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Abstract  

Translated title: Social background and study performance in the Swedish language subject –  

a qualitative study of reading and writing instruction for students from non-academic homes 

 

National grade statistics show that students whose parents do not have a post-secondary education 

tend to leave compulsory school with lower grades than students with academically qualified 

parents. The differences in performance are large in all core subjects, but above all in the Swedish 

language subject (see SIRIS 2020). Therefore, the purpose of the present study is to investigate 

how the Swedish language subject's reading and writing instruction can be designed to support 

students with less academically qualified parents to a greater extent. Through qualitative 

interviews with nine Swedish language teachers, teaching strategies and organizational conditions 

considered successful to meet the students' individual needs are made visible. The study's 

informants have been selected according to a criteria-based selection, and grade statistics from 

each school have been used to form two selection groups with maximum variation. Subsequently, 

a comparative analysis was performed within and between the two sample groups. The empirical 

material has been coded according to a phenomenological method and then analyzed in relation to 

Bernstein's code theory and current research.  

 The results show that the two selection groups have different opportunities to offset 

differences in students' ability to assimilate the education. In the selection group with a higher final 

grade in the Swedish language subject, the interviewed teachers expressed they have good 

conditions to support students of less academically qualified parents. They had a reflective attitude 

and advocated the benefits of explicit teaching. However in the selection group with a lower final 

grade, a higher degree of implicit teaching and organizational shortcomings were described, which 

made the teachers' compensatory work more difficult. Thus, teachers 'opportunities to compensate 

for parents' level of education depend on the school's organizational conditions and an explicit 

pedagogy. 

 

 

Keywords: Compensatory education, social background, parents' level of education, explicit 

teaching, write and reading instruction.  
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Sammanfattning  

Nationell betygsstatistik visar att elever vars föräldrar inte har en eftergymnasial utbildning 

tenderar att lämna grundskolan med lägre betyg än elever med akademiskt meriterade föräldrar. 

Prestationsskillnaderna är stora i alla skolans kärnämnen, men framför allt i svenskämnet (se SIRIS 

2020). Därför är syftet med föreliggande studie att undersöka hur svenskämnets läs- och skriv-

undervisning kan utformas för att i högre grad stötta elever från studieovana hem. Genom 

kvalitativa intervjuer med nio svensklärare synliggörs undervisningsstrategier samt organisa-

toriska förutsättningar som anses framgångsrika för att tillgodose elevers individuella behov. 

Studiens informanter har valts ut enligt ett kriteriebaserat urval och betygsstatistik från respektive 

skola har används för att bilda två urvalsgrupper med maximal variation. Därefter har en 

komparativ analys genomförts inom och mellan de två urvalsgrupperna. Det empiriska materialet 

har kodats enligt fenomenologisk metod för att sedan analyseras i relation till Bernsteins kodteori 

och aktuell forskning.  

Resultatet visar att de två urvalsgrupperna har skilda möjligheter att uppväga skillnader i 

elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Av intervjuerna framkom att lärarna i 

urvalsgruppen med ett högt slutbetyg i svenskämnet har goda förutsättningar att stödja elever från 

studieovana hem. De hade ett reflekterande förhållningsätt och förespråkade fördelarna med en 

explicit undervisning. I urvalsgruppen med ett lägre slutbetyg beskrevs i stället en högre grad av 

implicit undervisning samt organisatoriska brister vilka försvårade lärarnas kompensatoriska 

arbete. Lärares möjligheter att kompensera för föräldrars utbildningsnivå är således beroende av 

skolans organisatoriska förutsättningar samt en explicit pedagogik.  

 
 

Nyckelord: Kompensatoriskt uppdrag, social bakgrund, föräldrars utbildningsnivå, explicit 

undervisning, läs- och skrivundervisning. 
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1. Inledning 

Att kategorisera elever utifrån föräldrars utbildningsnivå kan i många avseenden uppfattas som 

stigmatiserande, eftersom barn är så mycket mer än hemmets studietradition. Skolverket (2020:23) 

visar emellertid att föräldrars utbildning har stor betydelse för elevers skolgång. Elever från 

studieovana hem1 uppvisar lägre studieresultat än elever med akademiskt meriterade föräldrar och 

väljer generellt en lägre studienivå i enlighet med de yrkeskategorier som finns representerade 

inom elevens sociala bakgrund2 (Hallerdt 1995).      

 År 2017 uppnådde 45 procent av elever med förgymnasialt utbildade föräldrar inte godkänt 

betyg i två eller flera ämnen i årskurs 6. Motsvarande andel elever med gymnasialt utbildade 

föräldrar var 14 procent, respektive 6 procent elever med eftergymnasialt utbildade föräldrar 

(Skolverket 2017). Uppgifterna kan jämföras med Skolverkets undersökning från 2015, som 

påvisade att drygt 40 procent av lärarna inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att anpassa 

undervisningen utifrån elevernas  individuella förutsättningar. Lika stor andel lärare upplevde även 

att de inte hade tillräckligt med stöd från skolledningen för att bedriva en kompenserande under-

visning (Skolverket 2017:51). 

 Sedan 1950-talet har det svenska skolväsendet verkat för en likvärdig utbildning för 

samtliga samhällsklasser i syfte att motarbeta sociala klyftor (Jobér 2015:52ff). Idag benämns 

arbetet som skolans kompensatoriska uppdrag, vilket innebär att social snedrekrytering ska 

motverkas genom att samtliga elever stöttas utifrån individuella förutsättningar och behov 

(Ehrnlund & Ekerstedt 2015:16ff). Det kompensatoriska uppdraget utgör dock en paradox, då både 

kollektivistiska och individualistiska värden utgör grunden för skolans undervisning. Eleverna ska 

integreras och inkluderas, samtidigt som varje elev har rätt till en individanpassad undervisning 

(Ryffé 2019). 

 Korrelationen mellan social bakgrund och språk har påvisats vara stark, vilket medför att 

hemmets studietradition i stor utsträckning påverkar elevernas prestation inom skolans svensk-

ämne (Myrberg & Rosén 2009). Enligt Skolverket (2009:28) arbetar elever alltmer individuellt i 

skolan, vilket bidrar till att betydelsen av kulturellt kapital och föräldrars utbildning ökar. Elevers 

skilda förutsättningar för språklig utveckling kan få problematiska konsekvenser för deras framtida 

möjligheter. Vår språkliga förmåga kan i många avseenden likställas med en förutsättning för 

 
1 I studien benämns elever med förgymnasialt/gymnasialt utbildade föräldrar som elever från studieovana hem. 

Definitionen är hämtad från Skolverkets lägesbedömning (2020:8, 23) där barn till föräldrar med 

förgymnasial/gymnasial utbildning beskrivs som elever från studieovana hem. 
2 Studien utgår från Erikson och Jonssons (1993:14) definition av social bakgrund enligt föräldrars samhällsklass 

och utbildningsnivå. 
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självständighet och valfrihet, eller som Paolo Freire menade – tillgång till makt (Liberg & Säljö 

2014:373). God läs- och skrivkunskap öppnar dörrar till en mångfald av utbildning- och yrkes-

möjligheter. I förlängningen innebär en utvecklad språkförmåga även möjlighet till självutveckling 

och en bredare förståelse för vår omvärld (Ehrnlund & Ekerstedt 2015:57). I svenskämnets 

kursplan står: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts 

(Skolverket 2011:257). 

 

Det svenska skolväsendet lyckas bevisligen inte skapa likvärdiga förutsättningar för elevernas 

möjligheter att tillgodogöra sig skolans utbildning. Trots återkommande konstateranden saknas 

nyanserad forskning om skrivutveckling i allmänhet och i relation till elevers skilda förut-

sättningar i synnerhet (Swärd & Karlsson 2017:14). Swärd och Karlsson (2017:19) menar att det 

finns ett kunskapsglapp gällande skrivutveckling som leder till att elever inte får den anpassade 

undervisning som de har rätt till. Forskningen om både läsutveckling och läsundervisning är något 

mer omfattande, men utgår från undervisning på låg- och mellanstadiet samt gymnasiet. Mycket 

få studier om framgångsrik läs- och skrivundervisning har gjorts utifrån åldrarna 13–16 år 

(Andersson Varga 2014:30f). 

 Det vi vet är att läs- och skrivutveckling är en komplex process som i hög grad påverkas 

av arv- och miljöfaktorer men också av undervisningens utförande. Studier visar att en begränsad 

läs- och skrivutveckling, relaterad till social bakgrund, kan motverkas med skickliga lärare och 

framgångsrik undervisning (Tjernberg 2013:31).  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur svenskämnets läs- och skrivundervisning kan utformas för 

att i högre grad stötta elever från studieovana hem. Studien avser synliggöra undervisnings-

strategier och didaktiska val som uppväger skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen. Vi vill även identifiera eventuella möjligheter och utmaningar för svensklärares 

kompensatoriska arbete. För att besvara studiens syfte har tre frågeställningar utformats enligt 

följande: 

- Hur beskriver svensklärare från högpresterande skolor respektive lågpresterande skolor 

det kompensatoriska uppdraget i relation till elever från studieovana hem, samt hur svarar 

lärarnas berättelser till teorier och aktuell forskning? 

  

- Vilka undervisningsstrategier upplever svensklärare i årskurs 7–9 är framgångsrika för 

elever från studieovana hem och varför?  

 

- Vilka organisatoriska förutsättningar anses nödvändiga för att skapa en likvärdig 

svenskundervisning som möter elevers behov?  

 

1.2 Disposition  

Den bakgrund som ligger till grund för studiens syfte och frågeställning presenteras i kapitel 2. I 

kapitlet redogörs för relationen mellan social bakgrund och studieresultat i svensk grundskola. 

Begreppet likvärdig utbildning, och innebörden av social reproduktion respektive social sned-

rekrytering förklaras. Kapitel 3 innehåller tidigare forskning av relevans för våra frågeställningar. 

Den teoretiska och begreppsliga referensram som studien vilar på återfinns i kapitel 4. I kapitel 5 

beskrivs den metod som har används för att samla in det empiriska material som studien utgår 

ifrån. Den insamlade datan redovisas och analyseras därefter i kapitel 6. Kapitel 7 innehåller en 

sammanfattande diskussion där vår analys diskuteras i relation till aktuell teori och tidigare 

forskning. Studiens syfte uppnås i en avslutande del som även innefattar förslag till vidare 

forskning. Referensuppgifter till anförd litteratur har samlats sist i uppsatsen.       
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2. Bakgrund  

I detta kapitel presenteras den bakgrund som ligger till grund för studiens syfte och frågeställning. 

Det inledande avsnittet innehåller en historisk redogörelse för begreppet likvärdig utbildning och 

dess betydelse inom svenskt skolväsende idag. Vidare följer en orientering av hur elevers 

rättigheter att lära och utvecklas framställs i skolans aktuella styrdokument. Därpå görs en 

statistisk redogörelse av hur föräldrars utbildningsnivå påverkar elevers studieresultat. Till sist 

förklaras innebörden av social reproduktion respektive social snedrekrytering.  

 

2.1 En likvärdig utbildning  

Synen på individens rättigheter har sedan 60 år tillbaka utgjort en allt större del av skolväsendets 

styrdokument. År 1962 utgjorde grundskolereformen startskottet för arbetet med att minska sociala 

klyftor i samhället. Reformen innebar ett samlat skolväsende, där alla barn skulle ges samma 

utbildning oavsett socioekonomisk bakgrund, kön, etc. Förändringarna tillgängliggjorde högre 

studier för alla samhällsskikt, vilket resulterade i nya möjligheter till klassresor för arbetarklassen 

(Ryffé 2019:70).  

I samband med Lgr 80 lanserades begreppet En skola för alla (Ryffé 2019:20), vilket är 

ämnat understryka hur det svenska skolväsendet ska välkomna alla elever till en inkluderande och 

likvärdig utbildning (Rapp 2014:657f). Begreppet likvärdig utbildning fick ett större fäste i Lpo 

94 med målsättningen att i större utsträckning individanpassa undervisningen (Ryffé 2019:95). 

Idag definieras likvärdighet inom skolväsendet enligt Skolverket (2012a:11) utifrån tre huvud-

sakliga perspektiv: “lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen 

ska vara kompenserande”.  

Likvärdighetsbegreppet har sin utgångspunkt i ett kompensatoriskt perspektiv på utbild-

ning, där stöd främst ska fördelas mellan de elever som är i störst behov av det för att uppnå 

godkända resultat (Rapp 2014:658). I samband med utformandet av den senaste Skollagen (SFS 

2010:800) lades mer tyngd till det kompenserande perspektivet (Ryffé 2019:111), bland annat i 

form av att undervisningen nu skulle ta hänsyn till elevers olika förutsättningar att lära och 

utvecklas. Skolans kompensatoriska uppdrag är idag ett etablerat begrepp, vars syfte genomsyrar 

aktuella styrdokument; skolan ska tillhandahålla en likvärdig utbildning för alla elever oavsett 

socioekonomisk bakgrund, etnicitet, kön, geografisk hemvist etc.    
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2.2.1 Det kompensatoriska uppdraget i skolans styrdokument  

Enligt Skollagen (4 § SFS 2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet  

 

[...] främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I 

utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

 

Vidare beskriver Skollagens åttonde paragraf (8 § SFS 2010:800) att ”alla ska, oberoende av 

geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

skolväsendet [...]”. Dessutom anger Skollagens nionde paragraf (9 § SFS 2010:800) att 

“utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform [...] oavsett var i landet 

den anordnas”. Kopplat till grundskolans svenskämne innebär detta att svensk grundskola ska ge 

alla elever samma förutsättningar att utveckla sitt språk.      

 Grundskolans läroplan genomsyras av elevers rättigheter att utvecklas utifrån individuella 

förutsättningar (Skolverket 2011:5ff). Skolans värdegrund och uppdrag utgör det inledande 

kapitlet (Skolverket 2011:5ff) och innehåller ett avsnitt som rubriceras En likvärdig utbildning. 

Avsnittet kopplar elevers rättigheter till likvärdig utbildning och hänvisar till skollagen. Likvärdig 

utbildning uppnås enligt skolans läroplan genom att utbildningen anpassas utifrån elevers 

individuella behov:  

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2011:6).  

 

 

2.3 Föräldrars utbildningsnivå och elevers skolresultat  

Enligt Skolverkets senaste lägesbedömning av det svenska skolväsendet har föräldrars utbildning 

stor betydelse för hur väl eleverna lyckas i skolan (Skolverket 2020:23). Föräldrarnas utbildnings-

nivå kategoriseras enligt förgymnasial/gymnasial utbildning respektive eftergymnasial utbildning. 

Den förstnämnda kategorin benämns som studieovana hem och inkluderar elever vars föräldrars 

högsta utbildningsnivå är folkskola/grundskola eller gymnasieutbildning. I den sistnämnda kate-

gorin ingår elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning (Skolverket 2019b). 
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Grundskoleelever som kommer från hem där minst en förälder har eftergymnasial utbildning 

uppvisar i genomsnitt högre betyg än elever vars föräldrar har förgymnasial eller gymnasial 

utbildning. Skillnaderna mellan de två elevgrupperna har varit konstanta de senaste åren, men 

våren 2019 gick det att urskilja en viss ökning. År 2019 var 93 procent av eleverna med efter-

gymnasialt utbildade föräldrar behöriga till gymnasieskolan. Motsvarande andel elever vars 

föräldrar högst hade gymnasial utbildning var 76 procent (Skolverket 2019c:9). Nationell betygs-

statistik visar dessutom stora prestationsskillnader i skolans alla kärnämnen, men framför allt i 

svenskämnet. Det bör emellertid påpekas att dessa skillnader bygger på ett genomsnittsresultat för 

respektive elevkategori och att en det finns en stor variation inom de två grupperna (se SIRIS). 

I diagram 1 redovisas andelen (procent) elever som är behöriga till gymnasieskolans 

yrkesprogram, utifrån föräldrarnas utbildningsnivå, vårterminerna 2015–2019. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Andel behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram (efter 

Skolverket 2019c:9). 
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År efter år lämnar elever från studieovana hem grundskolan med ofullständiga betyg samt lägre 

betyg än genomsnittet, vilket indikerar att utbildningen inte har lyckats tillgodose deras behov. 

Skolverket beskriver detta som ett misslyckande och ”[…] understryker att skolan inte klarar av 

sitt kompensatoriska uppdrag” (Skolverket 2020:11). För en likvärdig utbildning måste svensk 

grundskola i högre utsträckning uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillägna sig utbild-

ningen. Det är enligt Skolverket (2020:11) avgörande för att dessa elever ska utveckla de förmågor 

som krävs för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

 

2.3.1 Social reproduktion och snedrekrytering 

Ett resultat av att skolan inte lyckas väga upp för elevers skilda förutsättningar är social repro-

duktion, vilket innebär ett återskapande av sociala förhållanden över generationer (Bourdieu & 

Passeron 1990:11). Föräldrars utbildningsnivå blir därmed avgörande för hur långt deras barn 

lyckas ta sig i utbildningssystemet. Josefsson och Unemo (2003:9) visar att barn till akademiskt 

meriterade föräldrar tenderar att studera vidare på universitet eller högskola, medan elever från 

studieovana hem inte tar sig an högre utbildning i samma utsträckning. En hög andel elever från 

studieovana hem väljer i stället att studera en gymnasieutbildning med yrkesinriktning. Dels efter-

som de inte kvalificerar in till de teoretiska gymnasieutbildningarna. Dels på grund av att de känner 

en starkare identifikation till den typ av yrken en sådan utbildning erbjuder (Skolverket 2012b:18).  

  En konsekvens av den sociala reproduktionen är social snedrekrytering. Social sned-

rekrytering föreligger när ”[…] barn från vissa sociala ursprung oftare än andra barn når högre 

utbildningsnivåer, t.ex. universitetsexamen” (Erikson & Jonsson 1993:13). Social snedrekrytering 

beskrivs av Erikson och Jonsson (1993:14) som ett samhällsproblem utifrån flera aspekter. För det 

första stärks individuella orättvisor av att ett barns studie- och yrkesmässiga val är beroende av 

familjens sociala villkor. För det andra bidrar fenomenet till minskad social effektivitet. Det 

innebär att samhället går miste om sociala resurser när endast delar av befolkningen genomgår 

högre utbildning. För det tredje resulterar social snedrekrytering i att vissa samhällsgrupper inte är 

representerade inom vissa yrken. Samhällets styrande skikt representerar därför inte befolkningen 

som helhet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för ett lands demokrati. 
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3. Tidigare forskning  

I föreliggande kapitel redogörs för tidigare forskning av relevans för denna studie. Det inledande 

avsnittet innehåller en presentation av studier gjorda om läs- och skrivprocesser. Därefter följer en 

sammanställning av vad forskning inom literacyfältet3 uttrycker som framgångsrik läs- och 

skrivundervisning, och centrala komponenter för en god läs- och skrivutveckling läggs fram. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare forskning om relationen mellan social bakgrund 

och studieframgång.  

