgjorde 

en trovärdig väg genom forskningens delar till resultatets slutsatser och diskussion. I 
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undersökningen har undertecknad haft en etisk syn på undersökningen genom att beakta de 

forskningsetiska principerna (se 5.4). Undersökningens resultat ställdes också mot den 

sociokulturella teorin, modellen ”SFI-undervisningens ABC” (Figur 8) och mot aktuell 

forskning och annan bakgrundslitteratur för att pröva resultatets trovärdighet, rimlighet och 

tillförlitlighet.  
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6 Resultatbeskrivning 

6.1 Observationer utifrån modellen ”SFI-undervisningens ABC”  

Nedan presenteras resultatet genom att observerade aktiviteter från respektive fält 

presenteras.  

6.1.1 Aktiviteter i fält A 

Vid tre observationstillfällen sker undervisningen i fält A. Detta visar sig vid tre aktiviteter 

under observationerna, vid aktiviteterna med ”Filmen”, ”Rollspelet” och ”Gissa verbet”.  

Vid aktiviteten ”Filmen” startade lektionen med en film.  Eleverna får se ett avsnitt av 

filmen ”Vi ses, vi hörs”, som handlar om två grannar som möts för första gången i en 

trappuppgång och hälsar på varandra. Under filmen stoppar läraren filmen och de diskuterar 

tillsammans vad som händer i filmen. Därefter ger läraren eleverna några exempel på hur 

man kan säga när man möts. Exemplen skriver hen på tavlan. De för en kort diskussion om 

när man säger vad och varför. Därefter får eleverna några fraser av läraren och hen skriver 

också en liten dialog på tavlan. De får också dialogen i pappersform av läraren. Därefter 

delas eleverna upp två och två och ska träna på en liknande dialog. 

I aktiviteten med ”Rollspelet” har eleverna tillsammans med läraren också tidigare 

bearbetat ”Familjedilemmat”. De har redan valt ett av två dilemman: 1. Hur ska man göra 

med studiebidraget? Vem bestämmer över det, föräldrarna eller ungdomen? Eller: 2. En 

ungdom i familjen gillar att köpa dyra kläder och annan lyx. Hur ska föräldrarna agera? 

Eleverna får under observationen åter bearbeta sitt dilemma i grupper (3–4 elever/grupp) 

och där diskutera sig fram till en dialog som de kan framföra genom ett rollspel.  

I aktiviteten ”Gissa verbet” får eleverna återigen bearbeta verb som de har samlat in vid ett 

studiebesök hos vaktmästaren på skolan. Läraren har fotograferat olika aktiviteter under 

studiebesöket hos vaktmästaren och sedan har gruppen bearbetat dessa foton under 

lektionerna där efter. (Aktiviteten beskrivs vidare i 6.1.2). 

Vid de tre aktiviteterna rör sig lärarna med start i fält A när undervisningen anknyter till 

elevernas förförståelse, vidare till det som aktiviteten innehåller och som eleverna ska 

fortsätta bearbeta i fält B. Det sker genom att lärarna först introducerar en kontext och ett 

sammanhang för eleverna för att sedan tillsammans med dem bearbeta det på olika sätt t 
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ex. genom att ge exempel som de tillsammans kan arbeta med och/eller vidareutveckla 

genom att arbeta två och två med stöd av läraren. Det kan tolkas som att lärarna ger eleverna 

en kognitiv stöttning och en kontext där eleverna kan pröva sina nya kunskaper eller öva 

redan befäst kunskap, på ett nytt språk (Dahlström & Gannå, 2018; Gibbons, 2007; Säljö, 

2017).  

6.1.2 Aktiviteter i fält B 

Vid alla observationstillfällen sker några av undervisningens aktiviteter i fält B. Till 

exempel arbetar lärarna på olika sätt för att skapa förståelse utifrån elevernas tidigare egna 

erfarenheter från studiebesök på arbetsplatser.  

I en av aktiviteterna övar eleverna på verb i en text de har skrivit gemensamt om ett 

studiebesök hos vaktmästaren på skolan. Verben som eleverna får arbeta med har de mött 

från studiebesöket hos vaktmästaren. 

Texten som eleverna har är skriven på dator och långa ord är uppdelade i stavelser och verben är 

skrivna i röd text. Läraren instruerar eleverna att jobba i par och de ska träna på att läsa och att uttala 

orden. Eleverna sprider ut sig i klassrummet och några par sätter sig i korridoren. Läraren går runt 

till elev-paren och lyssnar på deras uttal och läsning. (Fältanteckningar 200228). 

Under aktiviteten när eleverna bearbetar en gemensam text och när de får träna på att läsa 

och uttala orden är undervisningens i fält B.  Detta eftersom de får bearbeta det nya i språket 

på flera olika sätt tillsammans med andra elever. Eleverna byter sedan uppgift och jobbar 

vidare med enbart verben i aktiviteten ”Gissa verbet” där en elev sitter på en stol och håller 

upp en skylt med ett verb: sitter, visar, pratar, har, jobbar, finns, syr, ser. De andra eleverna 

ska sedan med enbart gester försöka förklara vilket ord eleven håller över sitt huvud. Alla 

elever deltar aktivt i aktiviteten. 

Det kontextuella stödet i fält B visar sig också i en aktivitet när en av lärarna som också är 

språkstödjare har konversationer med sina elever på deras eget modersmål.  

     Observationen tar sin början i att eleverna får ett ark med 8 små textstycken. Alla meningar 

är korta och har rak ordföljd.  Läraren läser före och eleverna läser efter i kör: Lotta har en 

cykel, Den är blå och ny. (Fältanteckningar 200220) 

 

Under aktiviteten när eleverna läser och uttalar igenom körläsning tränar eleverna såväl 

läsning som uttal med stöd av de andra eleverna.  
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Läraren förklarar på svenska, dari och på arabiska vad meningarna betyder. 

En elev talar inte något av de språk som läraren/språkstödjaren kan. Eleven säger något på tigrinja 

till en av de andra flerspråkiga eleverna som då hjälper till att översätta från arabiska till tigrinja. 

Då skiner eleven upp och de fortsätter att läsa på detta sätt. (Fältanteckningar 200220) 

 

Under aktiviteten när eleverna aktiveras som språkstödjare får de träna på att förklara för 

varandra vad de nya orden/meningarna betyder. Därmed sker ett transspråkande 

undervisningens moment eftersom eleverna aktiveras som resurs för varandra på så sätt att 

de genom att förklara på olika språk kan hjälpa varandra att förstå och genomföra 

uppgifterna.  

 

Vid dessa aktiviteter visar lärarna att aktiviteterna befinner sig i fält B genom att de 

bearbetar det redan insamlade språket på ett varierat sätt men också med stöttning på 

modersmålet och med utmaning genom ett varierat uttryckssätt. Genom att elevernas olika 

språk aktiveras i transspråkande får den eleven som översätter för den andra samtidigt visa 

och ytterligare träna sina kunskaper i en flerspråkig kontext (Dahlström & Gannå, 2018; 

Gibbons, 2007).  