 

3.1 Läs- och skrivprocesser    

Vi kan förhålla oss till textanvändning på olika sätt och studera olika läs- och skrivrelaterade 

processer beroende på vilken infallsvinkel vi väljer (Liberg 2016:22). Liberg och Säljö (2014:365) 

har sammanställt de aspekter som enligt forskning är centrala för förståelsen av de processer som 

görs aktiva vid textmöten. Läsarens möte med text påverkas dels av läsningens syfte, dels av 

mötets kontext, vilken bör förstås utifrån tre dimensioner. Den första dimensionen utgörs av den 

övergripande sociala situationen som textmötet sker i och vilka värderingar och förväntningar som 

gör sig gällande i sammanhanget. Den andra dimensionen berör läsarens tidigare erfarenheter av 

vad Liberg och Säljö (2014:366) benämner som literacypraktiker. Erfarenheterna avser i vilken 

omfattning och form textanvändaren möter text i sin vardag. En tredje aspekt förhåller sig till 

erfarenheter i relation till textinnehållet, samt läsarens språkliga och metakognitiva förmåga. Dessa 

förmågor gör sig aktuella när textanvändaren bland annat värderar, omvärderar och utvecklar i 

relation till det som har lästs eller skrivits. Sammantaget kan textmöten beskrivas som mycket 

komplexa, eftersom förståelsen och meningsskapandet av det lästa i flera avseenden påverkas av 

mötets kontext, textens innehåll och läsaren själv. Varje textmöte är således unikt (Rosenblatt 

1976).             

 Langer (2011:21ff) har studerat hur läsare förhåller sig till text och beskriver läsares 

meningsskapande som konstruerande av mentala textvärldar. För att läsningen ska få mening 

positionerar sig läsaren enligt fem olika förhållningssätt, vilka innefattar ytläsning, djupläsning, 

erfarenhetsbaserad läsning, kritisk läsning samt läsning i syfte att förvärva ny kunskap. Dessa olika 

förhållningssätt kopplas samman med begreppet textrörlighet. Att kunna “röra sig i texter” handlar 

om förmågan att använda det lästa eller skrivna för att förutsäga kommande innehåll eller fördjupa 

 
3 Literacy benämner vår förmåga att skapa mening med textanvändning genom att bearbeta och förstå text på olika 

sätt beroende på textanvändningens syfte (Langer 2017:17f).  
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sitt fortsatta läsande och skrivande. Det handlar även om att kunna använda det som läses just nu 

för att bättre förstå det som tidigare har lästs, eller hur det redan skrivna kan utvecklas och 

förändras. Liberg (2007:28) benämner dessa förmågor som framåtriktad respektive bakåtriktad 

textrörlighet. Ytterligare en förmåga som hör till textrörlighetsbegreppet benämner Liberg 

(2007:28) som utåtriktad textrörlighet, vilket innebär att kopplingar mellan text och egna 

erfarenheter görs. Dessa förmågor beskriver Duke och Pearson (2002:205ff) som essentiella för 

goda läsare och konstaterar att goda läsare tillägnar sig text genom att läsa på olika sätt beroende 

på läsningens syfte. Många klarar att läsa en text, men alla når inte en djupare förståelse för 

innehållet. Liberg (2007:28) menar att detta grundar sig i låg textrörlighet.  

 

3.2 Läs- och skrivundervisning  

Enligt Tjernberg (2016:204) är det ”[…] av yttersta vikt att man tar hänsyn till både språkets 

funktion, form och innehåll i undervisningen, och till samspelet dem emellan” för att eleverna ska 

kunna utveckla mångsidig förståelse för skriftlig kommunikation. Swärd och Karlsson (2017:58) 

understryker att utvecklingen även kräver en undervisning där eleverna tillgodoses med olika 

stödstrukturer.          

 Förmågan att röra sig på olika textuella nivåer förutsätter att läsaren kan använda läs-

förståelsestrategier (Liberg 2016). Flertalet studier visar att framgångsrik läs- och skrivunder-

visning innefattar varierande läs- och skrivaktiviteter med inslag av explicit undervisning4 i bland 

annat läsförståelsestrategier och skrivfärdigheter (Duke & Pearson 2002; Fahlén 2007; Langer 

2002; Pressley et al. 2006; Reichenberg 2008; Snow & Verhoeven 2001; Swärd & Karlsson 2016). 

Liberg (2016:131f) beskriver läsförståelsestrategier som “[…] den enskilda läsarens sätt att 

angripa en text på ett medvetet och avsiktligt sätt för att öka möjligheten att förstå eller komma 

ihåg textinnehållet”. Association och visualisering är exempel på läs- och skrivstrategier som 

genom explicit undervisning har visat sig vara betydelsefulla för elevers utveckling (Ehrnlund & 

Ekerstedt 2015). För optimal utveckling av individuella läsförståelsestrategier behöver eleverna 

undervisas i lästekniker. Dessa tekniker stöttar elevernas metakognitiva förmågor och är värde-

fulla vid bland annat identifiering av orsakssamband och budskap i text, samt koppling mellan 

textens innehåll och egna erfarenheter. Eftersom de metakognitiva förmågorna i hög grad även 

 

4 Läs vidare i avsnitt 4.2 Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling.  
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påverkar elevens förutsättningar att planera och utveckla sitt skrivande, är det av stor vikt att 

undervisningen tar hänsyn till dessa. Elever som vid ett och samma tillfälle bearbetar stora 

mängder ny information belastar arbetsminnet på ett sätt som försvårar förmågan att exempelvis 

använda lässtrategier. Swärd och Karlsson (2017:101) beskriver bildstöd som en effektiv 

stödstruktur, eftersom visualiserad information avlastar arbetsminnet till förmån för de processer 

som styrs av metakognitiva förmågor.       

 Elevens egna erfarenheter och tidigare kunskaper har stor betydelse för hur text tillägnas. 

En gemensam förförståelse behöver byggas upp i undervisningssammanhanget för att elevernas 

olika referensramar inte ska påverka i vilken omfattning textinnehållet tillgodogörs. Textinnehåll 

bör kopplas till elevernas olika erfarenheter för att de ska kunna skapa en inre bild av vad som 

läses (Liberg 2007:27). Tidigare erfarenheter påverkar förstås inte bara förståelsen av innehåll utan 

även textens form. En ovan läsare kan ha svårt att förhålla sig till hur verbalt och skriftligt språk 

skiljer sig åt, eftersom text både har en annan struktur och ofta är mer informationstät. För att 

elever ska kunna förhålla sig till olika slags texter menar Liberg (2007:26ff) att de behöver möta 

texter i olika genrer och med olika innehåll. Läskvantitet har därför inverkan på elevers läs- och 

skrivutveckling. Dock är detta inte en oberoende faktor, utan har en stark koppling till läskvalitet. 

Att läsa mycket behöver således inte per automatik innebära att en elev utvecklar sin läsförståelse. 

Westlund (2013) har i sin studie om läsförståelse funnit att elever som lämnas ensamma med sin 

läsning inte når sin fulla potential. För att läsningen ska vara utvecklande behövs ett tydligt och 

frekvent lärarstöd i hur text kan bearbetas och tolkas.    

 Strukturerade textsamtal är sannolikt en av de allra viktigaste faktorerna för läs- och 

skrivutveckling (Liberg 2016:124ff; Reichenberg 2008). Swärd och Karlsson (2017:41) lyfter att 

skrivande ofta planeras och utförs som en individuell aktivitet, men att det är av stor vikt att både 

läs- och skrivprocesser utformas som gemensamma aktiviteter genom dialog och samspel. Under-

visning som i stor utsträckning låter eleverna arbeta individuellt har visat sig vara mindre 

framgångsrik än den undervisning som stöttar gemensamt lärande (Ehrnlund & Ekerstedt 2015: 

119f). I samstämmighet med Anmarkrud (2008:225) framhåller Swärd och Karlsson (2017:41) att 

det inte bara är samtal mellan lärare och elev som är värdefulla för utvecklingen, utan även samtal 

mellan eleverna. Att strukturera läsning och textproduktion som sociala aktiviteter är betydande 

för elevernas utveckling av lässtrategier och självreflektion, eftersom samtalen bygger broar till i 

textens innehåll och struktur samtidigt som samtalen öppnar upp för nya och/eller olika sätt att 

relatera till och tolka texten (Schreiber 2005). Elever med olika erfarenheter kan komplettera och 

utveckla varandras förståelse vid gemensam läsning och textkonstruktion, vilket bidrar till att 

elevens textrörlighet utvecklas (Keene & Zimmermann 2003). Snow och Verhoeven (2001) menar 
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att samtalen uppmuntrar engagerat läsande, som vidare motiverar eleverna att använda läs-

strategier för exempelvis djupläsning. Enligt Hattie (2012:110f) kan samtalens effekt i detta 

sammanhang tolkas utifrån kamrateffekten. Studiekamraters inställning, kunskap och erfarenheter 

påverkar det individuella lärandet i så pass hög grad att klimatet mellan eleverna bör förstås som 

en central faktor. För att textsamtalen ska få så god effekt som möjligt är det av stor vikt att klass-

rumsklimatet präglas av öppenhet och acceptans  

 

3.2.1 Bedömning och återkoppling för läs- och skrivutveckling   

Lärarens förståelse för hur bedömning påverkar elevers resultat är viktig, eftersom olika varianter 

av bedömning har skilda effekter och syften. Summativ bedömning innebär att förmåga och 

prestation tilldelas en slutgiltig bedömning – ofta i form av betyg (Skolverket 2009:153). Formativ 

bedömning tillämpas i syfte att synliggöra var i utvecklingsprocessen eleven befinner sig, samt 

vart eleven är på väg. För att effektiv, formativ bedömning ska realiseras behöver läraren reflektera 

över vad eleven gör i praktiken, vilka processer som kan observeras och vilken formativ respons 

som eleven behöver utifrån dessa (Hattie 2012:158ff). Bedömning av läsförståelse innebär utöver 

nämnda aspekter en förhöjd komplexitet, eftersom vi inte kan bedöma elevers tankeprocesser om 

dessa inte kommuniceras. Westlund (2013) lyfter därför att undervisning bör anpassas utifrån vad 

som har observerats i formativt syfte, särskilt beträffande undervisning i lässtrategier. Varje 

introduktion av ett nytt kunskapsområde bör föregås av formativ bedömning. Läraren får således 

möjlighet att avgöra om eleverna kan tillägna sig de nya kunskaperna, eller om föregående 

kunskapsområde bör utvecklas. För att generera positiv effekt på språkutveckling ska formativ 

bedömning ske fortlöpande som ett naturligt inslag i undervisningen samt utgå från elevens 

sammanhang (Gibbons 2019:221).  

Enligt Hattie (2012:157) är ”[återkoppling] ett av de vanligaste inslagen i framgångsrik 

undervisning och framgångsrikt lärande” och utgör en av de mest avgörande faktorerna för 

uppnådd prestationsnivå (2012:181). Komplexiteten i bedömning och återkoppling innebär dock 

att alla lärare inte har de omfattande kunskaper som krävs för att detta ska utövas på ett 

framgångsrikt sätt. Hattie (2012:166ff) förklarar att delgiven återkoppling inte är det samma som 

mottagen återkoppling, eftersom eleverna inte alltid uppfattar information på det sätt som läraren 

har tänkt. Kvalitet väger således över kvantitet på grund av komplexiteten i återkopplingens 

verkan. En metod som används av lärare i syfte att öka återkopplingens kvantitet är att återkoppla 

i helklass. Risken med detta tillvägagångssätt är att eleverna inte upplever sig som individuella 

mottagare av informationen, och därmed brister länken mellan delgivande och mottagande.  
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Effektiv återkoppling bör ges under arbetsprocessen i syfte att utgöra underlag för revidering av 

arbetet. Hattie (2012:166) menar samtidigt att återkoppling ofta inte omsätts på detta sätt, vilket 

beskrivs som problematiskt. Återkoppling i form av kommentarer som tillhandahålls i samband 

med betygsättning eller slutgiltig bedömning av ett arbete, har ingen visad effekt på elevers 

utveckling. Kommentaren tolkas enbart som en del av den summativa bedömningen och lämnas 

obehandlad i samband med att uppgiften bedöms vara avslutad (Hattie 2012:182f).  

 

3.3 Social bakgrund och studieframgång 

Såväl internationell som nationell forskning visar att elever från studieovana hem systematiskt 

presterar på en lägre nivå än genomsnittet (se exempelvis Tomul & Savasci 2012; Härnqvist 1994). 

Whites (1982) metaanalys var den första inom forskningsfältet. Hans genomgång av 248 studier 

visade en stark korrelation mellan föräldrars utbildningsbakgrund och elevers studieresultat. Sirin 

(2005) som nästan 30 år senare genomförde en likande metaanalys nådde samma slutsats, vilket 

indikerar att sambandet har varit stabilt över tid.  

En orsak till att föräldrars utbildning påverkar elevers skolprestationer framläggs i Erikson 

och Jonssons (1993) studie. Studien visar att många barn eftersträvar att upprätthålla familjens 

studietradition, och därför speglar ofta gymnasieval familjens sociala bakgrund. Vidare förklaras 

att föräldrar med hög utbildningsnivå stimulerar sina barn intellektuellt genom ett undervisande 

förhållningssätt. De förmedlar ett studieintresse och överför studiefrämjande egenskaper, som 

präglar barnens studiegång samt uppmuntrar ett studieengagemang. Även Bourdieu (1984) 

framhåller den primära socialisationen mellan föräldrar och barn som en viktig resurs för studie-

framgång. Bourdieu förklarar hur kulturellt kapital överförs från föräldrar till barn genom olika 

kulturella praktiker. Kulturellt kapital kan beskrivas som kulturella färdigheter och förmågor, vilka 

är nödvändiga för att tolka den dominerade samhällskulturens referenssystem. Föräldrar med hög 

utbildningsnivå tenderar att motivera kultiverade intressen samt förmedla kunskaper om till 

exempel språk, politik och historia. Elever från studieovana hem har däremot inte tillgång till 

kulturella förebilder i samma utsträckning. En konsekvens av det är att elevgruppen inte alltid 

rustas med tillräckligt kulturellt kapital för att tillägna sig skolans kunskaper.   

 Skolverkets forskningsöversikt från 2009 redovisar hur undervisning i svensk grundskola 

präglas av individualisering. Eleverna förväntas ta ett stort ansvar för det egna lärandet genom 

självverksamhet och individuellt arbete. Ett resultat av det är ”[...] en förskjutning av ansvar från 

lärare till elev och i förlängningen även från skola till hem” (Skolverket 2009:33). Eleverna blir 

således alltmer beroende av stöd hemifrån, och därmed även av sina föräldrars utbildnings-
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bakgrund. Raaum (2003) förklarar att utbildningsnivå är avgörande för vilket studiestöd föräldrar 

är benägna att ge sina barn. Hans studie visar att föräldrar med en högre utbildning har bättre 

förutsättningar att hjälpa sina barn med skolarbete, medan föräldrar med en lägre utbildning inte 

kan erbjuda ett studiestöd i samma utsträckning. Studiens resultat relateras till föräldrarnas egna 

erfarenheter av skolan samt deras kunskaper om utbildningsystemet. Von Otter (2014) menar 

däremot att föräldrar med lägre utbildningsnivå är minst lika kapabla att stödja sina barn i 

skolarbetet. Av hennes studie framkommer att framgångsfaktorn med en engagerad förälder är 

oberoende av utbildningsbakgrund. Föräldrar med lägre utbildningsnivå tenderar emellertid att ha 

ett mindre engagemang i sina barns skolgång.  

Hoadlaey (2006) framhåller att föräldrar med högre utbildningsnivå har större möjligheter 

att utöva inflytande på skolans verksamhet, vilket i förlängningen understödjer ett utbildnings-

system som också gynnar deras barn. Denna teori erhålls även i Stephens, Dittman och Townsend 

(2017) studie som menar att det finns ett samband mellan social klass5 och kunskapssyn. De 

förklarar hur medelklassens syn på kompetens karaktäriseras av individualism och att denna 

modell även genomsyrar skolans undervisning. En konsekvens av det är att varken undervisnings-

sätt eller kunskapsbedömning tar hänsyn till elever med arbetarklassbakgrund. Ett exempel på hur 

detta yttrar sig i svensk grundskola återfinns i Wallberg Gustafssons (2020) studie. Hennes analys 

av Skolverkets bedömningsmatriser i Språket på väg beskriver hur bedömning inte bara värderar 

elevers förmågor, utan dessutom idealiserar individualitet och självsäkerhet. Studien illustrerar hur 

skolan bidrar till att fostra en viss typ av människa och beskriver en bedömningspraktik som i 

större utsträckning är gynnsam för elever vars föräldrar har en högre utbildningsnivå.  

Lärarförväntningar har stor betydelse för elevens studieresultat. Därför är det problematiskt 

att elevers sociala bakgrund tycks påverka lärarens förväntan och bemötande. Andersson Varga 

(2014) visar att kvalitén på gymnasieskolans skrivundervisning står i relation till normerande 

föreställningar om elevens sociala bakgrund. Av hennes avhandling framgår att lärare har lägre 

förväntningar på elever med arbetarklassbakgrund, jämfört med elever som uppfattas tillhöra 

medelklassen. De låga förväntningarna uttrycks genom sänkta krav, vilket i förlängningen innebär 

att elever med arbetarklassbakgrund inte utmanas till att utvecklas. Enligt Rubie-Davis, Hattie och 

Hamilton (2006) baseras de låga förväntningarna på en föreställning om att elevers hemför-

hållanden begränsar deras möjlighet till kunskapsutveckling. Lärare tenderar att uppfatta 

arbetarklassbakgrund som ett hinder för lärande, och därför förväntas mindre av vissa elever. 

 
5 Social klass definieras enligt bland annat utbildningsnivå (Josefsson & Unemo 2003). Därför anser vi att studier 

gällande social klass är relevanta för vår undersökning.  
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Elevers studieresultat förstås såldes inte som ett svar på undervisningens kvalité, vilket resulterar 

i att undermåliga prestationer placeras utanför lärarens påverkan.  

Förväntningar har dessutom betydelse för elevers motivation och studieengagemang. Jobér 

(2015:97) menar till exempel att höga förväntningar i kombination med stöd stärker elevers 

självförtroende och skapar en lust att lära. Ytterligare en motiverande faktor är relationen till 

läraren. Enligt Skolverket (2009) är förtroendefulla relationer avgörande för en kompenserande 

undervisning som möter elevers behov. Genom relationer får läraren kännedom om elevers 

individuella förutsättningar och kan utgå från dessa för att skapa en meningsfull undervisning.  