6.1.3 Aktiviteter i fält C 

Vid två observationstillfällen sker undervisningen i fält C. Detta visar sig i två olika 

aktiviteter ”Filmen” och ”Rollspelet”. I aktiviteten ”Filmen” avslutas lektionen med 

dialogen utifrån filmen ”Vi ses vi hörs” där eleverna får genomföra dialoger om ett par 

grannar som möts i trappuppgången. Eleverna får efter att ha tränat två och två genomföra 

en liten dialog inför gruppen. De flesta elever håller sig till det dialogmanus som de har fått 

av läraren. De flesta läser upp dialogen direkt från pappret.  

I aktiviteten ”Rollspelet” finns ett scenario där eleverna ska redovisa en dialog kring 

området ”Familjedilemma”. Läraren börjar med att ge några korta instruktioner om dagens 

upplägg. Först ska de göra en kort avstämning med sina grupper om allt är klart inför 

rollspelet. 1. Hur ska man göra med studiebidraget? Vem bestämmer över det, föräldrarna 

eller ungdomen? Eller 2. En ungdom i familjen gillar att köpa dyra kläder och annan lyx. 

Hur ska föräldrarna agera? Eleverna har redan tränat inför detta och ska idag redovisa 

genom rollspel. En grupp börjar och de har valt dilemma 1. Några elever läser från sina 

egenskrivna manus.  
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De båda aktiviteterna rör sig i fält C. Detta eftersom det blir möjligt för eleverna att redovisa 

både praktiska och teoretiska kunskaper som lärts in och bearbetats från fält A och B. 

Eleverna visa här något som de själva kan ha erfarenhet av som ungdom eller som förälder. 

De har också en möjlighet att visa teoretisk/akademiska kunskaper i redogörelsen med 

tanke på att flera av dem delvis har skrivit/utarbetat ett eget manus till det som de framför 

som några av eleverna lämnar till läraren. Det kan tolkas som att lärarna ger eleverna 

möjlighet att visa/redovisa vad man kan på olika sätt, vilket förs fram av flera forskare som 

en viktig del och resurs i en språkutvecklande undervisning (Dahlström & Gannå, 2018; 

Gibbons, 2007).  

6.1.4 Aktiviteter i fält D 

Vid två av de observerade undervisningstillfällena befinner sig undervisningen någon gång 

helt eller delvis i fält D.  

I en av aktiviteterna övar eleverna på att ta ut konsonanter och vokaler i ord:  

Läraren pratar om bokstäverna och skriver upp orden på tavlan och sedan får eleverna 

gemensamt säga vilka bokstäver som är konsonanter (k) eller vokaler (v): rolig = kvkvk, 

höghus= kvkkvk, katt= kvkk och taklampa=kvkkvkkv. (Fältanteckningar 200220) 

Vid den här aktiviteten rör sig aktiviteten mellan fält B och D. I aktiviteten ska eleverna ta 

ut vokaler och konsonanter ur ord bearbetas ord utan förankring i det som gjordes tidigare 

under lektionen. Det handlar om att aktiviteten som eleverna arbetar med inte kopplas till 

de ord eller den text som de har arbetat med tidigare under observationen och därför 

befinner sig inte aktiviteten i fält A-B. 

Det kan tolkas som att aktiviteten här är kontextreducerad och därmed blir inte aktiviteterna 

delar av en sammanlänkad helhet i lektionen. Kontextreducering uppstår t ex. när 

undervisningen inte knyts till det som har undervisats om tidigare under dagen eller något 

som eleverna har tidigare egen erfarenhet av. Enligt Cummins (2017) fyrfältarens (Figur 6) 

eller modellen ”SFI-undervisningens ABC” (Figur 8) befinner sig undervisningen inte i ett 

kontextuellt stöttande fält. Även Gibbons (2007) bekräftar att en språkutvecklande 

undervisning bör ske i en kontext som är välkänd för eleven för att eleverna ska få största 

möjliga stöd. 
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6.2 Lärarnas rankning genom ”Diamond Ranking” 

Figur 9 visar en sammanfattning av lärarnas rankning av begrepp och aktiviteter i 

undervisningen. I tabellen har bilderna/begreppen ordnats utifrån det sätt som lärarna 

rankat aktiviteterna som de använder sig av mest respektive minst. 

 

Figur 9. Rankingens resultattabell   

6.2.1 Lärarnas rankning av begrepp och språkutvecklande undervisning  

Resultatet från rankningen visade att de språkutvecklande aktiviteter som lärarna använder 

mest i undervisningen är att Elever och lärare läser och skriver tillsammans. En av lärarna 

skriver: 

     I det här gör vi varje dag läsa och skriva. I detta moment ingår även elevers muntliga 

kommunicerade. 

I resultatet finns den av en lärare extrainsatta ”bilden” Tala och kommunicera med en mest 

ranking.  Läraren lämnade mest rutan i rankningen tom och skrev istället:  

      Vi börjar lektionen med att prata, prata med varandra.  

 En annan av lärarna kommenterar också i rankningen att: 

     (Jag) saknar eleverna prata med och lyssnar på varandra…det är ju något vi ständigt gör och som inleder 

alla mina lektioner.  

Det var fyra av fem lärare som skrev till någon kommentar om att ”tala och kommunicera” 

i hela rankningen och därför placeras den högt i rankingens tabell (Figur 9).  

 

Resultatet visar att Språkstödjarens aktiviteter i undervisningen återfinns i alla nivåerna 

från mest, till mer än minst. En av lärarna kommenterar: 

     …behöver språkstödjare i gruppen eftersom jag har alla spår (Spår 1–3 i samma grupp).  

 

Diamond Ranking klassrumsaktivitet mest <mest medel >minst minst

Läsa och skriva tillsammans 3 2

Tala och kommunicera 1

Språkstödjare 1 1 1 2

En till en-undervisning 2 3

Penna och  papper 2 3

Katederundervisning 3 1 1

Digitala verktyg 2 2 1

Läromedel 2 2 1

Göra själv 1 2 2

Uppleva 3 2
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En annan lärare skriver i sin kommentar:  

     (Nu har jag) 1,5 h/v, jag vill ha fler lektioner med (stöd på) olika språk.  

Någon lärare har enligt rankningen god tillgång till språkstödjare men andra ser att de har 

behov av mer stöd från språkstödjare.  

I resultatet håller rankning av En till en-undervisning sig på medel och används mer eller 

mindre varje dag. En lärare skriver: 

     …Används (mest) som resurs. (men) jag försöker (också) sitta och prata, höra dem läsa, rätta texter 

o.s.v.  

En annan lärare bekräftar det när hen kommenterar att:  

     Det används mest när vi skriver olika texter. 

Lärarna i undersökningen beskriver att det är resurslärare som oftast används som En-till-

en-undervisningen. Resurslärare som kommer in några/någon timma per vecka. 

Lite över medelnivån i rankningstabellen finns även Penna och papper som verktyg. En 

lärare skriver: 

     Jag tror på att repetera med penna och papper är bra. 