 

3.3.1 Social bakgrund och svenskämnet  

Sociolingvistisk forskning redogör för hur språkliga variabler står i relation till social bakgrund 

(se exempelvis Labov 1972; Nordberg 1971). En primär utgångspunkt inom den sociolingvistiska 

vetenskapstraditionen är att språkutveckling sker i samspel med den omgivande kontexten. Därför 

kan inte språkbruk betraktas som en isolerad process, utan bör snarare förstås utifrån sociala 

faktorer och samhälleliga strukturer (Nordberg 2013:17). I Anianssons (1996) studie konstateras 

att social bakgrund är nära förbundet med hemmets språkliga miljö och att det i sin tur har 

betydelse för barns språkliga förutsättningar. Även Norberg Brorson menar att det finns ett starkt 

samband mellan hembakgrund och elevers läs- och skrivförmåga. I sin avhandling förklarar hon 

att ”[…] barn som har tillgång till en stimulerande språklig miljö, där skrivande och läsande är 

naturliga inslag, får en mer gynnad start och även skolgång än barn som inte har denna hemmiljö” 

(Norberg Brorson 2007:15). 

 I syfte att synliggöra de egenskaper i språklig interaktion som påverkar barns studieresultat 

studerade Heath (1982) barns språkanvändning utifrån social bakgrund. Hennes etnografiska 

studie visar att medelklassfamiljer rustar sina barn inför skolan genom kommunikativa strategier 

och litterära traditioner. Dessa traditioner är däremot inte lika starka i arbetarklasshem, vilket 

resulterar i att arbetarklassbarn har svårt att uppnå högre resultat i skolan. Även Myrberg och 

Rosén (2009) undersöker hur hemmets språkliga tradition påverkar elevernas språkutveckling. 

Deras studie visar att högutbildade föräldrar är angelägna att engagera sina barn i textaktiviteter, 

medan föräldrar med en lägre utbildningsnivå inte är det i lika stor utsträckning.  

Snow et. al (1991) understryker att skolans språkundervisning kan kompensera för de 

skillnader som kan härledas till social bakgrund. Deras studie visar att kompetenta förstaspråks-

lärare, under två år, kan bidra till att stärka elevers läsförståelse avsevärt. Elevers läs- och 

skrivförmåga är således beroende av lärarens kompetens och de undervisningsstrategier som de 
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brukar. Widigson (2018) tillägger att ”[…] skickliga lärare med explicit undervisning av hög 

kvalitet gör det möjligt för elever att nå kunskapskraven även då de kommer från icke akademisk 

familjebakgrund”.  
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4. Teoretisk och begreppslig referensram  

Studien utgår från utbildningssociologen Basil Bernsteins teoribildning. Bernsteins forskning 

synliggör förhållandet mellan språk och social klass, medan denna studie undersöker språkliga 

förutsättningar i relation till utbildningsnivå. Utbildningsnivå har emellertid en stark koppling till 

klass (Josefsson & Unemo 2003), och därför anser vi att teorin är relevant i sammanhanget. I 

kapitlet sammanfattas centrala delar av Bernsteins kodteori. Begrepp som har relevans för denna 

studie förklaras, och resonemang förs om hur de används i analysen av insamlad data. 

 

4.1 Bernsteins kodteori 

Enligt Bernstein är skolan ett av samhällets viktigaste instrument för social integration och 

kontroll. Skolans undervisning anses således vara samhälleligt konstruerad och bidrar därmed till 

att upprätthålla maktfördelningar och strukturer. I syfte att skapa förståelse för utbildnings-

systemets reproducerande funktion utvecklade Bernstein begreppet kod. En kod refererar till de 

underliggande principer som producerar diskurser och kunskaper (Bernstein 1983a:28). Med sin 

kodteori ämnar Bernstein synliggöra relationen mellan social klass och utbildning. Den tillhanda-

håller en begreppsapparat för att diskutera klasskillnader utifrån ett strukturalistiskt perspektiv, där 

individuella förutsättningar förstås utifrån strukturer i samhället. En vanlig kritik mot den struktur-

alistiska traditionen är att den företräder en tolkning där strukturella förhållanden gör individer 

oförmögna att förändra sina livsvillkor (Trondman & Bunar 2001:129f). Bernstein bemöter denna 

kritik genom att understryka att människans uppfattningar visserligen har formats av samhälls-

strukturer men att dessa strukturer är produkter av interaktion mellan människor och därmed även 

kan förändras genom mänskligt samspel. Vidare förklarar han:  

  

Men om vi utgår ifrån antagandet att alla barn har samma förmåga, och är angelägna att 

skaffa oss kunskaper om deras värld och kontrollera den finner vi kanske så småningom den 

sociala bakgrunden till skillnad i barnens prestationer, hur de är socialt grundade, hur och 

varför vissa prestationer är legitima och andra inte. Detta kan skapa förutsättningar för en 

förändring, åtminstone i inom utbildningsväsendet (1983a:44).  

  

Kodteori har fått stort inflytande inom såväl pedagogik som språksociologi. Men eftersom det 

teoretiska ramverket utvecklades i över tre decennier har innebörden av vissa begrepp förändrats 

över tid. Det har resulterat i att teorin har beskrivits som svårgenomtränglig och abstrakt 
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(Andersson Varga 2014:44). Bernsteins kategorisering av människor har även uppfattats som 

kontroversiell, och därför har kritik riktats mot hans strikta koppling mellan klass och kod (se 

exempelvis Harker & May 1993; Rosen 1972). Begrepp och indelningar bör emellertid inte förstås 

som statiska och strikt åtskilda domäner. Bernsteins teoribildning är inte en direkt avspegling av 

verkligheten, utan hjälper oss enbart att förstå världen utifrån ett visst perspektiv. 

 

4.1.1 Begränsad och elaborerad kod 

Med avsikt att synliggöra den språkliga variation som kan härledas till social klass, utvecklade 

Bernstein två språkliga koder: begränsad kod och elaborerad kod. En språklig kod bör inte förstås 

som en indikator på språklig kompetens, utan refererar snarare till de performativa handlingar 

individer väljer att nyttja (Bernstein 1971:112). 

Bernstein framhåller att samhällets arbetsdelning är den främsta orsaken till att arbetar-

klassen socialiseras inom den begränsade koden, medan medelklassen har tillgång till båda 

koderna. Arbetarklassmiljöer utmärks av funktionellt arbete enligt fysiskt karaktär, i vilka det är 

nödvändigt att tala om specifika, materiella förhållanden. Det sociala relationerna inom arbetar-

klassen utgörs dessutom av en stark gemenskap där erfarenheter, förväntningar och normer är 

centrala aspekter. Gemenskapen uppmuntrar till ett kontextbundet språkbruk, eftersom deltagarna 

i större utsträckning identifierar sig med sitt sammanhang. Arbetarklassen socialiseras följaktligen 

in i en begränsad kod. Den begränsade koden präglas av ett snabbt ordflöde och ett  kontext-

beroende språkbruk. Därtill är de syntaktiska valmöjligheterna begränsade, vilket medför en viss 

förutsägbarhet i den grammatiska strukturen (Bernstein 1971:113ff). 

 Medelklassen, vars yrken kännetecknas av mindre materiellt kontextbundna praktiker, 

behöver i stället ett språkbruk som är abstrakt, explicit och oberoende av kontexten. Det 

individualistiska förhållningsätt, som utmärker medelklassen, bidrar till att sociala relationer inte 

nödvändigtvis utgår ifrån gemensamma erfarenheter. När det inte finns ett gemensamt samman-

hang att referera till ställs vissa krav på samtalet. Språkaren måste uttrycka sig specifikt och 

därmed använda den elaborerade koden. Den elaborerade koden är både oförutsägbar och 

välplanerad, eftersom de syntaktiska alternativen är betydligt fler. Den är även typiskt dekontext-

ualiserad samt identifieras av en viss abstraktionsnivå (Bernstein 1971: 111ff). 

 Bernsteins resonemang om språkliga koder tillför ett perspektiv i diskussionen om klass-

skillnader och kan appliceras i undervisningssammanhang för att belysa relationen mellan social 

bakgrund och elevers språkliga förutsättningar. Enligt Lgr11 ansvarar skolan för att eleverna ska 

utveckla bland annat kommunikativa färdigheter och kritiskt tänkande (Skolverket 2011:7f). 
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Förmågorna tangerar en elaborerad kod, eftersom kommunikativa färdigheter är beroende av 

syntaktiska valmöjligheter, medan ett kritiskt tänkande kräver en viss abstraktionsnivå. Den 

elaborerade koden är särskilt framträdande i svenskämnets kunskapskrav. För ett högre slutbetyg 

i ämnet krävs till exempel att eleven har en god språklig variation och kan föra välutvecklade 

resonemang (Skolverket 2011:268). 

Enligt kodteorin utgår således utbildningsväsendets diskurser från den elaborerade koden. 

Skolans elever har emellertid sin bakgrund i skilda samhällsklasser, vilket ger dem tillgång till 

olika koder. Elever med arbetarklassbakgrund saknar erfarenheter av den elaborerade koden, 

eftersom den inte är en naturlig del av deras primära språkmiljö. För att uppnå högre betyg behöver 

dessa elever lära sig en ny kod. Elever från en medelklassmiljö har däremot fått ett skolförbe-

redande språkbad genom sina föräldrars språkliga vanor, och därför har de bättre förutsättningar 

att klara av skolan (Bernstein 1971:151). Kodteorin används i denna studie för att belysa hur 

skolans diskurser exkluderar barn från studieovana hem. Därigenom förklaras prestations-

skillnader mellan elever vars föräldrar har en högre respektive lägre utbildningsnivå.  

 

4.1.2 Klassifikation och inramning 

Bernstein menar att olika mekanismer för makt och kontroll bidrar till att reproducera den 

existerande samhällsordningen. Med begreppen klassifikation och inramning synliggör han hur 

dessa mekanismer manifesteras och organiseras i skolans inre praktik (Bernstein 1983a:24). 

Begreppet klassifikation används om den makt som upprätthåller gränser mellan de kategorier som 

utgör skolans kontext. Primärt handlar det om vad som ingår i ett pedagogiskt sammanhang. 

Graden av klassifikation härleds dels till indelningen av kunskaper mellan olika skolämnen, dels 

till kunskapsfördelningen inom ett ämne. En stark klassificering innebär till exempel att ämnes-

specifika kunskaper isoleras genom en strikt ämnesindelning. I en svag klassifikation finns 

däremot inte någon tydlig uppdelning mellan innehåll och kunskaper. Även rollfördelningen 

mellan kategorierna lärare och elev är av betydelse, eftersom en stark klassificering kategoriseras 

av en tydlig gränsdragning mellan de två parterna (Bernstein1983a:24). 

Inramning syftar på principerna för kontroll, vilka avgör hur innehåll förmedlas i den 

pedagogiska kontexten. Begreppet innefattar de faktorer som kan kontrolleras i undervisningen, 

som till exempel urval av material, arbetstempo, arbetsuppgifter och den sociala omgivningen i 

klassrummet. Inramningen är stark i de fall där läraren har kontroll över dessa faktorer. En svag 

inramning innebär emellertid att eleverna har större frihet att påverka undervisningens utfall 

(Bernstein 1983a:26).  
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Klassifikation och inramning åskådliggör olika aspekter av skolans praktik. Begreppen är 

emellertid beroende av varandra, och därför kan de inte kan särskiljas analytiskt. En svag klassi-

fikation resulterar till exempel i en försvagad inramning, eftersom vaga gränsdragningar även 

minskar graden av kontroll (Bernstein 1983a:25). Medan maktförhållanden manifesteras i klassi-

fikationsprincipen, avser kontroll att realiseras i de principer som skapar inramning. Förhållandet 

mellan de två principerna utgör de grundläggande strukturerna för skolans praktik och är således 

avgörande för utbildningsväsendets kod. En utbildningskod utgör det som betraktas som valid 

kunskap inom ett pedagogiskt sammanhang. Det är även utbildningskoden som fastställer hur 

denna kunskap ska överföras, realiseras och utvärderas (Bernstein 1983a:28).  

 Enligt Bernstein utvecklas en osynlig pedagogik i en undervisning med svag klassifikation 

och inramning. Den osynliga pedagogiken uppmuntrar till spontanitet och syftar till att verka 

demokratiskt. I den är det dock inte tydligt vad som förväntas av eleverna eller hur undervisningens 

krav ska uppnås. I stället frigörs utrymme för eleverna att själva ansvara för sin kunskaps-

utveckling genom självverksamhet. Vidare förklarar Bernstein att en synlig pedagogik förverkligas 

i en undervisning med stark inramning och klassifikation. I den synliga pedagogiken är under-

visningens tillvägagångssätt strikt kontrollerat av läraren, vilket skapar en hierarkisk ordning 

mellan lärare och elever. Dessutom är krav och förväntningar tydligt formulerade för eleverna. 

Relationen mellan den synliga respektive osynliga pedagogiken beskrivs enligt följande: 

 

Ju mer underförstått sättet för överföring är och ju diffusare kriterier, dess osynligare är 

pedagogiken, och ju mer specifika kriterierna är och ju uttryckligare sättet för överföring, 

dess synligare är pedagogiken (Bernstein 1983b:48). 

  

En osynlig pedagogik inom svenskämnet innebär till exempel att eleverna erhåller stor frihet att 

utforma text inom en viss genre. Enligt pedagogiken förväntas eleverna på egen hand uttyda 

reglerna för den underliggande utbildningskoden och därigenom nå studieframgång. Bernstein 

(1983b: 55ff) menar dock att det är svårt för elever med en arbetarklassbakgrund att avkoda det 

underförstådda. Dels på grund av deras begränsade erfarenhet av textgenrer, dels eftersom de inte 

har tillgång till det elaborerade skolspråket. Därför är en synlig pedagogik att föredra för att stärka 

den aktuella elevgruppen. Andersson Varga refererar till Bernstein (2000[1996]): 

  

Svenskämnet har potential att på ett mer kraftfullt sätt vara kompensatoriskt. Den viktigaste 

kompensatoriska åtgärd som Bernstein lyfte fram för att stärka arbetarklasselevernas 

möjligheter att nå skolframgång, var en synlig, explicit pedagogik (2020:13).  
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I studien används inramning och klassifikation för att analysera det empiriska materialet. 

Begreppen bidrar till att synliggöra den pedagogik de intervjuade lärarna anser vara framgångsrik 

för elever från studieovana hem. Resonemang förs om huruvida undervisningen präglas av en 

osynlig eller synlig pedagogik – då uttryckt som implicit respektive explicit undervisning.  

 

4.2 Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling  

Den internationella forskningen inom literacyfältet visar genomgående att explicit undervisning är 

en betydande faktor för god läs- och skrivutveckling (se exempelvis Anmarkrud 2008; Duke & 

Pearson 2002; Fahlén 2007; Langer 2002; Pressley et al. 2006; Schreiber 2005; Snow & 

Verhoeven 2001; Swärd & Karlsson 2017). Explicit undervisning är ett sätt att tillgodose elever 

med, vad Ehrnlund och Ekerstedt (2015:22f) beskriver som, ”konkreta verktyg”. Verktygen syftar 

till att stötta eleverna i hur en uppgift kan utföras, som en förlängning av undervisningen om vad 

som ska utföras. Anmarkrud (2008) och Reichenberg (2008) menar att explicit undervisning spelar 

en särskild roll vid läs- och skrivutveckling, eftersom svaga läsares utveckling anses vara beroende 

av explicit undervisning i läsförståelsestrategier. Samstämmigt uttrycker Andersson Varga (2020) 

en stark övertygelse om att skolans kompensatoriska uppdrag kräver att svenskämnet tillhanda-

håller en explicit läs- och skrivundervisning. Andreassen (2008:230) definierar explicit förståelse-

undervisning som “[…] konkret och direkt undervisning där läraren förklarar och demonstrerar 

effektiva lässtrategier och visar hur de fungerar”.  

Genrekunskap är betydande för läs- och skrivutveckling, eftersom framgångsrik använd-

ning av läs- och skrivstrategier innebär att textanvändaren gör strategiska val utifrån texttyp och 

textmötets syfte. Ehrnlund och Ekerstedt (2015:24f) menar att elever behöver undervisas explicit 

i textgenrer och hänvisar till Gibbons cirkelmodell, som är en del av genrepedagogiken (Gibbons 

2018). Trots återkommande forskningsresultat som visar att elevers prestationsförmåga ökar under 

explicit undervisning, konstaterar Andreassen (2008:230) att implicit undervisning är vanligt 

förekommande i svenska skolor. Ett implicit undervisningssätt syftar till att främja elevens egna 

upptäckter av kunskap och kan till exempel realiseras genom öppna frågor och fria uppgifter som 

utmanar elevens individuella lösningsorientering och planeringsarbete. Enligt genrepedagogikens 

skeptiker begränsas elevernas frihet av pedagogikens strikta ramar. Utifrån detta perspektiv kan 

implicit undervisning användas medvetet, i syfte att skapa utrymme för elevers kreativitet och 

möjlighet att uttrycka sina egna röster (Swärd & Karlsson 2017:45). Skolverket (2009) redogör 

dock för att många elever behöver mer stöd än vad som idag ges i skolan, eftersom eleverna inte 



   
 

27 

har förmågan att planera och ansvara över sina studier på det sätt som implicit undervisning 

fordrar. Undervisning av implicit karaktär innebär ett friare förhållningssätt och kräver således 

mer av eleverna. Större frihet, fler val och mer inflytande över det egna arbetet kan onekligen 

öppna dörrar av möjligheter för vissa elever men samtidigt stänga dem för andra. Denna typ av 

undervisning har visat sig vara missgynnande för flera elevgrupper – bland annat elever från 

studieovana hem (Swärd & Karlsson 2017:45f).  

 

4.2.1 Explicita undervisningsmodeller och metoder  

Den genrepedagogiska modellen syftar till läs- och skrivutveckling genom förståelse för olika 

textgenrers egenskaper, såsom struktur och användningsområde. Genom att explicit undervisa om 

textgenrer utvecklas inte bara elevernas textuella medvetenhet, utan även elevernas skol- och 

vardagsspråk (Johansson & Sandell Ring 2019). Genrepedagogiken vilar på tre ben vilka utgörs 

av teorier om lärande, språk och undervisning.  

 

 

 

 

 

Figur 2. Den genrepedagogiska modellen (Johansson & Sandell Ring 2020:28).  
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Ett centralt begrepp inom den genrepedagogiska modellen är Scaffolding6, vilket betyder 

byggnadsställning på engelska. Begreppets semantiska betydelse utgör således en metafor för hur 

något under uppbyggnad inte kan stå för sig själv, utan behöver stöttning. När byggnationen är 

klar kan byggnadsställningen tas bort (Johansson & Sandell Ring 2019:29). Scaffolding innebär 

dock inte att elever ska frigöras från utmaningar. Johansson och Sandell Ring (2019:29) menar 

tvärtom att höga krav är viktigt för en önskvärd utveckling och hänvisar till genrepedagogikens 

första ben som innefattar den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 1978). Förklaringsmodellen 

visar hur hög stöttning i korrelation med höga krav skapar det optimala utgångsläget för 

utveckling. Genrepedagogikens tredje ben omfattas av en modell som innebär att undervisningen 

delas upp och konstrueras enligt fyra faser. Faserna ämnar bygga upp och stärka en viss kunskap 

eller förmåga hos eleverna och undervisas i cykler, vilket även har namngivit modellen. Cykeln 

för undervisning, eller Cirkelmodellen som den sedermera har kommit att kallas, arbetades fram 

för att i högre grad stötta läs- och skrivutveckling hos andraspråkselever (Gibbons 2018:127ff). 

Modellen har fått ett starkt fäste i andraspråksundervisningens didaktiska fält men har även visat 

sig vara betydelsefull inom förstaspråksundervisning (Ehrnlund & Ekerstedt 2015:20f). Gibbons 

(2018) menar att modellens struktur av undervisningsmoment är gynnsam för elevernas utveckling 

inom genrekunskap.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Scaffolding kan översättas till stöttning på svenska medan scaffolds motsvarar svenskans stödstrukturer (Tjernberg 

2018:46). 

Figur 3. Cykeln för undervisning och lärande (Johansson & Sandell Ring 2020:31).  
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Modellering är en metod som inspirerats av Vygotskijs (1978) teori om vikten av imitation och 

dialog som framträdande inslag i undervisningen. Metoden innebär att läraren framhåller exempel 

på hur en uppgift ska utföras innan den påbörjas av eleverna. Genom att utföra uppgiften och 

samtidigt resonera högt om val och strategier, får eleverna en tydlig bild av vad som ska göras och 

hur de förväntas genomföra uppgiften (Ehrnlund & Ekerstedt 2015:21f). Modellering har visat sig 

vara ”särskilt viktig för svaga läsare” (Anmarkrud 2008:199) och kan bland annat användas som 

metod för att undervisa i lässtrategier.  
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5. Metod och material 

Den här undersökningen har en kvalitativ ansats och utgår från semistrukturerade intervjuer. I 

kapitlets inledande avsnitt motiveras metodvalet. Därefter framläggs de urvalsprinciper som har 

legat till grund för valet av informanter. I avsnittet erhålls även relevant information om de utvalda 

skolorna med respektive svensklärare. I nästkommande avsnitt presenteras tillvägagångssättet för 

utformningen av en intervjuguide, varefter genomförandet av intervjuerna redovisas. Det efter-

följande avsnittet behandlar de analytiska verktyg som har använts för att bearbeta det insamlade 

materialet, och därpå följer en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med en redogörelse av de etiska 

överväganden som har gjorts i samband med studien.  

 

5.1 Metodval  

För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har en kvalitativ intervjumetod 

tillämpats. Den kvalitativa metoden möjliggör utförliga redogörelser och avser att generera 

kunskaper om ett fenomen utifrån subjektets perspektiv (Christoffersen & Johannessen 2015:16). 

Metodvalet ämnar inbringa information om subjektets reflektioner och utgår därmed från en 

hermeneutiskt vetenskapstradition (Brinkkjaer & Høyen 2013:59). Vår studie syftar till att skapa 

en djupare förståelse för det kompensatoriska arbetet med elever från studieovana hem. För att 

besvara vårt syfte har vi valt att utgå från svensklärares professionella erfarenheter och resone-

mang. Därför utfördes nio7 semistrukturerade intervjuer med behöriga lärare verksamma på 

högstadiet.                 

 Vi har utgått från Christoffersen och Johannesens (2015:85) riktlinjer för semistruktu-

rerade intervjuer. Det innebär att varje enskild intervju strukturerades genom en övergripande 

intervjuguide, där ett antal bestämda teman och öppna frågor bildade utgångspunkten för samtalet. 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015:84) är intervjuformen att föredra vid undersökning 

av sociala fenomen, eftersom dess öppenhet ”[…] gör det möjligt att få fram komplexitet och 

nyanser”. I den semistrukturerade intervjun har informanten stor frihet att uttrycka sig, samtidigt 

som forskaren tillåts att följa upp specifika svar genom omedelbar respons och följdfrågor. Därmed 

ger intervjuformen upphov till uttömmande beskrivningar av informantens upplevelser, och 

metodvalet lämpar sig således väl för att uppnå studiens syfte. 

 
7 En tionde intervju har genomförts men exkluderats eftersom informanten var nyanställd på skolan och därför inte 

var representativ för den statistik som studien utgår ifrån. 
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5.1.1 Intervjuguide 

En intervjuguide har utformats enlighet med Christoffersen och Johannessens (2015:85) riktlinjer 

i syfte att göra intervjuerna jämförbara8. Utifrån studiens frågeställningar har centrala teman 

identifierats, vilka sedan har omformulerats till fyra övergripande huvudfrågor. Huvudfrågorna är 

öppna och enkelt formulerade, eftersom dess syfte är att framkalla spontana reaktioner och 

nyanserade beskrivningar (Christoffersen & Johannessen 2015:91). Till vardera huvudfråga 

utformades även ett antal följdfrågor, som lämpar sig att använda när informanten har svårt för att 

utveckla sina svar. Ett antal stödfrågor har även formulerats, vilka var avsedda att hjälpa oss under 

intervjuprocessen och bidra till att fördjupa informantens svar ytterligare.  

 Christoffersen och Johannessen (2015:86f) understryker att ordningsföljden på frågorna är 

avgörande för intervjuns utgång. Vi har därför valt att inleda intervjun med en kortare presentation 

av studiens syfte och villkor samt enklare faktafrågor, vars uppgift är att etablera en relation mellan 

forskare och informant. En tillitsfull relation eftersträvas eftersom den är nödvändig för autentiska 

svar. Intervjuns huvudfrågor är därefter ordnade efter graden av komplexitet, och i intervjuguiden 

har huvudfrågorna strukturerats enligt fyra spalter. Avsikten med detta är att underlätta vår 

navigering mellan frågorna, beroende på vad informanten svarar. I intervjuguiden finns även 

riktlinjer för hur intervjun bör avslutas. Efter att den första intervjun hade genomförts insåg vi att 

vissa frågor var överflödiga, medan andra behövdes läggas till. Av den anledningen omstruktu-

rerades intervjuguiden enligt det första samtalets utfall. Våra huvudfrågor berördes dock inte av 

förändringarna, och därför påverkades inte möjligheten att jämföra informanternas svar med 

varandra.  

 

5.2 Urval av informanter 

Urvalet av informanter tar avstamp i en omfattande analys av Sveriges officiella statistik över 

skolväsendet. Statistiken erhålls på Skolverkets offentliga databas SIRIS och innehåller bland 

annat upplysningar om elever, personal och utbildningsresultat (se SIRIS 2020). Uppgifterna som 

behandlas i denna studie uppmättes 2019 och omfattas av elevresultat i svenskämnet inom årskurs 

9. Information om varje enskild skola i Sverige har inhämtats och granskats. Aktuella skolor har 

sedan valts ut enligt uppställda kriterier, vilket innebär att studien utgår från ett kriteriebaserat 

urval (Christoffersen & Johannessen 2015:56).   

 
8 Se bilaga 1. Intervjuguide.  
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Vårt primära urval innefattar skolor med hög andel elever från studieovana hem. I detta 

sammanhang kan en elevsammansättning med 65 procent av elevkategorin betraktas som en hög 

andel, eftersom genomsnittet 2019 var 44,3 procent (SIRIS 2020). I syfte att minska inflytandet 

från ovidkommande variabler avgränsades vårt urval ytterligare genom exkludering av friskolor, 

skolor med ojämn könsfördelning samt skolor med över 15 procentandel svenska som andra-

språkselever. Kvar blev därför kommunala grundskolor där minst 65 procent av eleverna i årskurs 

9 kom från studieovana hem. Elevsammansättningen bestod dessutom av en jämn könsfördelning 

samt en elevmajoritet med svenska som förstaspråk. Därtill applicerades urvalsstrategin urval med 

maximal variation (Christoffersen & Johannessen, 2015:54). Det innebär att de skolor med högst 

respektive lägst slutbetyg i svenska utformar vårt slutgiltiga urval. Skolverkets statistik över 

ämnesspecifika slutbetyg har utarbetats genom omvandling av slutbetyg till meritpoäng enligt 

följande system: E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20 (Skolverket 2019b). Utifrån dessa 

meritpoäng har varje skola erhållit en snittpoäng som representerar skolans ämnesspecifika 

elevresultat. I vårt urval är den lägsta snittpoängen för svenskämnet 11, medan den högsta är 169. 

Således skapades två motpoler att jämföra. Förhoppningen med jämförelsen är att synliggöra den 

läs- och skrivundervisning som i högre grad stärker elever från studieovana hem.  

 Ett antal informanter har valts ut utifrån deras unika erfarenheter. Urvalet syftar till att 

studera och jämföra specifika exempel och är därför inte representativt för ett tvärsnitt av 

populationen. I stället möjliggör urvalet ett jämförande av undervisningsstrategier och elevresultat, 

vilket är av relevans för studiens frågeställning och syfte.  

 

5.2.1 Skolor och lärare 

Ett informationsbrev10 skickades ut till sammanlagt tjugo skolor. I de fall skolans svensklärare 

kunde kontaktas direkt gjordes detta, i annat fall kontaktades rektorn. Allt eftersom lärarna 

besvarade vår förfrågan bokades intervjutider inom en tidsram på sex veckor. Intervjuerna genom-

fördes i oktober samt november 2020 och utmynnade i ett material bestående av nio intervjuer 

med lärare från sex olika skolor. För att förtydliga funna samband och likheter har informanterna 

delats in i urvalsgrupp a och urvalsgrupp b. Urvalsgrupperna baseras på skolans snittpoäng i 

svenskämnet 2019.          

 Våra förhoppningar var att intervjua lika många informanter från skolor med ett högt 

respektive lågt snittpoäng i svenskämnet. Bortfallet var däremot relativt högt i urvalsgrupp b, 

 
9 Av anonymitetsskäl har skolornas snittpoäng avrundats till närmaste heltal. 
10 Se bilaga 2. Informationsbrev 1.  
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vilket har medfört att endast tre av våra informanter representerar skolor med låga snittpoäng. Det 

har konsekvenser för en jämförelse mellan de två urvalsgrupperna, eftersom det är svårt att dra 

generella slutsatser utifrån tre informanters berättelser. Syftet med vår studie är emellertid att 

synliggöra framgångsfaktorer i svensklärares kompensatoriska arbete. Det är därför mindre 

problematiskt att majoriteten av studiens informanter arbetar på skolor som har lyckats väl med 

att kompensera för förutsättningar som kan härledas till social bakgrund. Vissa av våra informanter 

arbetar dessutom på samma skola. Det bidrar till att skapa en djupare förståelse för arbetet på den 

specifika skolan. 

I tabell 1 presenteras studiens informanter samt skolornas snittpoäng i svenskämnet. 

Uppgifterna gäller elever i årskurs 9, år 2019. De aktuella skolorna och lärarna har fingerade namn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOLA  LÄRARE   SNITTPOÄNG 

U
rv

al
sg

ru
p
p
 a

 Skola 1a Annika, Britt             16 

Skola 2a Carin            15 

Skola 3a David, Emma, Frida            14 

U
rv

al
sg

ru
p
p
 b

 Skola 4b Gry            12 

Skola 5b Hanna            12 

Skola 6b Ivar            11 

Tabell 1. Informanter, skolor och snittpoäng i svenskämnet.     
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5.3 Genomförande       

I samband med att informanterna bokade tid för intervju, skickades ytterligare information om 

bland annat det digitala kommunikationsverktyget Zoom samt våra övergripande huvudfrågor11. 

Vårt syfte med detta var att ge informanterna möjlighet att förbereda sig inför intervjun.  

 Intervjuerna utfördes online via Zoom av två orsaker: dels eftersom informanterna är 

hemmahörande på skolor runt om i hela Sverige, dels för att den allmänna rekommendationen till 

följd av Covid-19 ännu förespråkar social distansering. Genomförandet av digitala intervjuer 

medförde även den positiva aspekten i att informanten själv fick möjlighet att, utan förbehåll, välja 

en bekväm och avslappnad miljö för samtalet (Christoffersen & Johannessen: 2015:89). 

Informanternas val varierade mellan arbetsrum och hemmiljö.     

 Vi var båda deltagare i samtliga intervjuer för att gemensamt kunna analysera och tolka 

intervjuns utfall (Christoffersen & Johannessen 2015:88). Den gemensamma analysen gjordes i 

anslutning till varje intervjutillfälle och dokumenterades inför fortsatt analysering av insamlat 

material. Vid varje intervjutillfälle befann vi oss på samma fysiska plats, för att skapa ett enhetligt 

intryck av oss som intervjuare. Vi ville att informanterna skulle möta oss i en neutral miljö, vilket 

universitetet kunde tillgodose oss med genom förbokade grupprum. Alla intervjuer spelades in för 

att i efterhand transkriberas. Vid oklarheter under sammanställning och analys av materialet har 

inspelningarna även använts i syfte att säkerställa en korrekt återgivning. Informanterna ombads 

vid första kontakt att avsätta minst 30 minuter för intervjun. I de fall en tidsförlängning var 

önskvärd och möjlig utfördes detta efter informantens godkännande. Tidsförlängning har gjorts 

för att säkerställa en korrekt tolkning av materialet genom att exempelvis efterfråga fler exempel 

när detta har bedömts önskvärt. I övrigt har intervjuerna följt intervjuguidens struktur och utgått 

från samma huvudfrågor och följdfrågor, medan stödfrågorna enbart har använts vid behov12. 

 

5.3.1 Analys och bearbetning av material 

Centralt för vår studie är vad informanten säger, snarare än hur det sägs. Därför har samtliga 

intervjuer transkriberats på basnivå, där det inspelade materialet har skrivits ut talspråksenligt. 

Utfyllnadsord och irrelevant diskussion har däremot utelämnats. För att möjliggöra en komparativ 

analys av insamlad data har bastranskriberingarna kodats enligt vad Christoffersen och Johannes-

sen (2015:113) beskriver som fenomenologisk analysmetod. Det insamlade materialet har därav 

 
11 Se bilaga 3. Informationsbrev 2.  
12 Se bilaga 1. Intervjuguide.  
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strukturerats enligt centrala nyckelbegrepp, vilka syftar till att klargöra informationens innebörd. 

Det föreliggande inläsningsarbetet har varit av betydande värde i processen, eftersom materialet 

har tolkats och analyserats utifrån kända teoretiska begreppsramar, som exempelvis modellering.  

 I syfte att finna gemensamma nämnare i informanternas undervisningssätt har det 

insamlade materialet analyserats komparativt. Den komparativa analysen har medför att mönster, 

sammanhang och gemensamma nämnare har kunnat identifierats. Funna likheter och skillnader 

har sedan jämförts med skolornas snittpoäng i svenska, vilket har möjliggjort en studie av sam-

bandet mellan undervisningssätt och elevprestation på respektive skola. För att tydliggöra 

eventuella mönster i resultat redovisas vår analys utifrån valda nyckelord i en figur13.   

 

5.4 Metoddiskussion  

Initialt övervägde vi att göra en kombinerad intervju- och observationsstudie, eftersom det skulle 

ha genererat en holistisk bild av lärarens undervisningspraktik. Klassrumsobservationer hade 

bidragit med insyn i lärarens praktik, samtidigt som intervjuer hade synliggjort de resonemang 

som undervisningen vilar på. De valda urvalsprinciperna har dock resulterat i att de aktuella 

informanterna är stationerade över hela landet. Det har därmed inte varit möjligt att genomföra 

observationer inom den begränsade tidsram som ett examensarbete medför. Följaktligen vägdes 

urval mot metod, och ett kriteriebaserat urval med maximal variation prioriterades för en hög 

reliabilitet.            

 Den kvalitativa intervjun är situationsbestämd, och det är därav ofrånkomligt att forskaren 

i någon mån påverkar samtalet (Christoffersen & Johannessen 2015:84). För att begränsa 

intervjuareffekten har ett neutralt förhållningsätt till informanternas svar eftersträvats. Därför har 

vi låtit informantens berättelse styra samtalet framåt med hjälp av våra, på förhand konstruerade, 

följd- och stödfrågor. Eftersom intervjuerna disponerades enligt intervjuguiden har även informan-

ternas svar kunnat jämföras, vilket har bidragit med validitet. Intervjuguiden har dessutom syftat 

till att stärka studiens reliabilitet, då en den har givit samtalet en viss struktur och disposition. 

 Att jämföra elevers studieresultat med lärares arbetssätt, är ett intressant och befogat 

tillvägagångssätt för att synliggöra framgångsfaktorer. Samtidigt är inte jämförandet helt oproble-

matiskt. Det finns många variabler att ta hänsyn till, eftersom elevers prestationsförmåga är 

dynamisk och kan påverkas av många faktorer, både i och utanför skolan. Den enskilda skolan har 

dessutom sina unika förutsättningar. Kommunaliseringen och det fria skolvalet har bidragit till att 

 
13 Se figur 4. Redovisning av studiens resultat.  
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en skolas ekonomiska förutsättningar är beroende av kommunens individuella ekonomi (Wallberg 

Gustafsson 2020:40). Detta innebär att tillgång till materiella resurser och utbildad personal i hög 

grad varierar mellan skolor i Sverige. För att minimera dessa variablers påverkan har urvals-

processen varit av hög relevans. Vårt urval syftar till att utesluta ovidkommande faktorer och tillför 

därmed validitet samt reliabilitet till studien. 

 

5.5 Etiska aspekter  

Med avsikt att skydda de individer som ingår i vår studie, har undersökningen genomförts i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk och samhälls-

vetenskaplig forskning. Vid inledande kontakt med informanterna delgavs information om att 

deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst. 

Informationen innehöll även uppgifter om studiens syfte och tillvägagångssätt samt hantering av 

personuppgifter14. Informanternas samtycke gavs i samband med att de tackade ja till förfrågan 

om medverkan. 