Endast den kommentaren till bilden Papper och penna finns på rankningen men bilden 

placeras från medel och uppåt av alla lärare. 

Resultatet visar att Katederundervisningen befinner sig något under medelnivån, men 3 av 

lärarna sätter den på nivån under mest. De skriver om betydelsen av begreppet. En av 

lärarna skriver: 

     All katederundervisning är inte föreläsningar…Det kan också vara olika aktiviteter ledda av mig. 

  En annan lärare kommenterar att:    

     Jag måste ju leda undervisningen….   

I rankningens resultat placeras Digitala verktyg i nivån under katederundervisningen 

eftersom den har två lärare som har rankat den på medel. En av lärarna skriver: 

     Önskar att de kunde ha tillgång till digitala verktyg varje dag.  

En annan lärare skriver:   

     Tänker att spår 1 skulle ha obligatorisk kurs i digitala verktyg, det är svårt att hinna i den 

ordinarie undervisningen.  
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De beskriver också genom bilder och kommentarer att de repeterar en hel del av 

undervisningstiden och att de bearbetar språket med hjälp av olika didaktiska verktyg så 

som papper och penna men också med digitala verktyg.  En av lärarna kommenterar bilden: 

     Det finns enligt rankningen stort behov av digitala verktyg i undersökningen och de används i 

nuläget någon eller några gånger per vecka och grupp.  

Rankningens resultat visar också att Läromedel kommer på samma nivå som Göra själv, 

men med endast en ranking lägre. En av lärarna skriver: 

     Just vid det tematiska arbetet plockas endast en del övningar från läromedel.  

 En annan lärare kommenterar bilden med:  

      Det och allt extra material är komplement till temat som vi jobbar med. 

Rankningen visar att Göra själv kommer på nivån medel eller under medel. En av lärarna 

kommenterar bilden: 

     (Vi gör) rollspel (och) dialoger…. 

I övrigt placeras bilden Uppleva och Göra själv på de båda lägsta nivåerna, med 

kommentarerna:  

     (Vi) jobbar inte så ofta med dessa (Uppleva & Göra själv) två modeller.  

I rankningen framkommer det att lärarna för det mesta använder sig av Uppleva 

och Gör själv i inledningen av de olika temaarbetena.   

 

Sist i rankningen hamnar Uppleva. En av lärarna skriver: 

     Beroende på tema och möjligheter att praktiskt kunna göra olika studiebesök.  

En annan lärarna skriver om bilderna Uppleva och Göra själv att de arbetar på det sättet:  

     Beroende på tema och möjligheter att praktiskt kunna göra olika studiebesök. 

Det framkommer i resultatet att lärarna har olika uppfattningar om vad Uppleva 

& Göra själv innebär och det kan medföra att de inte arbetar så ofta med dessa 

aktiviteter. 
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6.3 Resultatet från fokusgruppsintervjun 

Resultatet från fokusgruppsintervjun redovisas här utifrån lärarnas beskrivning av 

språkutvecklande undervisning och vad som framkommer om deras önskemål om 

stödstrukturer.   

6.3.1 Lärarnas beskrivning av språkutvecklande undervisning: 

Lärarna beskriver att de alltid försöker ha eleven som utgångspunkt i planeringen av sin 

språkutvecklande undervisning. En lärare säger: 

     Det viktigaste är att veta hur eleverna har lärt olika saker i livet…Därför är kartläggningen av 

elevernas sätt att lära viktig. (Lärare 3) 

Vidare beskriver läraren hur hen sedan försöker möta elevers sätt att lära genom att öva 

språket på olika sätt varje dag. Läraren säger:   

     Vi försöker tala, skriva, läsa och lyssna varje lektion. (Lärare 3)  

Lärare beskriver att de under varje dag försöker få in träning av alla förmågorna tala, skriva, 

läsa, höra och förstå.  

I intervjun framkommer också att arbeta muntligt med eleverna är viktigt. En lärare säger: 

     Jag inleder alltid (lektionen) med en muntlig aktivitet…som startar allt. (Lärare 5)  

Alla lärarna beskriver att de anser att den muntliga produktionen är mycket viktig men 

också en svår del av språkutvecklingen på andraspråket. De beskriver att de försöker få 

med det muntliga i alla lektionstillfällen men att det inte blir att alla pratar. En lärare säger: 

     Ur en del (elever) får man ju dra ur orden. (Lärare 4)  

Eleverna har enlig lärarna undervisning 3 timmar per dag. Dessa timmar är fördelade på 

två pass. Men lärarna beskriver också att det inte alltid är så lätt att hinna med alla delar 

varje dag. En lärare säger: 

     Allt tar tid…vi formar bokstäver… att forma bokstäver det gör vi en gång…nästa gång gör 

vi…repetition.  …men jag tror man vinner på det … att djupdyka i allt…. (Lärare 4) 

Lärarna beskriver att det som ska bearbetas måste bearbetas genom repetitioner dagligen 

och att därför går progressionen i de flesta fall ganska långsamt. Lärarna beskriver att i 

flesta fall är eleverna på spår 1 i behov av alfabetisering eller latinisering [Begreppet 

latinisering används då t ex. en individ kan läsa på sitt modersmål eller annat språk som 
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inte har det latinska alfabetet som skrivtecken och ska lära sig läsa med hjälp av det latinska 

alfabetet (NE, 2020)]. En lärare säger att: 

     De startar ju från ettan (åk 1) …utan att ha svenska elevers erfarenheter av svenskan (språket, 

litteratur, kultur, traditioner m.m.). (Lärare 3) 

I intervjun framkommer också hur lärarna jobbar med skrivprocessen för att öva elevernas 

förmåga och att utveckla den språkliga medvetenheten på det nya språket.  De jobbar enligt 

principen APE = Alla - Par – Enskilt. En av lärarna säger att: 

     Vi skriver tillsammans på tavlan och så använder vi det … för både muntligt och det vi 

skriver. (Lärare 3) 

Tillsammans jobbar de fram ord, exempelmeningar och exempeltexter som eleverna sedan 

använder för att skriva av eller utveckla mer utefter egen förmåga och nivå, tillsammans 

eller enskilt.   

I intervjun beskriver flera av lärarna att de har haft och har stor hjälp av och stort behov av 

stöd från språkstödjare i den språkutvecklande undervisningen. Några av lärarna har stor 

nytta av att själv kunna flera språk som är användbara i undervisningen.   

En annan av lärarna säger:   

     Språkstödjare som vi önskar mer av, det är helt ovärderligt på spår 1. (Lärare 3)  

I intervjun framkom att det finns två språkstödjare, en som talar dari, persiska och arabiska 

och en som talar arabiska. Språkstödjaren/Läraren säger att:  

Jag satt med L och hon hade tidigare jobbat med Y, en tigrinjatalande så de hade inte 

samma…vi talade om det de hade pratat om, både på dari och svenska…Jag hörde sen…när 

hon satt med några andra …hörde jag henne säga precis de ord som vi jobbat med på svenska 

och på dari. (Lärare 1)  

Språkstödjaren beskriver att hen här ser resultat av sitt arbete.  