 Varje intervjutillfälle har inletts med förfrågan om tillstånd att spela in intervjun, vilket 

samtliga informanter har givit samtycke till. Vidare har informanterna underrättats om att informa-

tion från intervjun enbart kommer att användas för forskningsändamålet, och att ljudinspelningen 

förstörs efter avslutad studie. Ljudinspelningarna har upptagits med en privat telefon. Filerna har 

raderats från telefonen i samband med att de överförts till en privat dator, och där har de förvarats 

i en lösenordsskyddad mapp. Statistiska uppgifter som kan härledas till respektive skola har inte 

publicerats i uppsatsen. Både informanter och skolor har tilldelats fingerade namn. Person-

uppgifter har inte heller förvarats i anknytning till ljudinspelningar eller transkriptioner. I syfte att 

öka informanternas autonomi har de dessutom erbjudits att ta del av uppsatsen innan den slutligen 

lämnades in. De fick därigenom en möjlighet att kommentera våra tolkningar av det uttalade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Se bilaga 1. Intervjuguide. 
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6. Resultat och analys  

I följande kapitel presenteras och analyseras undersökningens resultat. Det är viktigt att vara 

medveten om att den empiriska datan inte är en direkt avspegling av informanternas arbetssätt, 

utan enbart för vad som sades i de genomförda intervjuerna. I det inledande avsnittet sammanfattas 

informanternas erfarenheter av det kompensatoriska arbetet med elever från studieovana hem. 

Därefter presenteras de läs- och skrivrelaterade undervisningsstrategier som kunnat utläsas av 

informanternas beskrivningar. Vidare följer ett avsnitt om de organisatoriska förutsättningar som 

möjliggör en likvärdig undervisning. Det avslutande avsnittet innehåller en komparativ analys 

mellan och inom de två urvalsgrupperna. Analysen görs även i relation till Bernsteins begrepp 

inramning och klassifikation. I syfte att höja textens läsbarhet uttrycks informanters urvalsgrupp i 

en parentes efter respektive namn.  

 

6.1 Att kompensera för social bakgrund 

Majoriteten av studiens informanter anser att föräldrars utbildning har betydelse för elevernas 

förutsättningar att lyckas i skolan. De förklarar emellertid att skolans arbetssätt och undervis-

ningens utformning kan kompensera för varierade förutsättningar relaterade till social bakgrund. 

Annika (a) och Britt (a) menar däremot att föräldrars utbildningsnivå inte nödvändigtvis behöver 

ha någon inverkan på elevers skolgång och att studieresultat påverkas av en rad olika faktorer 

utöver social bakgrund. De två kollegorna arbetar på Skola 1a, vilken är den skola med högst 

snittpoäng i svenska. Andelen elever från studieovana hem var nästan 70 procent på skolan 2019, 

och därför diskuterades i stället lärarnas generella arbetssätt och erfarenheter av elevsamman-

sättningen det året. Även Gry (b) uttryckte en ovilja att tala om elever utifrån social bakgrund. Gry 

(b) förklarar dessutom att hon inte har möjlighet att reflektera över elevers hemförhållanden 

eftersom hon varken har tid eller kunskaper.  

Tre generella tendenser har identifierats i det insamlade materialet. Våra intervjuer visar 

att föräldrars utbildningsnivå framför allt anses ha betydelse för elevers attityd till skolan, möjlig-

het till stöd hemifrån samt språkliga förutsättningar.  
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6.1.1 Attityd till skolan  

Fyra av studiens informanter upplever att föräldrars utbildning har inverkan på elevers attityd. De 

menar att elever från studieovana hem, i högre utsträckning, har en negativ inställning till skolan 

samt är omotiverade att lära. Hanna (b) berättar om ett starkt motstånd gentemot skolan och ett 

bristande studieengagemang. Många av hennes elever tycker att skolan är ”töntig” och skryter om 

att läxan inte är gjord. Därför anser Hanna (b) att en stor del av det kompensatoriska arbetet handlar 

om ”[…] att sakta men säkert ändra deras inställning till skolan”. Även David (a), Gry (b) och Ivar 

(b) finner elever från studieovana hem mindre benägna att prioritera skolarbetet. Dessutom erfar 

de svårigheter med att motivera eleverna inom just svenskämnet. De förmågor som undervisningen 

syftar till att utveckla kan uppfattas som abstrakta, vilket medför att får eleverna problem att 

engagera sig i ämnet. David (a), som även är SO-lärare, jämför sina erfarenheter av olika 

skolämnen:  

 

Ibland känner jag att det är lättare att motivera faktaböcker eftersom det då är mer konkret 

vad eleverna ska lära sig. Om vi till exempel ska ha prov på franska revolutionen förstår 

eleverna också innebörden av att läsa om 1700-talets Frankrike. Men vid läsning av 

skönlitteratur är syftet snarare att reflektera och tänka. Jag upplever att eleverna ofta har 

svårt att förstå vilken praktisk nytta det har för dem. Det finns därför ett stort motstånd att 

läsa just skönlitteratur.  

(David, Skola 3a) 

 

En stor utmaning för Gry (b) är att motivera elever från studieovana hem till högre betyg. Hon 

uttrycker att majoriteten av eleverna på Skola 4b inte har ambitioner om en högre utbildning och 

därför inte eftersträvar mer än betyget E. Eleverna uppfattar inte utbildning som en förutsättning 

att nå framgång på arbetsmarknaden, eftersom deras föräldrar har lyckats utan längre studier. Även 

Hanna (b) och Ivar (b) delar denna åsikt. De beskriver hur föräldrars yrkesval dels influerar 

barnens attityd till utbildning, dels påverkar deras kunskapssyn. Ivar (b) upplever till exempel att 

många av hans elever inte känner ett behov av ett högre betyg än E, eftersom de ”[…] ska köra 

lastbil precis som pappa”. De tre informanterna är dessutom överens om att föräldrars erfarenhet 

av skolan påverkar barnets inställning. De menar att föräldrar med en lägre utbildningsnivå 

tenderar att ha en negativ upplevelse av skolan, vilket i sin tur bidrar till en acceptans av barnens 

förhållningssätt. Hanna (b) uttrycker detta enligt följande:  
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Bara för att föräldrarna inte har fått hjälp under sin skolgång tror de att deras barn 

automatiskt också kommer att ha problem – ’för att det är så i våran familj’. Det finns en 

uppfattning om att man antingen har det lätt för skolan, eller så har man det svårt. Och är 

man är en sådan som har det svårt är det lika bra att nöja sig med ett E eftersom det ändå 

aldrig kommer att bli något mer. Det finns såklart någonting positivt med att föräldrarna inte 

pressar sina barn till ett höge betyg. Men det gör också att det blir lättare att slå av på takten, 

när man vet att det är okej hemifrån. 

         (Hanna, Skola 5b) 

 

Ovanstående fyra informanter anser att motivation är en central aspekt i arbetet med elevernas 

attityd. Gry (b), Hanna (b) och Ivar (b) berättar att de motiverar sina elever genom arbetsuppgifter 

och ämnesinnehåll som intresserar. Både Gry (b) och Ivar (b) har erfarit framgång med att 

inkludera elevernas motorintresse i svenskundervisningen. En sådan strategi menar däremot David 

(a) bidrar till social reproduktion. Enligt David (a) ansvarar skolan för att kompensera för det 

kulturella kapitalet som elever från studieovana hem inte alltid har. Därför bör undervisningen 

syfta till utvidga elevernas referensramar, snarare än att reproducera dem. David (a) arbetar mycket 

med klassiker i svenskundervisning och exponerar således sina elever för nya perspektiv och 

erfarenheter. Han menar dock att det inte kan göras med föreliggande elevgrupp om inte läsningen 

förbereds väl: 

  

För några år sedan valde jag böcker utifrån elevernas vardag. Men det har jag slutat med 

eftersom jag inte hade valt sådana böcker om jag arbetat på en skola i Danderyd eller 

Östermalm. Jag strävar efter att lyfta nivån och därför ska även mina elever få chansen att 

läsa finlitteratur. För mig är det självklart att alla ska få ta del av vårt kulturarv. Men för att 

kunna göra det måste man förbereda dem väl och sätta innehållet i ett sammanhang.  

 

(David, Skola 3a) 

 

Resterande fem informanter talar inte om elevers attityd som en utmaning. Däremot berättar 

Annika (a) att det är svårt att motivera vissa elever. Hon erfar att motivation utvecklas när eleverna 

finner skolarbetet värdefullt. För att ”[…] de ska känna att arbetet betyder något” arbetar Annika 

(a) frekvent med återkoppling15. Även Frida (a) betonar vikten av betydelsefulla arbetsuppgifter. 

Hon låter till exempel aldrig sina elever göra en bokrecension, eftersom syftet med uppgiften kan 

upplevs som alltför vagt. Genom att explicitgöra vad det är eleverna tränar på i undervisningens 

 
15 Annikas arbete med återkoppling beskrivs ytterligare i avsnitt 6.2.1. Återkoppling för läs- och skrivutveckling.  
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olika moment menar Frida (a) att arbetet tenderar att bli meningsfullt för dem. Lärarens 

engagemang och elevinflytande är ytterligare aspekter som anses vara gynnsamma för elevernas 

studiemotivation:  

 
Vi behöver vara entusiastiska kring det eleverna ska göra. Om vi presenterar något med hela 

vår själ och talar om vårt ämne med inlevelse, smittar det av sig på eleverna. Elevinflytande 

skapar också motivation. Jag frågar ofta hur mina elever vill examineras och på vilket sätt de 

vill läsa böcker. Om jag märker att det är många som vill jobba på ett visst sätt gör vi också 

det. Resultatet blir dessutom bättre när eleverna känner att de har möjlighet att påverka 

undervisningen.  

(Frida, Skola 3a)  

 

Kollegorna på Skola 3a upplever att höga förväntningar har en positiv effekt på elever generellt, 

men specifikt för de från studieovana hem. Förväntan kommunicerar de tre informanterna till sina 

elever genom höga krav. Men för att de höga kraven ska fylla sin funktion understryker lärarna att 

eleverna inte får lämnas ensamma under arbetsprocessen. Emma (a) berättar om arbetet på Skola 

3a och framhåller vikten av att vara tydlig med att eleverna inte förväntas nå upp till undervis-

ningens krav utan lärarens stöd:  

 

Vi ställer höga krav på våra elever, men vi hjälper dem även att nå hela vägen fram. Man ska 

såklart inte ge dem för svåra saker, men det ska inte heller vara för lätt eftersom det då blir 

för banalt. De måste förstå att vi tror på dem och att vi vet att de kan.  

         

(Emma, Skola 3a) 

 

I samklang med flera andra informanter betonar Emma (a), Frida (a) och Carin (a) vikten av ett 

ämnesinnehåll som engagerar. Därför väljer lärarna arbetsmaterial med noggrannhet och utfor-

mar uppgifter enligt elevernas intressen. Carin (a) upplever dessutom samarbete med skolans 

studie- och yrkesvägledare som gynnsamt, eftersom detta inspirerar eleverna till att reflektera över 

sin framtid utifrån nya perspektiv. 

Tävlingar är något som Britt (a) upplever motiverar elever till högre prestationer, och 

därför brukar hon arrangera läsutmaningar. Enligt fjolårets stora läsutmaning skulle Britts (a) 

elever läsa sex böcker under sommarlovet, medan hennes sommarläsning skulle motsvara lika 

många böcker som elever i klassen. Britt (a) menar att hennes deltagande bidrog till att skapa ett 

större engagemang och beskriver utmaningen som lyckad – trots att alla böcker inte var utlästa 
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förrän efter höstlovet. På Skola 1a pågår dessutom ett genomgripande arbete med elevers attityd 

och inställning. Britt (a) berättar att skolans personal arbetar hårt med att skapa ett accepterande 

klimat:  

 

Vi jobbar mycket med attityder. Det ska vara okej att ge sig själv de bästa förutsättningarna 

för att lyckas i skolan. Det är fruktansvärt mycket jobb, och det är klart att våra elever kan 

vara helt omöjliga vissa dagar. Men i överlag går det faktiskt ganska bra.  

 

(Britt, Skola 1a) 

 

Britt (a) och Frida (a) understryker att relationen till eleverna är avgörande för deras inställning 

till skolan. De upplever att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev ökar studiemotivationen 

och leder till positiva studieresultat. Britt (a) förklarar till exempel att med goda relationer ”[…] 

kan man få eleverna till att göra nästan vad som helst”. Det menar även Carin (a) som framhåller 

vikten av ett grundligt relationsarbete. Relationer skapar Carin (a) genom att finnas där för sina 

elever ”[…] både i och utanför klassrummet”. Skola 6b har däremot heltidsanställda elevmen-

torer, vilket frigör Ivar (b) från relationsarbetet utanför klassrummet. Ivar (b) ser flera fördelar med 

elevmentorerna som ansvarar för allt ifrån föräldrakontakt till konflikter elever emellan.  

 

 

6.1.2 Hemmets resurser  

Sex av studiens informanter upplever att föräldrar med en lägre utbildningsnivå inte är lika 

engagerade i sina barns skolgång som akademiskt meriterade föräldrar. Det bristande föräldra-

engagemanget framhålls speciellt problematiskt av informanterna i urvalsgrupp b som arbetar 

mycket med läxor. De uttrycker en frustration över att elever från studieovana hem får mindre stöd 

hemifrån, eftersom det har konsekvenser för elevernas studier utanför skolan. Även Frida (a) 

beskriver icke-engagerade föräldrar som en utmaning: ”[…] det finns inte någon hemma som 

peppar eleverna till att ägna tid åt skolarbete och läsning”. Av intervjun med Carin (a) framgår att 

många föräldrar varken engagerar sig i läxläsning eller deltar i möten gällande deras barns 

skolgång:     

 

 

 

 

 



   
 

42 

Föräldrarna brukar skicka syskon på föräldramöten och utvecklingssamtal. De tror liksom att 

de kan lämna sina barn på skolan och att allt bara ska lösa sig för dem. Jag kan ibland tycka 

att många föräldrar överlåter allt ansvar för deras barns utveckling till oss lärare. 

 

(Carin, Skola 2a) 

 

Carin (a) och Hanna (b) härleder det bristfälliga engagemanget till föräldrarnas kunskaper. De 

menar att föräldrarna inte alltid har kapaciteten eller förmågan att stötta sina barn i skolarbetet, 

eftersom de själva har kort erfarenhet av skolan. Även Ivar (b) poängterar att föräldrar med en 

lägre utbildningsnivå inte alltid har tillräckliga kunskaper för att hjälpa sina barn med skolan. 

Samtliga informanter från Skola 3a talar i stället om en avsaknad av ”pluggkultur”. Emma (a) 

förklarar detta enligt följande: 

 

Eleverna har inte det akademiska stödet hemifrån. Föräldrarna har inte kunskaper om hur det 

fungerar i skolan och det finns inte en pluggkultur hemma. Därför måste vi hjälpa dem med 

hur man ska plugga och förklara för dem vad det innebär att vara elev. Vi får ta ganska 

mycket föräldraroller på skolan.  

(Emma, Skola 3a) 

 

De tre informanterna från Skola 3a berättar hur de lär sina elever att ta ansvar för skolarbetet och 

kompenserar således för hemmets studietradition. David (a) framhåller till exempel att explicit 

undervisning i studieteknik är specifikt gynnsam för elever från studieovana hem. Skola 3a 

tillhandahåller dessutom läxhjälp varje dag, och i skolbiblioteket anordnas läsgrupper. Därmed är 

eleverna inte lika beroende av föräldrars stöd, utan kan i stället nyttja skolans resurser. Av intervjun 

med Carin (a) framkom även att Skola 2a erbjuder läxhjälp flera gånger i veckan och att 

elevdeltagandet där tenderar att vara högt. På motsvarande sätt talar både Hanna (b) och Ivar (b) 

om läxhjälp, som erbjuds en gång i veckan av respektive skola.  

 På Skola 1a erhålls i stället lästräning, eftersom lärarna anser att läsning är något som bör 

prioriteras. Eleverna har därför 25 minuter obligatorisk lästräning i veckan utöver ordinarie 

svenskundervisning. Till skillnad från resterande skolor beskriver informanterna från Skola 1a 

föräldraengagemanget som starkt. Britt (a) berättar om en positiv inställning och ett välfungerande 

samarbete med föräldrarna:  
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Vi är jättenöjda med föräldrarna och deras inställning. Förut vad det många som sa såhär ’jag 

var inte duktig i skolan, men det har gått bra för mig ändå’. Men det har de faktiskt lagt ner 

eftersom de har förstått att det inte fungerar så idag. Därför säger många föräldrar i 

stället: ’jag kanske inte var så duktig i skolan, men de har jag ångrat’. 

 

 

Föräldrarna är ett bra stöd och vi har en otroligt bra samverkan. Vi har bra uppslutning på 

föräldramöten och alla kommer till utvecklingssamtal. Många tar dessutom initiativ själva 

och vill följa upp för hur det går för deras barn i skolan.  

         (Britt, Skola 1a) 

 

 

 6.1.3 Språkliga förutsättningar 

Under intervjun med Ivar (b) framkom att han inte relaterar det kompensatoriska uppdraget inom 

svenskämnet till elever från studieovana hem. På frågan om vilka undervisningsstrategier som är 

gynnsamma för att kompensera för språkliga förutsättningar, diskuterar han enbart anpassningar 

för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Trots att Ivar (b) har informerats om att 

studien fokuserar på elever från studieovana hem, nämns inga specifika undervisningsstrategier i 

relation till elevgruppen. Att föräldrars utbildning påverkar elevers språkliga förutsättningar är inte 

något som framkommer av Ivars (b) svar. Även Annika (a) förklarar att hon inte kan se någon 

betydande skillnad relaterad till social bakgrund. Hennes kollega Britt (a) menar däremot att 

eleverna på Skola 1a generellt har ett begränsat ordförråd. Hon har upptäckt att många av skolans 

ungdomar ”[…] inte har ett hum om vad vanliga begrepp innebär”. Enligt Britt är slänt och eka 

exempel på vanliga begrepp.  

Resterande sex informanter bekräftar Britts (a) påstående. De beskriver hur elever från 

studieovana hem tenderar att ha ett ofullständigt ordförråd, eftersom de läser mindre än 

genomsnittet. Elevgruppens läsvanor påverkar dessutom deras läsförståelse, som också anses vara 

bristfällig. Läsvanor och språkliga förmågor härleds i sin tur till föräldrarnas utbildning. 

Informanterna menar att föräldrar med en lägre utbildningsnivå är mindre benägna att engagera 

sina barn i literacyaktiveter, vilket har en negativ effekt för barnets språkliga utveckling. Carin (a) 

förklarar detta enligt följande:  

 

Den största utmaningen är att eleverna aldrig har läst hemma. De kommer inte från en 

läskultur där man läser tillsammans och diskuterar innehållet. Det finns inga böcker hemma 

och ofta är föräldrarna själva ganska svaga när det kommer till läsning. Vi måste därför 
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kompensera för den bristande läsningen hemma. Men många av våra elever når tyvärr aldrig 

upp inte upp i den här grundläggande läsförståelsen.  