Lärarna beskriver hur bra och utvecklande de tycker det är att eleverna kan arbeta med 

datorer eller Ipads och på så sätt bearbeta språket på olika sätt. En lärare säger att: 

     Mobilen är ju bra att lyssna på…men skriva och (jobba med) Lunis… .(Lärare 3)  

Lärarna beskriver att spår 1 delvis använder det webbaserade läromedlet Liber Lunis. 

Lärarna beskriver att de endast har tillgång till datorer för eleverna cirka en gång per vecka 

i B-D-kurserna och beskriver att behovet av att öva mer med digitala lärverktyg är stort. 

Några av lärarna beskriver också den stora variationen mellan elevernas kunskap och vana 
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att använda sig av penna och papper. Lärarna beskriver hur de tränar bokstavsspårning och 

att greppa pennan i samma klassrum där andra studerar med digitala verktyg som Ipads 

eller datorer. En lärare säger:  

Vi formar bokstäver och det tränar vi på många gånger…nästa gång formar vi nya bokstäver.  

(Lärare 4)  

En lärare beskriver att det ökar aktiviteten och motivationen hos eleverna om de ser ett eget 

behov/nytta av att kunna det som uppgifterna i temahäftet innebär. En lärare beskriver att 

det är viktigt att vi arbetar med och utefter temahäftet.  

Men det finns också behov av att som en annan av lärarna säger bearbeta temahäftet så att 

det blir ett användbart pedagogiskt verktyg. Läraren säger: 

     Bearbeta temahäftet så att det är arbetssättet (Modellen figur 8) …inte häftet som är det 

viktigaste. Det är viktigt att veta varför vi gör som vi gör. (Lärare 5) 

Det visar att lärarna har olika uppfattningar om/eller hur temahäftet och 

modellen ”SFI-undervisningens ABC” kan samverka i undervisningen. 

6.3.2 Lärarnas beskrivning och önskemål om stödstrukturer: 

 
Speciallärares stöd 

I intervjun visar lärarna att de önskar hjälp av specialläraren genom stöd i kartläggning av 

eleverna.  Lärarna beskriver att de oroar sig för att elever med olika diagnoser inte 

uppmärksammas tillräckligt snabbt och menar att om specialläraren kan finnas med från 

start så förkortas tiden tills stöd kan sättas in. En lärare säger att: 

     Specialläraren ser med andra ögon på undervisningen och gruppen. (Lärare 5)  

Lärarna beskriver att de har kontinuerligt behov av att samtala om elever, språk och 

undervisning enskilt med specialläraren eller i grupp med specialläraren. En lärare säger: 

     Av erfarenhet tycker jag det är bra att läraren och specialläraren arbetar med samma problem 

för att kunna ha en bra dialog. (Lärare 3) 

  

Lärarna önskar också att specialläraren jobbar med eleverna och inte bara är handledare för 

lärarna. Lärarna beskriver också behov av att få stöd när det gäller elever där läsinlärningen 

inte fungerar. En lärare säger att: 

     Någon behöver stötta läraren…och också förstå om det är (elevens) svårigheter eller störning 

av modersmålet. (Lärare 3) 
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Här uttrycker läraren behovet av att både stötta läraren i handledning som eleven i t ex. vid 

läsinlärning och komplexiteten kring modersmål kontra andraspråket vid läsinlärning på 

ett andraspråk. 

 

Språkstöd på modersmålet 

I intervjun visar att lärare har behov av stöd på elevernas olika modersmål. En lärare säger 

att: 

     Modersmålsstöttning är en viktig del som finns för vissa elever. Tyvärr inte för alla. (Lärare 3)  

De beskriver att språkstödet finns men kan inte användas av alla. En lärare säger: 

     (Språkstöd) som vi önskar mer av…på spår 1, det är helt ovärderligt. (Lärare 2)  

Enligt lärarna finns det inte tillräckligt med språkstöd på flera språk t ex. 

somaliska och tigrinja och att behovet är omfattande. 

 

6.4 Fördjupad analys 

I resultatet från de genomförda observationerna rör sig undervisningens aktiviteter enligt 

modellen ”SFI-undervisningens ABC” (Figur 8) från fält A till fält B och till fält C, men 

undervisningen gör också utstickare till fält D.  En stor del av de observerade 

undervisningsaktiviteterna befinner sig dock inom de språkutvecklande fälten A-C där det 

enligt modellen (Figur 8) sker en språkutvecklande inlärning. Det visar sig i 

observationerna genom t ex. de aktiviteterna ”Filmen”, ”Rollspelet” och ”Gissa verbet” och 

kan förstås som medierande språkutvecklande aktiviteter i den proximala utvecklings 

zonen. Enligt modellen sker i fält D inte lärande i en kontext utan blir kontextreducerad 

och därmed ökar abstraktionen och därmed svårighetsgraden. Det visar sig i t ex. i aktiveten 

där eleverna får arbeta med att ta ut vokaler och konsonanter ur ord som de inte har 

bearbetat tidigare under lektionen.  Aktiviteterna kan relatera till vad Cummins (2006) och 

Gibbons (2007) beskriver som att lärandet då får en för hög kognitiv svårighetsgrad. 

Gibbons (2007) beskriver hur undervisning i en för eleven känd kontext är avgörande för 

en språkutvecklande undervisning. På liknande sätt beskriver också Dahlström och Gannå 

(2018) att undervisning utanför fält A-C blir allt för abstrakt och tidskrävande för att 

eleverna ska kunna utvecklas språkmässigt och nå kursplanernas högt ställda mål. 
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I rankningen framkommer att lärarna själva rankar sitt arbete med att läsa och skriva 

tillsammans som det de gör mest, vilket också är naturligt med tanke på kursplanens 

uppdrag (SKOLFS 2017:91). Enligt ”SFI-undervisningens ABC” (Figur 8) befinner sig då 

stora delar av undervisningen i fält B. Det är fältet där den kontextuellt underbyggda 

aktiviteten i en språkutvecklande undervisning både stödjer och utmanar eleverna 

(Dahlström & Gannå, 2018; Gibbons, 2007).  Resultatet visar också att lärarna ofta jobbar 

”En-till-en” med eleverna och att de anser att den tid de kan sitta enskilt med eleven har 

stor betydelse för att höra varje elev läsa och att verkligen jobba individuellt med deras 

skrivande. Detta kan förstås i relation till behovet av att som lärare och elev kunna 

interagera i ett samspel om skriftspråket på ett mer individuellt plan. Detta bekräftas också 

i den sociokulturell teori som förespråkar undervisning och lärande i samspel mellan lärare 

och elev (Cummins, 2017; Gibbons, 2007; Säljö, 2017). 

Rankingen visar också att lärarna ser ett stort behov av att utveckla användningen av de 

digitala verktygen för att eleverna ska kunna lära på olika sätt. Digitala verktyg kan förstås 

som väsentliga fysiska redskap/artefakter som lärarna använder sig av i undervisningen för 

att stödja eleverna. På olika sätt kan t ex. ”en-till-en” undervisningen, relateras till att eleven 

stöds och utmanas av en lärare att ta klivet till nästa kunskapsnivå i sin proximala zon 

(Gibbons, 2007; Säljö, 2017; Vygotskij, 1978).  

Däremot visar det sig i rankningen att lärarna anser att deras undervisningsaktiviteter inte 

så ofta består av aktiviteterna ”Uppleva” eller ”Göra själv”. Det blir i resultatet tydligt att 

lärarna menar att de båda aktiviteterna innefattar studiebesök eller något annat som man 

bara gör enstaka gånger. Enligt den teoretiska analysen genom modellen ”SFI-

undervisningens ABC” visar det att lärarna i rankningen ser aktiviteterna i fält A som något 

som de ständigt kan återkomma till och ta stöd i för att sedan bearbeta på olika sätt i fält B. 

Den gröna pilen igenom modellen (Figur 8) kan då istället visa en cirkulerande rörelse 

mellan fält A och Fält B (Figur 10). Det är något som Dahlström och Gannå (2018) också 

beskriver i sin modell (Figur 7) som vara ett naturligt och behövligt återkopplande i en 

kontextuellt stödd språkutvecklande undervisning. Flera forskare (Cummins, 2017; 

Dahlström & Gannå, 2018; Gibbons, 2007) beskriver att om återkoppling/koppling till en 

redan känd kontext inte används i undervisningen blir det språkutvecklande arbetet för 

abstrakt och kontextreducerat.  
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I resultatet av intervjun beskriver lärarna hur de försöker arbeta med att öva språket på olika 

sätt, både genom att låta eleverna tala, skriva, läsa och lyssna. De beskriver också hur de 

genom metoden ”APE” tillsammans jobbar med språket genom att t ex. skriva 

gemensamma texter på tavlan. Några av lärarna beskriver också hur de använder digitala 

verktyg för att variera sin undervisning och det bekräftar också ett multimodalt arbetssätt. 

Dessa undervisningsaktiviteter beskriver enligt undersökningens modell (Figur 8) ett 

språkutvecklande arbetssätt som befinner sig i fält A-B och genom aktiviteter som medierar 

skriftspråket på olika språkutvecklande sätt. Även detta kan ses som stödstrukturer som i 

sociokulturell teori ses som förutsättningar för en proximal utvecklingszon  (Gibbons, 

2006; Säljö, 2017).  

I resultatet av intervjun beskriver lärarna också hur de t ex. genom temaarbetet och 

studiebesök bearbetar språket i en verklig kontext. Enligt modellen ”SFI-undervisningens 

ABC” befinner de sig då i fält A-B-C (Figur 8). Detta kan relateras till de aktiviteter som 

lärarna beskriver och utför t ex. APE, de observerade aktiviteterna ”Gissa verbet”, 

”Filmen”, ”Rollspelet” och undervisnings aktiviteterna efter besöket hos vaktmästaren. Där 

utgår lärarna i sin undervisning från konkreta aktiviteter i fält A, som sedan bearbetas på 

olika sätt i fält B för att slutligen redovisas i fält C. Aktiviteterna kan relateras till vad 

Gibbons (2007) beskriver i sin forskning om att målet med språkinlärning är att kunna 

använda språket i olika sammanhang och att inlärningen av språket också måste ske i olika 

kontexter.  

Resultatet visar att lärarna i sin språkutvecklande undervisning försöker utgår från eleven 

och dess förkunskaper och lärarna beskriver att kartläggningen av eleverna är viktig. Det 

stämmer väl med den sociokulturella teorin som beskriver hur viktigt det är att 

undervisningen tar sin start där elevens kunskaper befinner sig för att sedan i samspel och 

med stöd av andra vidareutvecklas vilket också bekräftas av flera forskare (Cummins, 2017; 

Gibbons, 2007; Säljö, 2017). 

Resultatet från intervjun visar också att lärarna beskriver ett behov av att öka 

stödstrukturerna i undervisningen. Stödstrukturerna som efterfrågas är stöd av såväl 

speciallärare som av språkstödjare. Speciallärarens stöd efterfrågas i såväl kartläggning, 

undervisning som stöd för enskilda elever och för lärarna. Språkstödjarens stöd beskrivs 

som väsentligt för att optimera elevernas möjligheter att förstå och ta in den 
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språkutvecklande undervisningen på ett lättare sätt.  Den sociokulturella teorin förespråkar 

en undervisning i samspel och för att verkligen kunna samspela med varandra har både elev 

och lärare behov av att kunna kommunicera på ett effektivt sätt där elevens resurser tas 

tillvara och inte hindras av språkförbistring (Cummins, 2017; Gibbons, 2006; Lantolf & 

Thorne, 2006; Säljö, 2017). Speciallärarens stöd för en språkutvecklande undervisning 

bekräftas också av den sociokulturella teorins perspektiv på lärande genom samspelet och 

synen på den enskildes kunnande och möjligheter till utveckling i samspel med andra 

(Gibbons, 2007; Plantin-Eve, 2018). 
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7 Diskussion 

Syftet med det nu föreliggande examensarbetet har varit att undersöka och bidra med 

kunskap om hur några lärare beskriver språkutvecklande undervisning för elever inom SFI-

undervisningen spår 1 samt hur de menar att specialläraren med språk-, skriv- och 

läsutveckling kan fungera som stöd i det språkutvecklande arbetet.  

7.1 Metoddiskussion 

I undersökningen kombinerades observationer och en rankning, med en 

fokusgruppsintervju. De observerade undervisningstillfällena var begränsade till en 

observation per undervisningsgrupp (5st) och därmed kunde den didaktiska processen 

genom modellen ”SFI-undervisningens ABC” inte studeras över tid utan endast vid ett 

tillfälle per undervisningsgrupp. Detta innebär en möjlig begränsning av studien.  

Inför fokusgruppsintervjun användes en rankning som metod för att i intervjun initiera en 

diskussion kring olika didaktiska begrepp och företeelser inom undervisningen. I 

rankningen valde en av lärarna att infoga begreppet ”Tala och kommunicera”, vilket också 

togs med i analysen och diskussionen av fokusgruppsintervjun. Detta begrepp hade 

undertecknad tagit för givet i undervisningen, vilket visar på behov av att synliggöra även 

sådant som vi riskerar att ta för självklart och som annars riskerar att försvinna även i 

undervisningens planering. 

I fokusgruppsintervjun skulle observationernas fem lärare deltagit men en blev sjuk. På 

grund av Corona-pandemin har inte heller en fysisk uppföljningsintervju varit möjlig och 

de följdfrågor som ställdes till fokusgruppen fick utbytas mejlledes. En begränsning i 

studiens empiri är därmed möjlig. I fokusgruppsintervjun märks en viss uppdelning av 

talutrymme, när/om deltagarna bryter in i diskussionen. Det är intressant och det skapar 

tankar om hur talutrymmet kan begränsa vad som framkommer en fokusgruppsintervju. 