 (Carin, Skola 2a) 

      

Samtliga lärare från Skola 3a samt Carin (a) och Hanna (b), framhåller att elever från studieovana 

hem inte alltid har tillräckligt med kulturellt kapital för att tillägna sig undervisningens innehåll. 

David (a) berättar till exempel följande: ”elever med lågutbildade föräldrar har inte samma 

kulturella kapital. Ibland känner jag att jag måste fylla helt tomma tunnor”. Emma (a) beskriver i 

stället att det kulturella kapitalet påverkar elevernas förmåga att förstå samt producera vissa 

texttyper. Vidare förklarar hon att ”[…] denna elevgrupp inte alltid har med sig de referenser som 

barn och ungdomar i regel förväntas ha, när de kommer till skolan”. Emma (a) är även en av fem 

lärare som upplever att elevgruppen tenderar att ha svårt med att fantisera och uttrycka sig abstrakt. 

Lärarna framhåller däremot ett flertal undervisnings-strategier som anses framgångsrika för att 

stimulera elevernas språkliga utveckling och utvidga deras kulturella kapital. Dessa beskrivs i 

följande avsnitt.  

 

 

6.2 Läs- och skrivrelaterade undervisningsstrategier i praktiken  

David (a) förklarar att läsning måste förberedas väl om elever från studieovana hem ska uppnå 

god läsutveckling. En bok behöver sättas i ett tydligt sammanhang innan eleverna ger sig in i 

texten, och delar av läsningen kan med fördel ske gemensamt genom högläsning. David (a) hög-

läser alltid ett par av bokens första kapitel för att stötta eleverna i att tillgodogöra sig handlingen 

genom direkta textsamtal.         

 Högläsningens värde är en återkommande aspekt i intervjuerna. Emma (a) beskriver hög-

läsning som ett fundamentalt undervisningsmoment för elevernas utveckling, eftersom högläsning 

öppnar upp för gemensamma textsamtal – både planerade och spontana. Hon ges dessutom 

möjlighet att stanna upp i texten och gemensamt reda ut eventuella oklarheter, som svåra begrepp 

eller okända referenser. På så vis lämnas aldrig eleverna ensamma med texten. Frida (a) betonar 

den positiva aspekten i att högläsning skapar ett gemensamt arbetstempo. Det underlättar när 

läsförståelsefrågor ska behandlas men även när svåra ord dyker upp, eftersom dessa kan förklaras 

i helklass under läsningens gång. För Carin (a) är högläsning dels en lösning för att få eleverna att 

läsa, dels en strategi för att på ett effektivt sätt följa upp elevernas läsförståelse. Hon beskriver hur 

hennes elever är så omotiverade till läsning att de helt enkelt inte läser om de förväntas göra det 
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individuellt. Därför sker all läsning i form av högläsning med efterföljande diskussionsfrågor, 

kopplade till textinnehållet.  

Även Hanna (b) arbetar i viss mån med högläsning, men för henne är syftet snarare att ge 

eleverna ett ”bokbad”. Hon vill att eleverna ska läsa så mycket som möjligt och genom högläsning 

säkerställer hon att de åtminstone läser en bok per läsår. Utöver den gemensamma läsningen ges 

eleverna korta men täta läsläxor som kompletteras av individuella läsloggar. Gry (b) och Ivar (b) 

arbetar inte med högläsning men däremot med läsläxor och läsloggar likt Hanna (b). Eleverna i 

Grys (b) och Ivars (b) klasser arbetar således mer individuellt med läsning. Gry (b) tillägger dock 

att hon arbetar med samtalsgrupper i viss utsträckning.  

Britt (a) beskriver att hon delvis arbetar med högläsning i samband med att hon betonar 

vikten av konsekvent stöttning: “Det går inte att sätta en bok i händerna på mina elever och säga 

att de ska läsa den själv – det skulle ta ett helt läsår”. Hon menar att stödstrukturer och gemen-

samma aktiviteter runt om läsningen är av stort värde för läsförståelseutvecklingen. Även Annika 

(a) framhåller att ett omfattande stöd är viktigt: ”Eleverna får inte lämnas ensamma med 

uppgifterna”. Genom textsamtal i små grupper har både Frida (a) och Emma (a) sett att de svagare 

eleverna stärks av att höra hur andra elever diskuterar textinnehåll, reflekterar och relaterar texten 

till egna erfarenheter. Att kommunicera egna tankar är samtidigt utvecklande för alla elever oavsett 

nivå, eftersom samtalen stöttar dem i att utveckla resonemang. Emma (a) förklarar att hon har 

utvecklat sin undervisning utifrån denna upptäckt och menar, liksom Frida (a), att textsamtal i små 

grupper utgör en framgångsfaktor för läs- och skrivutveckling.    

Annika (a), Britt (a), Carin (a) och Emma (a) belyser att eleverna generellt har svårt att 

visualisera. Detta försvårar både läsning och textproduktion, eftersom de inte kan föreställa sig 

handlingen samt se mönster och sammanhang. Annika (a) och Britt (a) arbetar explicit med 

visualisering som läs- och skrivstrategi för att stärka förmågan hos eleverna. Emma (a) använder 

bildstöd som illustrerar ytläsning och djupläsning. Eleverna kan använda bilder för att 

kommunicera sin läsupplevelse, och för Emma (a) är bildstödet ett sätt att konkretisera syftet med 

att tillämpa olika lässtrategier – något som hon menar annars kan upplevas abstrakt för eleverna. 

Emma (a) undervisar också explicit i lässtrategier för att bland annat kompensera för elevernas 

begränsade ordförråd. Hon menar att eleverna behöver träna på att använda strategier för att förstå 

sammanhanget i en text utan att förstå alla ord. Carin (a) arbetar med att visualisera läsförståelse 

genom att bland annat undervisa i att läsa mellan raderna med hjälp av årstider. 
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Genom att titta på ett träd kan vi förstå vilken årstid det är utan att någon behöver säga det. På 

 samma sätt kan vi dra slutsatser om årstiden för bokens handling om vi till exempel får veta att 

 ’trädets grenar är täckta av snö’.  

         (Carin, Skola 2a) 

 

Ett annat sätt att arbeta med läsförståelsestrategier är att ta hjälp av böcker som specifikt tränar 

förmågan att läsa mellan raderna – något som Britt (a) använder i sin undervisning. Frida (a) 

berättar att hon undervisar i lässtrategier och exemplifierar hur eleverna får träna på att läsa med 

pennan. Genom att låta eleverna stryka under textinnehåll, som till exempel frambringar känslor 

eller upplevs som underligt eller främmande, görs innehållet tydligare för eleven när texten ska 

bearbetas och kommenteras.  

Samtliga informanter bekräftar att deras elever behöver styras i hög utsträckning för att 

utveckla sin läs- och skrivförmåga. ”Fri läsning fungerar inte. Fritt textskapande fungerar aningens 

bättre, men är inte helt optimalt” förklarar Britt (a), vilket även framgår av intervjun med Emma 

(a) som menar att graden av abstraktion är betydande för upplevd svårighetsgrad:  

 

Min uppfattning är att elever med denna sociala bakgrund (elever från studieovana hem) i 

stor omfattning behöver styras. De behöver tydliga exempel och stöttning genom gemensam 

konstruktion av olika uppgifter. Det är en framgångsfaktor att vara mycket tydlig. 

          

 (Emma, Skola 3a) 

 

Att undervisningen behöver vara tydlig för att framgångsrikt bidra till elevernas läs- och skriv-

utveckling, är en aspekt som berörs i samtliga intervjuer. Det är således en egenskap som 

gemensamt eftersträvas, men med olika metoder och förhållningssätt.  

 

Uppgifter som är för otydliga och stora arbeten med många inbegripande delar fungerar inte. 

De blir inte greppbara för eleverna. För en lågpresterande elev är det svårare att se helhets-

bilden om allt introduceras på en gång. Därför arbetar jag med korta genomgångar som 

introducerar arbetsområden gradvis.  

 (Annika, Skola 1a)  

 

Samtidigt som Annika (a) berättar om nackdelar med stora arbeten, beskriver Gry (b) att de på 

Skola 4b arbetar med övergripande temaarbeten. Annikas (a) kollega Britt (a) menar att både 

innehåll och förväntningar måste göras tydliga för eleverna, vilket även Emma (a) och Ivar (b) 
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vidhåller. Ivar (b) understryker samtidigt att det inte alltid är självklart hur exempelvis kunskaps-

krav kan göras konkreta för eleverna. Frida (a) uppmärksammar ledarskapets betydelse tidigt i 

intervjun och understryker att ett starkt ledarskap hos lärare är en förutsättning för att framgångsrik 

undervisning ska kunna bedrivas.  

Upplevelsen av att eleverna ofta har svårt att komma i gång med skrivuppgifter är något 

som Annika (a), Emma (a), David (a), Frida (a) och Hanna (b) delar. Enligt Hanna (b) har eleverna 

ofta svårt för att hitta ämne, argument och liknande att behandla i sina texter, men hon har ingen 

utarbetad strategi för att stötta eleverna i detta. Resterande lärare berättar om hur de utifrån denna 

problematik arbetar med två former av stödstrukturer. Emma (a) och Frida (a) arbetar med så 

kallade ”börjor” eller startmeningar, som hjälper eleverna att komma i gång med skrivuppgiften. 

David (a) stöttar eleverna på ett liknande sätt, men med lucktexter som kan anpassas till elevens 

nivå och behov. Han framhåller även att skrivuppgifter ofta behöver konkretiseras med förbestämt 

innehåll för att uppgiften ska bli greppbar för eleverna. Detta gäller framför allt de friare genrerna 

inom den berättande texttypen, vilket också Carin (a) bekräftar. 

Genrepedagogiken är en tydlig inspirationskälla för lärarna i urvalsgrupp a. Infor-

manternas skrivundervisning präglas till stor del av olika typer av stödstrukturer som skapar 

tydliga ramar för eleverna. Carin (a) berättar att hon använder cirkelmodellen som metod för att 

undervisa i textgenrer och att exempeltexter och genremallar är viktiga delar i hennes 

undervisning. Både Carina (a) och Frida (a) menar att stödstrukturerna kan uppfattas som 

fyrkantiga, men att fördelarna väger tyngre eftersom de tillför så mycket för elevernas utveckling. 

Samtliga informanter använder exempeltexter i sin skrivundervisning, men tillämpar dessa i 

varierande grad och i kombination med olika strategier och metoder. Lärarna från urvalsgrupp a 

använder exempeltexter kombinerat med stödmallar och modellering. Frida (a) menar att dessa 

stödstrukturer tydliggör för eleverna vad som förväntas av dem: ”Om man får se vart man ska har 

man en chans att försöka ta sig dit”. Emma (a) betonar att modellering är en framgångsrik metod, 

eftersom den skapar en undervisningssituation som möter elever på olika nivåer. Ytterligare en 

stödstruktur som framkommer i intervjuerna med Carin (a), Emma (a) och Frida (a) är ”check-

listor”. Eleverna tenderar att lämna in texter utan att ha korrekturläst dem, vilket dels innebär att 

eleverna inte uppvisar sin fulla potential, dels att responsarbetet blir omotiverat stort. Check-

listorna stöttar eleverna i skrivprocessens sista skede och säkerställer att texten är genomarbetad 

vid inlämning.  

Hanna (b) berättar att hon i en klass har testat ett läromedel som bland annat utgår ifrån 

forskning om stöttning i svenskämnet. Hon ställer sig mycket positiv till undervisningens utfall, 

men menar att hon inte har kunnat implementera undervisningssättet i samtliga klasser, eftersom 
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hon inte har tillgång till läromedlet i klassuppsättning. Läromedlet har inspirerat henne till att 

använda modellering, men när hon ombeds exemplifiera hur modelleringen kan se ut framgår det 

att hon har en avvikande uppfattning av vad modellering innebär. Hon beskriver hur hon stöttar 

eleverna genom att ”[…] jobba med lässtrategierna undermedvetet. Kanske inte sätta ord på 

strategierna, utan mer bara göra det”. Att arbeta med strategier på detta sätt kan mer liknas vid 

implicit undervisning och bör inte anses falla inom ramarna för modellering. Ivar (b) talar om 

anpassningar relaterade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, trots återkommande infor-

mation om att studien rör framgångsrika undervisningsstrategier för elever från studieovana hem. 

Han arbetsbeskrivning gällande språkutvecklande strategier rör främst språkstörningar och 

dyslexi. När han ställs inför följdfrågor angående huruvida undervisningen innefattar stöd-

strukturer berättar han emellertid att mallar används som ett inslag i skrivundervisningen och 

exemplifierar hur eleverna har fått skriva utifrån en textmall. Mallen utgörs av en ofullständig text, 

och elevernas uppdrag är att förbättra texten både innehållsmässigt och strukturellt. I övrigt 

beskrivs en undervisning som bygger på muntliga genomgångar och enskilt arbete, vilket även i 

stor utsträckning präglar den undervisning som Gry (b) beskriver.  

 

 

6.2.1 Återkoppling för läs- och skrivutveckling 

I syfte att motverka betygsrelaterad stress hos eleverna, betygsätter aldrig lärarna på Skola 1a 

enskilda uppgifter. I stället uppges endast om uppgiften når målen, inte når målen eller når vålen 

väl. Däremot får eleverna respons i två omgångar på varje inlämningsuppgift före inlämning och, 

de har således möjlighet att revidera sina arbeten utifrån formativ respons. Vid första respons-

tillfället ges kamratrespons, och vid andra tillfället återkopplar läraren. Eleverna tränas i att ge 

konstruktiva kommentarer, vilket Britt (a) menar är nödvändigt för att kamratrespons ska bli 

effektivt. Carin (a) arbetar med återkoppling på ett liknande sätt och förklarar att det finns två 

vinstperspektiv med kamratrespons. När eleverna tränas i att ge respons, tränas de också i att hitta 

utvecklingsområden i texter. De får på så vis tillgång till textuella utvecklingsperspektiv, som de 

även kan använda i sitt eget skrivande. Det andra vinstperspektivet innefattas av att eleverna får 

mer textrespons än vad som vore möjligt med uteslutande återkoppling från läraren. Utöver arbetet 

med kamratrespons försöker Carin (a) att ge muntlig återkoppling i så stor utsträckning som 

möjligt. Hon upplever att enskilda textsamtal med eleverna under skrivprocessen gynnar deras 

utveckling.  
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Ivar (b) arbetar också en del med kamratrespons men menar att de flesta av hans elever är 

obekväma med att visa sina texter för andra, vilket han löser genom att låta kamratrespons ske 

mellan elever som känner varandra väl. Ibland har Ivar (b) möjlighet att låta två klasser byta texter 

med varandra, vilket syftar till att anonymisera responsen. När han själv ger återkoppling sker 

detta genom skriftliga kommentarer i samband med inlämning och summativ bedömning av 

uppgiften. Ivars (b) sistnämnda återkopplingsmetod använder även Gry (b), som förklarar att varje 

uppgift bedöms enligt en matris som kompletteras med en kommentar.  

Frida (a) beskriver återkoppling som en framgångsfaktor för elevernas utveckling och 

förklarar att formativa kommentarer stöttar eleverna i att korrekturläsa sina texter mer utvecklat. 

För att återkoppling ska främja utveckling framhåller hon vikten i att låta eleverna revidera sina 

texter utifrån kontinuerlig återkoppling. Hennes kollega Emma (a) instämmer i detta och tillägger 

att digitaliseringen har effektiviserat arbetet med direkt respons. När eleverna skriver i 

Classroom16 kan hon följa upp elevernas skrivprocess med direkt respons i form av kommentarer 

i dokumenten. Hon hinner på så sätt ge direkt respons till fler elever utan att detta påverkar hennes 

närvaro i klassrummet.  

För att stötta eleverna att utveckla texterna återkopplar Hanna (b) under skrivprocessen. 

Återkoppling ges dels i helklass när hon upptäcker återkommande utvecklingsområden i skriv-

andet som eleverna behöver uppmärksamma, dels individuellt under lektionerna. Hon berättar att 

hennes elever ofta behöver stöttning i att producera längre texter. Därför tar hennes återkoppling 

ofta avstamp i hur eleverna kan utveckla texterna, medan grammatiska brister får bero. Hanna (b) 

ger exempel på återkopplande kommentarer som “hur menar du då?” och “kan du utveckla?”.  

 

 

6.3 Organisatoriska förutsättningar  

Samtliga informanter anger tid och resurser som viktiga faktorer med stora brister i släptåg. I 

heterogena elevgrupper är det ofta svårt att räcka till berättar Frida (a), eftersom individanpassad 

undervisning i dessa elevgrupper ofta är mycket tidskrävande. Det krävs god planering och ofta 

mer än en pedagog i klassrummet för att undervisningen ska bli effektiv. Britt (a) menar att det är 

omöjligt att individanpassa undervisningen som ensam lärare i ett klassrum med 25 elever: ”Det 

står på pappret, men det fungerar inte i verkligheten”. Utifrån denna aspekt menar både Gry (b) 

och Annika (a) att klasserna behöver bli mindre. Frida (a) understryker samtidigt, liksom Emma 

 
16 Classroom är en plattform där lärare kan dela material och uppgifter digitalt med sina klasser. Genom plattformen 

har läraren möjlighet att övervaka elevernas arbete och samtidigt kommunicera individuellt med varje elev.  
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(a), att det inte är den heterogena elevsammansättningen som är roten till problemet, eftersom 

variationen är värdefull för elevernas utveckling. Frida (a) vidhåller att det snarare bör vara en 

avsiktlig strategi att skapa heterogena klasser i syfte att erbjuda den bredd av perspektiv, 

erfarenheter och kommunikativa färdigheter som elever behöver möta i sin sociala omgivning för 

att utvecklas. Ytterligare en aspekt på elevsammansättningens betydelse, framhålls av Annika (a) 

som utifrån egen erfarenhet menar att elevers motivation och prestationsnivå påverkas av klass-

kamraternas inställning och förhållningssätt.  

Hanna (b) berättar att hon inte har tillgång till adekvata läromedel i svenskämnet och menar 

att skolans enda läromedel i svenska har mycket begränsade användningsområden. Det innehåller 

bland annat inga exempeltexter eller förkonstruerade uppgifter. Därför upplever Hanna (b) att en 

stor del av hennes planeringstid upptas av att söka och kopiera material, i stället för att utveckla 

undervisningen. Gry (b) menar, liksom Hanna (b), att mer tid behöver frigöras för att under-

visningen ska kunna utvecklas. De två informanterna problematiserar de faktum att tid för 

reflektion och efterarbete inte finns i schemat. Hanna (b) lyfter också att elevernas språkliga brister 

är så omfattande att ett verksamhetsomfattande språkutvecklande arbetssätt skulle vara av stor 

betydelse, men att detta saknas på Skola 5b. Ett sådant arbetssätt finns däremot på Skola 1a, vilket 

Annika (a) och Britt (a) framhåller som framgångsrikt. Skola 1a har även investerat i extra resurser 

som verkar för att avlasta lärarna i klassrummet. De stöttar eleverna gällande praktiska ting som 

att hitta rätt sida i läroboken, dela ut material etc. På så sätt frigörs mer undervisningsutrymme för 

lärarna. I kontrast till Skola 1a, förklarar Hanna (b) att Skola 5b även är resurssvag gällande 

utbildade pedagoger och att det endast finns en speciallärare i hela kommunen.   

Emma (a) och hennes kollegor på Skola 3a har en idé om hur elevers läsförståelse skulle 

kunna främjas med en sorts förlängning av svenskämnet. Idén gestaltar sig i läsförståelsegrupper. 

Ett införande av dessa grupper, ledda av svensklärare som planerar läsförståelseaktiviteter och 

undervisar i lässtrategier, skulle maximera elevstödet i läsning. Men insatsen kräver att fler 

svensklärare anställs, vilket skolans nuvarande ekonomiska förutsättningar inte tillåter. ”Tyvärr 

blir detta en svårlöst ekonomisk fråga, eftersom grupperna behöver arrangeras av svensklärare för 

att elevernas läsförståelse ska kunna utvecklas” (Emma, Skola 3a). Utifrån samma aspekt på värdet 

av utbildad personal betonar Emma (a) vikten av att ordinarie lärare finns på plats vid läxhjälps-

timmar. Dels för att de har möjlighet att ge ett mer konkret stöd, dels för att eleverna tenderar att 

oftare medverka på dessa timmar när ordinarie lärare finns på plats. Hos informanterna finns en 

tydlig samsyn i att eleverna behöver mer tid med utbildade lärare och att lärarna behöver mer tid 

för återkoppling och planeringsarbete. Både Hanna (b) och Gry (b) efterfrågar fortbildning i hur 

undervisningen bättre kan stötta eleverna, medan Annika (a), Britt (a) och Frida (a) bekräftar att 
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deras skolors satsningar på just fortbildning har inbringat goda resultat. Britt (a) berättar att Skola 

1a satsar på sin personal genom att möjliggöra kompetensutveckling med både kortare fortbildning 

och längre utbildning som kan kombineras med deltidstjänst på skolan. Dessa satsningar betraktas 

som investeringar och är ett sätt att säkra kompetens på skolan.  

6.4 En komparativ analys 

I figur 4 nedan presenteras resultatet av den komparativa analysen. I vår analys har vi kunnat 

urskilja fyra huvudsakliga utmaningar för undervisningen i svenska. Samtliga informanter från 

urvalsgrupp a och b upplever att studieattityd och låg motivation är stora utmaningar hos elever 

från studieovana hem. En majoritet av informanterna lyfter att hemmets resurser utgör en stor 

utmaning i föreliggande elevgrupp samt att det finns stora brister i ordförråd och läsförståelse. 

Den fjärde mest framhållna utmaningen beskrivs utifrån att eleverna har svårigheter med att 

utforma nyanserad och utvecklad formulering i skrift med anpassning till texttyp. När framgångs-

rika metoder och didaktiska val efterfrågades i relation till dessa utmaningar har informanterna i 

urvalsgrupp a delgivit sammanlagt 25 stycken medan urvalsgrupp b har delgivit 9 stycken. Det 

bör dock understrykas att storleken på de två urvalsgrupperna skiljer sig åt, vilket kan vara en del 

av förklaringen till att urvalsgrupp a redogör för betydligt fler undervisningsstrategier än 

urvalsgrupp b. Skillnaden skulle även kunna förklaras genom studiens påvisade samband mellan 

organisatoriska förutsättningar och lärares reflekterande förhållningssätt. 

I relation till den första utmaningen anges 7 metoder av urvalsgrupp a medan informan-

terna från urvalsgrupp b endast uppger 1. De kompensatoriska arbetssätt som görs relevanta utifrån 

den andra utmaningen baseras på 4 metoder inom urvalsgrupp a. Informanterna i urvalsgrupp b 

anger 1. Inom urvalsgrupp a utpekas 6 kompensatoriska undervisningsmetoder med direkt 

koppling till läsförståelseutveckling, medan 3 metoder återfinns i urvalsgrupp b. Två av dessa är 

sammanfallande, medan den tredje skiljer sig i huruvida den tillämpas explicit eller implicit. 

Informanterna i urvalsgrupp a anges 4 metoder i relation till den fjärde utmaningen. Två av dessa 

utgör komponenter i den undervisning som beskrivs i urvalsgrupp b. 
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Figur 4. Redovisning av studiens resultat.  
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Informanterna benämner totalt 5 organisatoriska förutsättningar som upplevs vara avgörande för 

att ett framgångsrikt kompensatoriskt arbete ska kunna bedrivas: tid, resurser, läromedel, 

fortbildning samt ett verksamhetsomfattande språkutvecklande arbetssätt.  

 Samtliga informanter menar att de inte har tillgång till den tid som är nödvändig för att 

undervisningen ska kunna anpassas till alla elevers förutsättningar och behov. Endast lärarna på 

Skola 1a har tillgång till alla övriga organisatoriska förutsättningar. Lärarna på Skola 2a har 

tillgång till extra resurser i klassrummet och läromedel. Skola 3a tillgodoser lärarna med läromedel 

och fortbildning. Informanterna från Skola 4b och Skola 5b beskriver arbetsförhållanden som inte 

inkluderar några av ovanstående organisatoriska förutsättningar. Ivar (b) från Skola 6b har inte 

kommenterat skolans organisatoriska förutsättningar. Däremot framkommer det att skolan har 

heltidsanställda mentorer, vilka ansvarar för eleverna utanför klassrummet.  

 

 

6.4.1 Inramning och klassifikation  

Med Bernsteins (1983a) begreppsapparat kan konstateras att den svenskundervisning som beskrivs 

av informanterna i urvalsgrupp a har en stark inramning. Av intervjuerna framkommer att lärarna 

utövar tydlig kontroll över hur ämnet förmedlas och styr såväl arbetstempo som urval. De har 

dessutom möjlighet att följa arbetsgången eftersom en övervägande del av undervisningen sker 

gemensamt. Vid individuella skrivuppgifter styrs eleverna i stället genom utförliga instruktioner 

och explicita förväntningar. Två av informanterna från Skola 3a berättar om fördelarna med 

elevinflytande. Genom att låta eleverna påverka undervisningen utjämnas det hierarkiska 

förhållandet mellan lärare och elev, vilket innebär en försvagad inramning. Informanterna 

beskriver däremot att inflytande bidrar till studieframgång, eftersom det har en positiv inverkan på 

elevernas studiemotivation. De val som görs aktuella för eleverna tycks vara strikt kontrollerade 

av lärarna, och därför kan den beskrivna handlingen ses som en inbjudan till samförstånd. Målet 

med elevinflytande är inte inflytandet i sig, utan en medveten och kontrollerad strategi för att skapa 

engagemang och motivation. Även det starka ledarskapet som framhålls av skolans lärare överens-

stämmer med Bernsteins kvalifikation för stark inramning.  

 Informanterna i urvalsgrupp b redogör i stället för en undervisning präglad av en relativt 

svag inramning. Samtliga lärare beskriver att eleverna i hög omfattning förväntas arbeta 

individuellt – både i klassrummet och genom läxor. Arbetsformen minskar lärarnas insyn i och 

kontroll av arbetsprocessen, samtidigt som elevernas handlingsutrymme ökar. Vissa inslag av 

gemensamt arbete kan uttydas av intervjuerna. Det framgår emellertid att det individuella arbetet 

upptar en majoritet av undervisningstiden. Vidare försvagas inramning av att explicita förvänt-
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ningar inte är formulerade under arbetsprocessen. Även instruktioner för arbetsuppgifter framstår 

som relativt vaga, eftersom informanterna i urvalsgrupp b använder få verktyg för att illustrera 

vilka krav som ställs på eleverna.  

 I den svenskundervisning som framställs av informanterna i urvalsgrupp a erhålls tydliga 

gränser mellan olika kategorier, och det framkommer att arbetet sker inom en, av läraren, fastställd 

ram. Vidare redogör informanterna för ett ämnestypiskt innehåll, och det kan inte uttydas några 

ämnesövergripande inslag i de arbetsuppgifter som beskrivs. Utifrån Bernsteins terminologi kan 

fastslås att undervisningen i urvalsgrupp a genomsyras av en stark klassifikation. Även i 

urvalsgrupp b kan klassifikationen, vad gäller innehåll, betraktas som förhållandevis stark. Dels 

eftersom urvalsgruppens informanter förklarar att de uteslutande väljer ett ämnestypiskt innehåll, 

dels på grund av att de arbetsuppgifter som beskrivs har en stark koppling till svenskämnets syfte. 

Det framgår däremot att isoleringen mellan olika kunskapsinnehåll är uppbruten, vilket gestaltas 

genom att olika moment inkluderas i övergripande tema-arbeten eller skrivprojekt med stor frihet. 

En konsekvens av det är en försvagad klassifikation.  

Enligt Bernstein (1983b) förverkligas en synlig pedagogik, det vill säga explicit, i en 

undervisning med stark inramning och klassifikation, vilket är gällande för urvalsgrupp a. Det 

explicita förhållningsättet återspeglas även i de undervisningsstrategier som beskrivs av samtliga 

informanter i urvalsgruppen. I urvalsgrupp b framstår inramningen i stället som relativt svag, 

medan klassifikationen vad gäller innehåll kan betraktas som starkt. Klassifikationen avseende 

innehållets uppdelning framstår däremot som försvagad. Det resulterar i en undervisning som i 

större utsträckning präglas av implicit pedagogik.  
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7. Diskussion 

Det sista kapitlet innehåller ett synliggörande av resultatet genom en sammanfattande diskussion 

kring vår analys. I syfte att besvara studiens frågeställningar diskuteras analysen i relation till 

aktuell teori och tidigare forskning. Studiens syfte uppnås i en avslutande del som även innefattar 

förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Undervisningsstrategier och didaktiska val   

Föräldrars utbildningsnivå har inte bara har betydelse för barnets språkliga förutsättningar, utan 

även för dess attityd till skolan samt möjligheter till stöd hemifrån (se exempelvis Bourdieu 1984; 

Erikson & Jonsson 1993). Därför beskriver även informanterna i vår studie ett kompenserande 

arbete, som sträcker sig utanför svenskämnets gränser och är beroende av såväl organisatoriska 

förutsättningar som lärares relationella kompetens. Den komparativa analysen av insamlad data 

synliggör gemensamma arbetssätt inom respektive urvalsgrupp. Framställda metoder och 

strategier skiljer sig emellanåt, men det övergripande syftet med undervisningens utformning är 

alltid samstämmigt inom de två urvalsgrupperna.  

 En förklaring till varför lärarna upplever att elevgruppen har ett ofullständigt ordförråd 

återfinns i Myrberg och Roséns (2009) studie. Av deras studie framkommer att föräldrar med en 

lägre utbildningsnivå är mindre benägna att engagera sina barn i literacyaktiviteter, vilket har 

konsekvenser för såväl ordförråd som läsförståelse. Flera av lärarna menar att elever från 

studieovana hem saknar erfarenheter av de förmågor som värdesätts inom svenskämnet, som till 

exempel förmågan att formulera sig nyanserat i text samt uttrycka sig abstrakt. Det beskrivna 

språkbruket är förenligt med vad Bernstein (1971) benämner som begränsad kod. Den begränsade 

koden präglas av ett kontextberoende språk och begränsade syntaktiska valmöjligheter, som i sin 

tur medför en relativt förutsägbar grammatisk struktur. Den begränsade kod som har identifierats 

hos elever från studieovana hem kan tänkas utgöra grunden till varför elevgruppen har svårt att 

uttrycka sig varierat enligt svenskämnets kunskapskrav. Detta med anledning av att skolans 

diskurs utgår från en elaborerad kod som både identifieras av en viss abstraktionsnivå och en 

utvecklad syntax (Bernstein 1971). En framgångsrik svenskundervisning bör således syfta till att 

utveckla en elaborerad kod hos de barn som inte har tillgång till den genom sin primära 

språkmiljö.  

Informanterna i urvalsgrupp a vittnar om reflekterande arbetssätt som utgår från en explicit 

pedagogik där gemensamma läs- och skrivaktiviteter syftar till att stötta elevgruppens utveckling. 



   
 

56 

Samtliga lärare inom urvalsgrupp a tar hänsyn till elevernas språkliga kod genom att aktivt utforma 

uppgifter med låg abstraktionsnivå. Inom urvalsgruppen framhålls problematiken med elevernas 

förmåga att fantisera, vilket beskrivs realiseras när eleverna utmanas i förhållandevis fria uppgifter 

med kreativt utrymme. I likhet med Ehrnlund & Ekerstedt 2015 (2014) menar informanterna från 

Skola 1a att explicit undervisning i läs- och skrivstrategier, som exempelvis visualisering, är 

gynnsam för elevernas abstraktionsförmåga samt generella språkutveckling. Även Swärd och 

Karlsson (2017) menar att stödstrukturer för visualisering bidrar till att stärka det abstrakta 

tänkandet. De positiva resultat som flera av informanterna i urvalsgrupp a beskriver i samband 

med samtal om textmallar och modellering, kan härledas till elevernas behov av tydliga och 

explicita instruktioner med låg abstraktionsnivå.  

 Textsamtal i små grupper och högläsning som öppnar upp för gemensamma textsamtal 

under läsprocessen är aktiviteter som beskrivs av samtliga informanter i urvalsgrupp a. De 

uttrycker samstämmigt att framgångsrik undervisning inte lämnar eleverna ensamma med texten, 

utan ska verka för att stötta eleven, bland annat genom explicit undervisning i lässtrategier. Denna 

beskrivning av undervisning överensstämmer med vad både nationell och internationell forskning 

säger om framgångsrik läs- och skrivundervisning (se till exempel Anmarkrud 2008; Langer 2002; 

Liberg 2016; Pressley et al. 2006; Reichenberg 2008; Tjernberg 2013). I linje med Swärd och 

Karlssons (2017:41) riktlinjer för en framgångsrik skrivundervisning utformas skrivuppgifter 

gemensamt enligt ett explicit förhållningssätt.     

 I urvalsgrupp a tycks skrivundervisning vara starkt inspirerad av genrepedagogikens 

cirkelmodell, vilken verkar för tydliga instruktioner och förväntningar utifrån strikta ramar. De 

motargument som framhålls gentemot genrepedagogiken baseras på hur metoden inskränker 

elevens frihet i utförandet av arbetsuppgifter. Konsekvensen av detta blir att elevens kreativitet 

begränsas och således även den individuella utveckling som kan härledas till fritt och kreativt 

arbete. Men för att en studierelaterad frihet ska få ett positivt utfall krävs goda förkunskaper och 

tillgång till ett elaborerat skolspråk, vilket elever från studieovana hem inte alltid har (Bernstein 

1971). Den implicita undervisning som vanligen bedrivs i svensk skola syftar till självreflektion 

och eget lärande (Andreassen 2007:230), men för att undervisningens innehåll ska kunna 

tillgodogöras krävs att eleven kan avkoda den underliggande utbildningskoden. Därför är det 

centralt att elever med en begränsad kod stöttas genom explicita förväntningar och tydliga 

instruktioner. Det beskriver informanter i urvalsgrupp a att de gör med till exempel modellering 

och gemensam textkonstruktion. Förväntningar synliggörs även av explicita stödstrukturer och 

formativ återkoppling. 
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Informanterna i urvalsgrupp b använder få verktyg för att stötta elevernas förståelse gällande de 

krav och förväntningar som föreligger under arbetsprocessen. Gemensamt för de tre informanterna 

inom urvalsgruppen är att de tydliggör förväntningarna genom exempeltexter. Hanna (b) talar även 

om att hon i viss utsträckning använder modellering, men i intervjun framkommer att hennes 

tolkning av metoden inte är förenlig med genrepedagogikens definition. Hon förklarar även att 

hon undervisar i lässtrategier och beskriver hur dessa implicit behandlas i undervisningen. Enligt 

Anmarkrud (2008) och Reichenberg (2008) ger inte implicit undervisning i lässtrategier tillräckligt 

stöd för optimal språkutveckling, utan bör undervisas explicit. Ivars (b) användning av stödstruk-

turer bidrar till en något mer explicit undervisning än det arbete som Hanna (b) och Gry (b) 

beskriver.   

 Den beskrivna undervisningen inom urvalsgrupp b skiljer sig från urvalsgrupp a i huruvida 

elevuppgifterna struktureras som gemensamma eller individuella aktiviteter. Enligt Bernstein 

(1971) är det kollektivistiska förhållningssättet ett naturligt inslag i arbetarklassens socialisation. 

Genom att frångå den individualism som genomsyrar svensk grundskola (Skolverket 2009:33) 

skapar informanterna i urvalsgrupp a en undervisning förankrad i elevgruppens föreställnings-

värld. Den undervisning som framhålls av informanterna i urvalsgrupp b karaktäriseras i stället av 

individualism. Såväl Ehrnlund och Ekerstedt (2015:119f) som Stephens, Dittman och Townsend 

(2017) menar att det individuella arbetssättet har negativa konsekvenser för den aktuella elev-

gruppen. Av intervjuerna framkommer förvisso att informanternas undervisning har vissa inslag 

av gemensamt arbete. Det framgår dock att metoderna inte används frekvent och det tycks finnas 

oreflekterade luckor i metodanvändningen. I samband med att Hanna (b) berättar om elevernas 

svårigheter med fritt skrivande, framkommer till exempel att hon inte har reflekterat över 

fenomenet mer än att notera problematiken:  

  

Det är inget jag har funderat på. Jag har mest bara slängt ut skrivuppgifter och märkt 

att ’oj, det här var svårt, vi får tänka om’. Men jag har inte lag ner jättemycket tid på att 

tänka ut varför. 

           (Hanna, Skola 4b). 

 

Informanterna inom urvalsgrupp a beskriver varierande metoder för hur återkoppling brukas i 

undervisningen. Det alla angivna metoder har gemensamt är att de utgör explicit, formativ 

återkoppling som syftar till att stötta eleverna under skrivprocessen. Gemensamt framhålls att 

textkvalitén och elevernas skrivutveckling förbättras avsevärt om de får möjlighet att revidera sina 

texter utifrån formativ återkoppling före inlämning. Både de arbetssätt och reflektioner som 
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informanterna har delgivit stämmer överens med vad bland annat Hattie (2012:181ff) har kunnat 

konstatera angående framgångsrikt bedömningsarbete.  