Undertecknad försökte under intervjun att dra in de deltagare som var tystare och ibland 

lyckades det. Kanske fanns det också i intervjun för många begrepp som fokusgruppen 

diskuterade och som också blev för styrande i intervjun. Det hade med tanke på detta 

eventuellt blivit en mer omfattande empiri om enskilda semistrukturerade intervjuer hade 

genomförts istället.  
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7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Behov av bakgrundskunskaper 

I undersökningen framkommer det att lärarna strävar efter att ha eleverna som 

utgångspunkt i planeringen av lektionerna. För att kunna planera och genomföra en 

undervisning som utgår från eleven måste läraren ta reda på var eleven befinner sig.  

Lärarnas strävan överensstämmer med aktuell forskning och hur andra yrkesverksamma 

beskriver behov att kartlägga elevens kunskaper för en språkutvecklande undervisning för 

vuxna andraspråkselever där det finns behov av att elevernas nivå sätts i fokus och att 

läraren utnyttjar elevernas resurser för att bygga det nya språket (Cummins, 2017; 

Dahlström & Gannå, 2018; Franker, 2019; Gibbons, 2007; Harstad & Hostetter, 2017; 

Sandwall, 2013). Den vuxne L2 eleven har redan en språkutveckling bakom sig, (även om 

den inte är skriftspråklig) och en etablerad kommunikationsförmåga på sitt modersmål. 

Därför är det viktigt att kartlägga elevens kunskaper och tidigare erfarenheter av inlärning 

och att kontinuerligt följa upp kartläggningen (Alver & Lahaug, 1999; Franker, 2011; 

Timpeley, 2015). Lärarna i undersökningen för också fram att de försöker förhålla sig till 

elevens tidigare inlärningserfarenheter genom att ta reda på hur eleverna har lärt in tidigare.   

Franker (2019) och Sandwall (2013) beskriver i sina modeller (Figur 3 & 4) hur elevens 

möjligheter att vara delaktig och motiverad för sin uppgift ökar om hens resurser sätts i 

centrum för undervisningen. Franker (2011) poängterar vikten av att undvika infantilisering 

och istället använda elevens resurser i läsinlärningen av vuxna elever.  Om elevens resurser 

sätts i kontext med det som ska läras in, vidgas och befästs också den nya kunskapen med 

det redan befästa (Gibbons, 2007; Vygotskij, 1995) och därefter kan eleven snabbare ta 

klivet till nästa steg i språkutvecklingen av sitt andraspråk (Bruce m fl., 2017; Franker, 

2019; Salameh & Nettelbladt, 2018).  

7.2.2 Behov av språkutvecklande undervisning  

I lärarnas beskrivning av en språkutvecklande undervisning framkommer betydelsen av att 

undervisningens utgår från eleven. I undersökningen har modellen ”SFI-undervisningens 

ABC” (Figur 8) använts i undersökning och analys av observerad undervisning för att 

försöka utröna var undervisningens aktiviteter befinner sig vid olika tillfällen. I 

undersökningen blir det tydligt att undervisningen sker i de kontextuellt stöttande och 
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kognitivt utmanande fälten (A-B) under de flesta observationerna, men några gånger sker 

undervisningen mer eller mindre kontextreducerat och då blir den allt för abstrakt och 

svårtillgänglig för eleverna. Flera forskare har beskrivit var undervisningen sker på bästa 

och mest språkutvecklande sätt genom att skapa olika modeller för lärande och 

språkutveckling (Cummins, 2017; Dahlström & Gannå, 2018; Franker, 2019; Sandwall, 

2013; Vygotskij, 1995). Gemensamt för modellerna är att de utgår från elevens egna 

erfarenheter och att de fokuserar på att lärandet sker bäst i en stöttande men utmanande 

kontext som är förståelig för inläraren (a.a.). Franker (2011) beskriver det som att den 

undervisning som sker utanför en tvåspråkig stöttande kontext tenderar att redan från start 

marginalisera den vuxne inläraren. Resultatet visar på liknande sätt utmaningen i att främja 

undervisning som är både stöttande och kognitivt utmanande.  

Franker (2011) beskriver vidare att stöttning på modersmålet har en avgörande betydelse 

för elevens möjligheter att bli en aktiv medskapare av sin egen språkutveckling och att det 

också är en motivationshöjande faktor i inlärningen. I den här studien framkommer det att 

det fattas stöd på modersmålet vid de flesta undervisningsaktiviteterna men att eleverna 

engageras som transspråkande språkstöd för varandra. Resultatet visar att det vid 

observationen av den första gruppen fanns språkstöd på några modersmål, när läraren var 

både språkstöd och lärare. Språkstödet blir då direkt vilket är stöttande för 

språkutvecklingen. Detta stämmer med såväl Franker (2019) som Sandwall (2013) och 

deras modeller för andraspråksutveckling (Figur 3 & 4).  

I de undersökta aktiviteterna har det visat sig att lärarna genom sina aktiviteter bearbetar 

språket genom att eleverna får möjlighet att uttrycka och gestalta språket genom dialog, 

text och rollspel m.m. Det kan beskrivas som att lärarna använder sig av multimodalt 

arbetssätt (Magnusson, 2014). Lärarna beskriver också att de använder sig av olika sätt att 

närma sig skriftspråket på t ex. ”APE”, texter, tal, skrift och film, men också av datorer, 

Ipads och verkliga besök på arbetsplatser genom studiebesök o.s.v. Enligt forskning 

genomsyras en språkutvecklande undervisning av en multimodal undervisning där 

språkinlärningen kan ske på flera olika sätt där man använder sig av olika medierande 

pedagogiska verktyg (artefakter) för att stimulera elevernas språkinlärning på olika sätt 

(Dahlström & Gannå, 2018; Franker, 2019; Gibbons, 2007; Magnusson, 2014; Rosén & 

Wedin, 2019; Sandwall, 2013). Resultatet visar på liknande sätt att undervisningen består 

av både stöttande och utmanande aktiviteter. 
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I lärarnas kommentarer om arbetet med kontextuell förankring i modellen ”SFI-

undervisningens ABC” (Figur 8) framträder också att lärarna ser fält A som ett fält där 

något stort måste hända, helst i upplevelseform så som t ex. ett studiebesök på en 

arbetsplats. Flera forskare och yrkesverksamma hävdar att undervisningens start (fält A) 

mycket väl kan vara sådant som eleverna gör tillsammans i skolan eller upplever utanför 

skolan och, något mer vardagligt, som kan uppmärksammas i undervisningen (i fält A) och 

sedan bearbetas (i fält B), (Cummins, 2017; Dahlström & Gannå, 2018; Harstad & 

Hostetter, 2017). I undersökningen och som verkar det utmana lärarna att alltid se det se 

det vardagliga, som en självklar resurs för elevernas lärande och språkutveckling. Sandwall 

(2013) beskriver hur viktigt det är att kombinera det språkliga inflödet mellan ett praktiskt 

användande och en mer riktad språkundervisning för att förtydliga och omsätta det praktiskt 

inlärda/upplevda till ett förståeligt språk som eleven kan använda i verkligheten och sedan 

bearbeta ytterligare (se figur 4). Genom att planera och arbeta utefter modellen ”SFI-

undervisningens ABC” kan läraren samtidigt sätta elevens resurser i fokus för deras 

lärande. De kan tillsammans planerna och bearbeta språket genom en transspråkande 

multimodal undervisning så att elevens egna resurser gör andraspråket begripligt och 

därmed till ett användbart redskap i verkliga livet, vilket bekräftas av såväl Dahlström och 

Gannå (2018) som Gibbons (2007).  

 

Resultatet av undersökningen visar ändå att modellen ”SFI-undervisningens ABC” (Figur 

8) är ett användbart verktyg för att utforma en språkutvecklande undervisning men också 

för att få syn på och utvärdera lärarens egen undervisning i förhållande till en 

språkutvecklande undervisningen. Det bekräftas också av flera forskare att liknande 

modeller kan användas för att planera och utvärdera språkutvecklande undervisning 

(Cummins, 2017; Dahlström & Gannå, 2018; Gibbons, 2007). Resultatet visar samtidigt att 

modellen (Figur 8) kanske behöver förtydligas genom att visa hur undervisningen kan 

cirkulera inom modellen t ex. genom ett flöde som kan går genom fält A-C flera gånger för 

att symbolisera att progressionspilen inte måste gå rätt igenom modellens fält utan kan 

bearbeta fält A-C flera gånger (se Figur 10) för att öka det kontextuella stödet i den 

språkutvecklande undervisningen.   
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Figur 10 Vidareutvecklad modell av SFI-undervisningens ABC (Risenfors 2020) 

7.2.3 Specialläraren i vuxenutbildningen 

I undersökningen framkommer den komplexa bild som undervisningen på SFI utgör, där 

basal bokstavsinlärning ibland möter en datoriserad undervisning. I samma klassrum möts 

en heterogen elevgrupp i olika åldrar, från olika länder och kulturer. Några kan skriva och 

läsa lite på sitt modersmål medan andra är helt utan skriftspråkskunskaper. Forskare och 

yrkesverksamma bekräftar hur komplex undervisningssituationen i ett multikulturellt 

klassrum är ur både ett rent språkligt men framförallt ur ett pedagogiskt perspektiv 

(Abrahamsson, 2009; Alver & Lahaug, 1999; Franker & Christensen, 2013; Gibbons, 2007; 

Källström, 2013; Rosén & Wedin, 2019).  

I undersökningens aktiviteter blir det tydligt att det komplexa mångkulturella klassrummet 

på SFI spår 1 där språk, skriv- och läsinlärning sker nästan enbart på målspråket försvåras 

språkinlärningen av flera faktorer. Dessa faktorer kan vara avsaknaden av språkstöd för 

eleverna på deras modersmål, stöd av speciallärare för både elever och lärare samt en 

avsaknad av en tydlig läs- och skrivinlärnings strategi genom alla SFI:s kurser. Enligt 

skolverket ska det finnas en Läs och skrivinlärningskurs som löper parallellt med alla SFI:s 

kurser från kurs A-D (SKOLFS 2017;91). Det blir tydligt i undersökningens resultat att 

lärarna i de lägsta kurserna talar om sitt arbete med elevernas bokstavsinlärning från ren 

bokstavsspårning till digital bearbetning av skriftspråket, men att detta inte nämns av 

lärarna i de övre kurserna. Flertalet forskare för fram vikten av ett kontinuerligt arbete med 

att utveckla elevernas hela språkliga repertoar tala, läsa, skriva och höra, men att 
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läsinlärningen åsidosätts efter de första kurserna (Franker, 2011; Sandwall, 2013; Rosén & 

Wedin; 2019; Wedin, 2014). L2 elever har enligt forskning (Franker, 2018; Salameh & 

Nettelbladt, 2018) behov av såväl analytisk (helhet till delar) som syntetisk (delar till 

helhet) läsinlärning och det kan också symboliseras genom metoden A + F = L (avkodning 

+ förståelse = läsning). Genom att arbeta med modellen ”SFI-undervisningens ABC” 

kommer språket/läsinlärningen att bearbetas genom både analytisk och syntetisk 

läsinlärningsmetod men metoden får då utseendet F + A = L.   Språkinlärning och 

litteracering/alfabetisering på målspråket är en ytterst komplex uppgift både för eleven som 

ska lära och lära på ett nytt målspråk och för att underlätta språkutvecklingen för den vuxne 

L2 eleven är behovet av stöttning avgörande för hens positiva språkutveckling (Bruce m 

fl., 2016; Franker, 2011; Gibbons, 2007; Nettelbladt & Salameh, 2018). Den stöttningen 

kan ske genom att en speciallärare och språkstödjare kontinuerligt knyts till SFI, något som 

lärarna också uttrycker behov av. 

I studiens resultat framkommer det att lärarna ser ett stort behov av kontinuerligt stöd av 

speciallärare. De efterfrågar speciallärarens stöd och kunskaper inom områden som 

samtalspartner, språktestare/utredare, undervisare av enskilda elever och elevgrupper, i 

kartläggning samt stöttning i en skriftspråksutvecklande undervisning. Det är kunskaper 

som en speciallärare har (SFS 2017:1111) för att tillsammans med elever, lärare och 

ledning skapa en god och språkutvecklande undervisning även på SFI. Specialläraren kan 

på olika sätt arbeta för att förebygga språklig och pedagogisk sårbarhet, vilket också 

beskrivs av forskare (Bruce, m fl., 2017 & Bruce, m fl., 2016; Plantin-Eve, 2018).  

Genom att arbeta för en språkutvecklande undervisning skapar man också förutsättningar 

för att elevernas måluppfyllelse blir högre och elevens möjligheter i samhället ökar på 

samma sätt. För det första måste elevens möjligheter, resurser och förmågor stå i första 

rummet för lärarens och utbildningens fokus när planeringen för undervisningen tar form.  

För det andra måste läraren få det stöd som hen behöver i sitt arbete med eleverna. 