Av intervjuerna med informanterna från urvalsgrupp b framgår att explicita krav inte 

formuleras i undervisningen. Informanterna arbetar i stor utsträckning med summativ bedömning, 

och förväntningar kommuniceras således först efter avslutad uppgift. Gry (b) och Ivar (b) 

återkopplar till elever med kommentarer som kompletterar den summativa bedömningen av 

inlämnat arbete, vilket enligt Hattie (2012:182f) inte genererar utvecklande reflektioner hos 

eleverna och kan således inte betraktas som formativ återkoppling. Hanna (b) berättar däremot att 

hon återkopplar under skrivprocessen genom att ställa muntliga frågor. För att besvara de frågor 

som exemplifieras menar vi dock att ett högt kulturellt kapital är nödvändigt, eftersom förvänt-

ningar på hur texten ska utvecklas inte uttalas explicit.  

 De två urvalsgrupperna uttrycker samstämmigt att en stor del av det kompensatoriska 

arbetet handlar om att motivera elevgruppen till ett större studieengagemang. Av informanternas 

svar framkommer däremot att de två urvalsgrupperna antar utmaningen på olika vis. Samtliga 

informanter i urvalsgrupp b framhåller studieattityd som ett problem, medan endast en lärare i 

urvalsgrupp a instämmer i detta. Resterande informanter talar om elevernas attityd i intervjuerna, 

genom att uteslutande redogöra för undervisningsstrategier och metoder som främjar studie-

engagemang.  

 Informanter från studiens båda urvalsgrupper berättar att de motiverar sina elever genom 

arbetsuppgifter och ämnesinnehåll som intresserar dem. I urvalsgrupp b är det den enda kompensa-

toriska åtgärd som framkommer av intervjuerna. Flera lärare från både urvalsgrupp a och b 

upplever att elever från studieovana hem inte alltid förstår undervisningens syfte och, därför anses 

en framgångsrik kompensatorisk åtgärd vara att skapa mening åt ämnesinnehållet. Frida (a) väljer 

skrivuppgifter utifrån ovanstående förhållningsätt, vilket har medfört att svårmotiverade uppgifter 

väljs bort för att i stället göra plats åt ett engagerande innehåll. Lärarnas upplevelser understöds av 

Bourdieu (1984) som menar att elever från studieovana hem inte har tillräckligt kulturellt kapital 

för att tolka den dominerade samhällskulturens referenssystem. Undervisningen premierar således 

kunskaper utanför elevernas primära socialisation, och det är därmed förståeligt att dess innehåll 

upplevs som omotiverat av elevgruppen. Att som lärare relatera ämnesinnehållet till elevernas 

referensramar är därför centralt i sammanhanget. Informanterna i urvalsgrupp a menar dessutom 

att höga förväntningar motiverar eleverna till ett högre studieresultat, vilket är i linje med Jobérs 

(2015:97) resonemang om lärares förväntningar. Enligt Andersson Varga (2014) motverkar hög 

förväntan även social reproduktion, eftersom höga förväntningar även innebär högre krav. David 

(a) realiserar dessa förväntningar genom att välja gemensam litteratur som utmanar elevernas 
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litterära referensramar. Ett utmanande bokval möjliggörs av att en gemensam förförståelse byggs 

upp inför läsningen och, på så vis görs läsprocessen både meningsfull och gynnsam (Liberg 

2007:27). Informanterna från urvalsgrupp b härleder problematiken med elevernas studieattityd 

till hemmets sociala miljö. Elevers studieengagemang beskrivs således inte som ett svar på 

undervisningens kvalité. Informanternas förhållningssätt kan relateras till Rubie-Davis, Hattie och 

Hamilton (2006), som menar att lärare många gånger uppfattar social bakgrund som ett hinder för 

lärande.  

 Enligt von Otter (2014) är föräldrar med en lägre utbildningsnivå inte lika engagerade i 

sina barns studier som högutbildade föräldrar. Hon framhåller det som ett problem, eftersom stöd 

hemifrån är avgörande för barnets studieframgång. Denna mening delar även flertalet av studiens 

informanter som beskriver hur de på olika sätt kompenserar för ett lågt föräldradeltagande. I likhet 

med Raaum (2003), relaterar lärarna föräldraengagemanget till hemmets studietradition. De 

förklarar att föräldrar med en lägre utbildningsnivå tenderar att ha begränsade kunskaper om 

utbildningssystemet, vilket påverkar deras möjligheter att engagera sig i sina barns skolarbete. 

Föräldrars studietradition upplevs speciellt problematiskt av informanterna i urvalsgrupp b där 

lärarna arbetar mycket med läxor. Enligt Skolverket (2009:33) bidrar dessa till att eleverna blir 

alltmer beroende av stöd hemifrån. Men eftersom detta stöd inte finns framstår individuella 

hemuppgifter som enbart kontraproduktiva. I syfte att stödja eleverna i läxläsningen förklarar 

lärarna att respektive skola arrangerar studiestöd en gång i veckan. Hanna från Skola 5b berättar 

dock att stödet inte är tillräckligt i relation till den mängd läxor eleverna har.  

Trots att ingen av informanterna från urvalsgrupp a arbetar med läxor tillhandahåller 

skolorna studiestöd flera gånger i veckan samt extra lästräning utöver ordinarie svenskunder-

visning. Informanterna från Skola 3a förklarar att de kompenserar för hemmets studietradition 

genom att aktivt stimulera studiefrämjande egenskaper. Detta realiseras bland annat genom 

undervisning i studieteknik och tillitsfulla relationer till eleverna, vilket även Skolverket (2009) 

menar är avgörande för en kompenserande undervisning. Informanterna från Skola 1a beskriver 

dessutom hur de aktivt har arbetat med att förändra föräldrarnas inställning. Därför är skolans 

informanter de enda som vittnar om ett större föräldraengagemang och en god samverkan med 

hemmet. Lärarna menar att det behöver finnas en samsyn mellan vårdnadshavare och skola, för att 

mötet mellan skola och elev ska generera ett engagerat och positivt perspektiv på utbildning. I 

enlighet med von Otters (2014) studie indikerar informanternas upplevelse att framgångsfaktorn 

med en engagerad förälder är oberoende av utbildningsbakgrund. Samverkan kan därför anses vara 

en förutsättning för att elevers möte med skolans kod ska bli framgångsrikt.  
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7.3 Organisatoriska förutsättningar  

Informanterna från Skola 1a är de enda av studiens deltagare som berättar om ett verksamhets-

övergripande arbete som verkar för att göra “skolspråket” (den elaborerade koden) tillgängligt för 

eleverna. Skola 1a har dessutom investerat i samtliga organisatoriska förutsättningar som 

informanterna från Skola 4b och 5b efterfrågar. Skola 1a efterfrågar dock mer tid. 

Utifrån den data som har analyserats kan varierande organisatoriska förutsättningar 

konstateras mellan urvalsgrupp a och b. Den mest signifikanta skillnaden, som informanterna 

betonar har betydande inverkan på undervisningen, utgörs av möjligheten att utöka sin kompetens 

genom fortbildning. Det bildstöd som beskrivs användas på Skola 3a i syfte att explicitgöra 

lässtrategier är exempelvis hämtat från en föreläsning som inspirerade svensklärarna på skolan. 

Flertalet av informanterna i urvalsgrupp b efterfrågas i stället fortbildning. Gry (b) menar till 

exempel att hon inte besitter tillräckliga kunskaper för att anpassa undervisningen utifrån ett 

kompensatoriskt arbetssätt, vilket kan vara en bidragande orsak till skolans låga snittpoäng.  

 För att undervisningen ska kunna anpassas utifrån elevernas behov och förutsättningar 

krävs ett reflekterande förhållningssätt till undervisningen (Hattie 2012:158ff). Vår bedömning 

utifrån studiens resultatanalys är att de lärarinvesteringar som görs inom urvalsgrupp a bidrar till 

yrkesmässig självreflektion som påverkar undervisningen positivt. Lärarna inom urvalsgrupp b 

reflekterar inte lika uttömmande över sin undervisning, vilket skulle kunna härledas till skolans 

begränsade möjligheter eller bristfälliga intresse av att utmana och investera i sina lärare.  

 

 

7.4 Avslutning  

I studien har tre huvudsakliga utmaningsområden identifierats gällande läs- och skrivunder-

visning för elever från studieovana hem: motivation, föräldrastöd och språklig förmåga. Samtliga 

utmaningsområden framhålls av informanter i båda urvalsgrupperna men förhållningssätten skiljer 

sig åt mellan urvalsgrupp a och b.        

Informanterna från urvalsgrupp a redogör för en undervisning med stark inramning och 

klassifikation som i hög grad överensstämmer vad aktuell forskning säger om framgångsrik läs- 

och skrivundervisning. Lärarna beskriver ett explicit arbetssätt som innefattar gemensamma 

arbetsuppgifter och tillgodoser eleverna med omfattande stöttning genom arbetsprocessen. Det 

framkommer även att skolorna i urvalsgrupp a arbetar kompensatoriskt på flera nivåer samt 

tillhandahåller vissa nödvändiga resurser och verktyg för en framgångsrik undervisning. Utifrån 

dessa ges möjligheter att på olika sätt kompensera för bristfälligt föräldrastöd och en sviktande 
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studiemotivation. Lärarna skildrar sin undervisning utifrån etablerade begrepp och metoder som 

kompletteras med självreflekterande perspektiv samt utredande tankar om orsak och verkan.  

 Informanterna i urvalsgrupp b redogör för en undervisning med försvagad inramning och 

klassifikation, vilken aktualiseras genom implicit undervisning. Enligt informanternas beskriv-

ningar arbetar eleverna i stor utsträckning individuellt. Det framgår även att stöttning i form av 

olika stödstrukturer inte förekommer i samma utsträckning som inom urvalsgrupp a. I intervjuerna 

framkommer att informanternas självreflektion inte är lika framträdande inom urvalsgrupp b, 

vilket tycks leda till att vissa metoder används i undervisningen trots att utfallet inte har 

utvärderats. Sammantaget överensstämmer inte informanternas beskrivningar av undervisningen 

med vad aktuell forskning säger om framgångsrik undervisning. Av intervjuerna framgår dock att 

informanterna i urvalsgrupp b har tankar om hur god undervisning generellt bör vara utformad för 

att kompensera för olika språkliga förutsättningar. Ivar (b) talar exempelvis om vikten av att ge 

tydliga instruktioner men upplever svårigheter med att beskriva förväntningar på ett greppbart sätt 

för eleverna. Det tycks således finnas kunskapsskillnader mellan urvalsgrupperna i hur 

undervisning rent praktiskt kan utformas – ett glapp mellan att veta och att göra. 

 Lärarna i urvalsgrupp b beskriver utmaningarna som hinder för elevernas utveckling, 

medan lärarna i urvalsgrupp a har ett mer lösningsorienterat förhållningssätt. Dessa skillnader kan 

eventuellt förklara varför fler framgångsfaktorer framhålls inom urvalsgrupp a och varför 

reflektiva perspektiv är mer framträdande. Informanternas olika förhållningssätt till undervis-

ningens utformning, utmaningar och självreflektion verkar kunna kopplas till skolornas 

organisatoriska förutsättningar, eftersom de utgörs av stora skillnader mellan urvalsgrupperna. 

Frida (a) beskriver till exempel fortbildningens värde för självreflektion och menar att den 

förstärker lärarens kompetens. Vi kan även se, att de arbetssätt inom urvalsgrupp a som avviker 

från forskningens konstateranden om framgångsrik undervisning, kan härledas till konsekvenser 

av organisatoriska brister, som till exempel bristande resurser i form av tid och personal. Samtidigt 

lyfter Både Gry (b) och Hanna (b) att deras skolor inte erbjuder fortbildning och menar att de 

organisatoriska förutsättningarna inte är tillräckliga för att en kompensatorisk undervisning ska 

kunna bedrivas. Skolorna inom urvalsgrupp b har förhållandevis låga snittpoäng i svenskämnet. 

Enligt studien kan detta härledas till den implicita undervisningen samt bristfälliga organisatoriska 

förutsättningar. Skolorna inom urvalsgrupp a har däremot förhållandevis höga snittpoäng, vilka 

kan förklaras genom ett explicit och reflekterande arbetssätt. Enligt studien framgår att det 

kompensatoriska arbetet är beroende av organisatoriska förutsättningar som ger lärare verktyg att 

möta elevernas behov. Enligt Skolverket ska skolans undervisning  
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[…] anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2011:6).  

 

Vår studie visar däremot att alla lärare inte får tillgång till rätt verktyg, vilket i förlängningen 

innebär att alla elever inte får den undervisning som de har rätt till. De elever som kommer till 

skolan med en begränsad kod riskerar att möta ett undervisningsinnehåll som de inte kan 

tillgodogöra sig på grund av språkliga barriärer. De olika språkliga referensramarna är något som 

hela skolan behöver ta hänsyn till eftersom den elaborerade koden används inom samtliga ämnen. 

Vi ser tendenser till att många metoder och strategier som anses vara framgångsrika för andra-

språksinlärning även är gynnsamma för elever från studieovana hem. Utifrån Bernsteins kodteori 

kan detta samband förklaras genom att båda elevgrupperna ställs inför utmaningen att dels 

behärska ett nytt språk, dels förstå och hitta ett eget sammanhang i en ny kultur.  

 

7.4.1 Förslag till vidare forskning  

I denna studie har vi undersökt hur svenskämnets läs- och skrivundervisning kan utformas för att 

i högre grad stötta elever från studieovana hem. Den empiriska datan är kvalitativ och utgår från 

nio lärares reflektioner om den egna undervisningspraktiken. Studien hade med fördel kunnat 

kompletteras med fler informanter från lågpresterande skolor, eftersom det hade stärkt resultatet 

av den komparativa analysen. Vi upplever dessutom att informanter från samma skola har komp-

letterat varandras berättelser. Därför anser vi att en undersökning med fler lärare från samma 

arbetsplats hade givit en mer tillförlitlig inblick i skolans svenskundervisning. För en dynamisk 

och holistisk bild av den enskilde lärarens undervisningspraktik hade även en kombinerad intervju- 

och observationsstudie kunnat genomföras. Av studien framkommer att lärarnas kompensatoriska 

arbete är beroende av organisatoriska förutsättningar och, därför hade det varit intressant att 

inkludera skolledares förhållningsätt i vidare forskning. Vårt resultat visar dessutom att explicit 

undervisning har positiv inverkan på elever från studieovana hem. För vidare forskning finns det 

utrymme att undersöka vilken effekt den explicita pedagogiken har i heterogena klassrum, där 

elevsammansättning består av elever med varierande social bakgrund. Vi ser även stor potential i 

att studera hur lärarutbildningen kan utvecklas för att i högre grad förebygga det kunskapsglapp 

som kan uttolkas av vår komparativa analys.  
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Bilaga 2: Informationsbrev 1 

 

 

Det kompensatoriska uppdraget i läs-  

och skrivundervisning 

Till dig som är svensklärare i åk 7–9 på ________skolan.  

Information om deltagande i intervjustudie  

 

Enligt Skolverket har elever från studieovana hem svårigheter med att lyckas i skolan. Denna 

elevgrupp kämpar med skolans mål och lämnar högstadiet med lägre betyg än genomsnittet. 

Prestationsskillnaden är framför allt märkbar i svenskämnet och det är därför av hög relevans att 

de utmaningar som lärare står inför inom svenskämnets läs- och skrivundervisning synliggörs. 

Förhoppningen är att vi genom detta arbete kan främja arbetet med att utveckla metoder och 

strategier för en likvärdig svenskundervisning 

 

Vi kontaktar er på _______skolan med förfrågan om att intervjua skolans svensklärare. Syftet 

med studien är att undersöka hur svensklärare på skolor med hög andel elever från studieovana 

hem i åk 7–9 arbetar med det kompensatoriska uppdraget i läs- och skrivundervisning. Genom 

intervjuer kommer material att samlas in rörande svensklärares erfarenheter, planeringsarbete 

och undervisning. Vi är framför allt intresserade av vilka metoder/strategier som upplevs 

fungera/inte fungera i praktiken. Vidare information om hur intervjun kommer att gå till och 

vilka frågor vi kommer att utgå från sänds ut i förväg. De deltagande svensklärarna väljer själva 

en passande dag och tid för intervjun mellan 1/10 – 6/11. Intervjun kommer att genomföras via 

Zoom och tidsåtgången beräknas vara ca. 30 min.  

 

All information som studien frambringar kommer att behandlas konfidentiellt. Samtliga citat från 

intervjuerna kommer att anonymiseras och inga personuppgifter sparas. Vi följer 

Vetenskapsrådets riktlinjer för God forskningssed och deltagarna kan när som helst avbryta och 

återkalla sitt samtycke.  

 

 

 

Lärarstudenter:    Handledare: 

Fanny Ågren & Jeannie Olsson Frisk  Anna W Gustafsson 

fa3887ag-s@student.lu.se   anna_w.gustafsson@nordlund.lu.se 

je1527fr-s@student.lu.se  

 

 

Lund 2020-09-23 
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Bilaga 3: Informationsbrev 2 

 

 

Det kompensatoriska uppdraget i läs- och skrivundervisning  
Till dig som är svensklärare i åk 7–9 och deltagare i intervjustudie  

Vi vill börja med att tacka för ditt deltagande. Ditt bidrag är mycket betydelsefullt för denna 

studie. Intervjun kommer att genomföras via Zoom. Det är därför viktigt att du inför 

intervjutillfället har kontrollerat att din kamera och mikrofon fungerar. Detta kan du kontrollera 

genom att klicka på den bifogade zoom-länken och genomföra ljud- och videokontroll. Vid 

avsatt tid för intervju kommer du till mötesrummet genom samma länk. Intervjun kommer att 

förhålla sig till följande intervjufrågor:  

 

• Hur arbetar du med läs- och skrivutveckling i syfte att möta elever med olika 

förkunskaper och språkliga förutsättningar? 

 

• Vilka utmaningar ser du i läs- och skrivutvecklingen hos elever från studieovana hem – 

dvs. hem där vårdnadshavarna har lägre utbildningsnivå?  

 

• Vad behövs förändras/utvecklas för att det kompensatoriska arbetet inom läs- och 

skrivutveckling i högre utsträckning ska stötta elever från studieovana hem? 

 

• Vilka andra faktorer anser du är gynnsamma för den språkliga utvecklingen hos elever 

från studieovana hem?  

 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar.  

  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Fanny Ågren och Jeannie Olsson Frisk  

 

 

 

 

Lund 2020-10-06 

 

Kontaktuppgift:  

je1527fr-s@student.lu.se 

Zoom-länk:  

https://zoom.us/j/3381578047 

 

mailto:je1527fr-s@student.lu.se
https://zoom.us/j/3381578047?pwd=M1RYWHZTUEZic0tQeWwybVFhT2tHQT09&fbclid=IwAR2WqjCZR5HCnwYiLuhY8taRYRhnee-CyzmDG4GWIjSzmtn_wb2cN0mijio#success