Ovanstående studie, forskning och litteratur har visat spår 1-elevernas heterogena bakgrund 

men också deras möjligheter. Flera forskare och andra yrkesverksamma inom fältet gör 

samma reflektion och diskuterar också den samhällsnytta som kommer av en väl anpassad 

språkundervisning för SFI spår 1 elever (Alver & Lahaug, 1999; Fejes, 2019; Franker, 2011 

& 2019; Harstad & Hostetter, 2017; Rosén & Wedin, 2017). Om det inte sker riskerar 

eleverna att fortsätta marginaliseras i det svenska samhället. 
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7.3 Specialpedagogiska implikationer 

De specialpedagogiska implikationerna som har uppkommit i undersökningen är bland 

annat att det inom SFI spår 1 finns behov av att de studerande och deras lärare får 

kontinuerligt stöd av speciallärare i såväl utvärdering och kartläggning av den studerandes 

behov, som utformningen av den språkutvecklande undervisningen.  Inom styrdokumenten 

för vuxenutbildningen finns idag inget krav (förutom Särvux) på särskilt stöd av t ex. 

speciallärare, men det finns krav på att det i den dagliga verksamheten ändå ska skapas 

förutsättningar för alla elevers möjligheter till att kunna studera inom vuxenutbildningen 

(SFS 2010:800; SFS 2019:521). Forskning visar att hinder kan överbryggas i den 

språkutvecklande undervisningen om det finns ett samarbete mellan specialläraren, läraren 

och språkstödjaren och på så sätt kan de studerande och lärare snabbare få stöd och minska 

risken för både språklig och pedagogisk sårbarhet (Bruce m fl., 2017; Sundqvist & Ström, 

2015). Specialläraren i språk-, skriv- och läsutveckling kan om en sådan finns att tillgå 

inom SFI-verksamheten, göra en god insats för att skapa en språkutvecklande undervisning 

för elevernas möjligheter till ökad måluppfyllelse och för att undvika ytterligare 

marginalisering i det svenska samhället (Fejes, 2019; Rosén, 2013; SFS 2017:1111).         

                                                                                                                                                  

7.4 Förslag till fortsatt forskning  

Förslag till fortsatt forskning kan beskrivas som oändligt eftersom forskning kring SFI-

undervisning och speciellt kort- och/eller lågutbildade är ett eftersatt område både 

internationellt och nationellt. Studien visar på behov av mer forskning om kort – och 

lågutbildades möjligheter till adekvat skriftspråksutbildning. Det skulle vara intressant att 

göra en longitudinell aktionsforskning kring språkutvecklande undervisning och stöd från 

speciallärare med den kognitivt utmanande och kontextuellt stödjande ”SFI-

undervisningens ABC” som bas. Det skulle också vara intressant att följa ett antal 

nyanlända kort- och /eller lågutbildade under deras utbildning på SFI. Ytterligare forskning 

är nödvändning för att förbättra och utveckla en språkutvecklande undervisning, och 

motverka såväl språklig som pedagogisk sårbarhet inom vuxenutbildningen.  
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7.5 Slutord 

Det blir i studien tydligt att det undersökta området ställer stora pedagogiska krav på 

undervisande lärare men också stora språkliga krav på eleverna. I det mångkulturella 

klassrummet på SFI spår 1 samsas en mångfald av elever från hela världen, i olika åldrar, 

med olika språklig bakgrund, några är helt utan skriftspråkliga kunskaper andra är 

kortutbildade och alla ska de lära sig ett nytt språk på svenska. Det är en ytterst komplex 

undervisningssituation både för elever och för lärare. Men med strukturerad 

språkutvecklande undervisning utifrån en kognitivt utmanande men kontextuellt stöttande 

strukturerad undervisningsmodell som ”SFI-undervisningens ABC” och i samarbete med 

specialläraren kan risken minska för att både elever och lärare hamnar i språklig och 

pedagogisk sårbarhet.  
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Bilaga 1a Missivbrev 

 

 

 

 

                

  

 

Datum 2020-02-11 

Missivbrev 

Jag heter Kristina Risenfors och är student på speciallärarprogrammet Språk-, skriv- och 

läs, och studerar nu min sista termin och kommer att ta examen i juni 2020.  

I mitt examensarbete vill jag undersöka den språkutvecklande undervisningen på SFI, spår 

1 kurserna A-D. Examensarbetet är ett självständigt forskningsarbete, och studien kommer 

att vara kvalitativ eftersom det är lärarnas egna tankar om den språkutvecklande 

undervisningen och mina observationer av densamma som kommer att vara i fokus.   

I undersökningen kommer jag att genomföra observationer av den språkutvecklande 

undervisningen som skapas i undervisningen, inga elever kommer att observeras som 

individer utan alla kommer att delta som grupp och vara helt avidentifierade. 

Observationerna kommer att dokumenteras genom att iakttagelser under observationen 

noteras i ett observationsprotokoll skapat utifrån en didaktiskteori som grundar sig i Jim 

Cummings fyrfältare.  Ingen ljud- eller bildinspelning under observationerna kommer att 

ske.   

Däremot kommer fokusgruppsintervjun med fem undervisande lärare på SFI spår 1 att 

spelas in med hjälp av diktafon för att möjliggöra senare transkription och analys av 

densamma. Lärarna kommer inte heller att vara respondenter utifrån sig själva som 

personer utan avidentifieras som lärare 1–4. Under examensarbetet kommer examinator, 

handledare och jag som studerande att ha tillgång till det insamlade materialet, därefter 

kommer det att förstöras.  
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Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, har varje respondent (deltagare i 

studien) följande rättigheter vilket kommer att följas i den nu förberedda undersökningen: 

- Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några 

negativa konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har 

möjlighet att avböja medverkan i studien. 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga 

arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att 

förstöras när denna är examinerad.  

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Det är viktigt för mig som student/forskare att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för att säkerställa både respondenternas säkerhet och min egen tillförlitlighet. 

Kristina Risenfors 

 

………………………………………………… 

 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer: 0702202554 

E-mailadress:  kristina.risenfors@mark.se  

kristina.risenfors0008@stud.hkr.se 

Ansvarig lärare/handledare: 

Sofia Lindberg 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 

 



 

70 

 

Bilaga 1b Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till Kristina Risenfors senast den 19 februari 2020. 
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Bilaga 2 Observationsprotokoll 
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Bilaga 3a Diamond Rankingens bilder 
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Bilaga 3b Extrabilder för fokusgruppsintervjun 
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Bilaga 3c Fokusgruppsintervjuns områden 

”Fokusgruppsområden/begrepp/ämnen” 

 

Spår 1 eleven: Vem är eleven? (ålder, språk, kön, religion, kultur o.s.v.) 

 

Tala & kommunicera 

 

Katederundervisning 

Läsa och skriva tillsammans 

En till en-undervisning 

Språkstödjare 

 

 

Digitala verktyg 

Penna & papper 

Läromedel  

Lokalernas utformning 

 

 

Göra själv 

Göra tillsammans 

Uppleva 
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Bilaga 3d Fördjupande frågor om den språkutvecklande 

undervisningen 

•Vad tänker ni om kartläggning och studiesamtal för spår 1? 

- Vet vi hur eleverna har lärt sig språk tidigare eller hur tar vi reda på det? 

 

•Hur skulle du vilja beskriva att den språkutvecklande undervisningen möter upp spår 1-

elevernas behov? 

 

•Hur ser du att specialläraren språk-, skriv- och läsutveckling skulle kunna vara behjälplig 

med att utveckla den språkutvecklande undervisningen både för eleven och för läraren? 

 

 

 

•Har du något annat som du vill tillägga om undervisningen och spår 1 eleven? 

 

  

 

 

 


