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I N LE D N I N G 

1 Projektets fullständiga namn är “Utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska” och ingår 
i Wallenbergstiftelsernas satsning Utbildning för ökad integration. Satsningen hade målet att minska risken för utanförskap på grund av 
bristande språkkunskaper och utbildning (Lim Falk, Riad, Galián Barrueco & Bani-Shoraka 2020).

U T B I L D N I N G E N  I N O M  R A M E N  för språkintroduktions-
programmet skiljer sig från övrig utbildning inom 
den svenska gymnasieskolan. Skillnaderna handlar 
inte bara om att det är grundskolans betygskriterier 
som gäller utan främst om att så många yttre faktorer 
som antalet elever, elevers olika bakgrund, myndig-
heters beslut om uppehållstillstånd, boende, ekonomi 
m.m. växlar. Detta gör planeringsarbetet svårare och 
beredskap för kontinuerlig ändring och anpassning 
nödvändig. Till denna brist på stadga kommer faktu-
met att en fastlagd plan för utbildningen saknas lik-
som gemensamma examensmål. Även regeringen har 
genom dåvarande gymnasie- och kunskapslyftsminis-
ter Anna Ekström uppmärksammat behovet av tydli-
gare riktlinjer och besökt olika skolor för att inhämta 
idéer. Ministern besökte bland annat Nacka gymna-
siums språkintroduktionsprogram (2017-12-12) för att 
titta på undervisningen som bedrevs inom ramen för 
språkprojektet ”Intensivsvenska”.1 

Genom att delta i utvecklingen och genomföran-
det av språkprojektet “Intensivsvenska” 2017–2019 har 
språkintroduktionsprogrammet på Nacka gymnasium 
försökt möta dessa förutsättningar med en mer målin-
riktad tvåårsmetod som ger undervisningen en fastare 
ram för att eleverna ska nå längre i sin språkutveck-
ling under kortare tid. 

Utvecklingsarbetet vid Nacka gymnasiums 
språkintroduktionsprogram har genomförts som en 
del av språkprojektet ”Intensivsvenska”. Både Skol-
inspektionen (2014) och Skolverket (2016) hade upp-
märksammat brister i likvärdighet och kvalitet när 
det gäller utbildningen vid gymnasieskolans språkin-
troduktionsprogram. I en rapport (Skolverket 2018) 
kopplade Skolverket den bristande likvärdigheten 
till den flexibla styrningen av språkintroduktionspro-

grammet. Strax efter att Skolverkets rapport (2016) 
kommit startas språkprojektet ”Intensivsvenska” 2016 
på uppdrag av Wallenbergsstiftelsen med syftet att 
skapa en utbildning som snabbare leder till språk- och 
kunskapsutveckling och som dessutom ökar likvär-
digheten i utbildningen på språkintroduktionspro-
grammet. ”Intensivsvenska” är ett samarbete mellan 
Stockholms universitet, Svenska Akademien och Wal-
lenbergstiftelsen. Det har finansierats av Wallenbergs-
stiftelsen och Stockholms universitet med Svenska 
Akademien som huvudman och leds av forskare 
vid institutionen för svenska och flerspråkighet vid 
Stockholms universitet. 

Nacka gymnasiums språkintroduktionsprogram 
blev en del av språkprojektet ”Intensivsvenska” ge-
nom att tillsammans med Södra Latin väljas ut som 
en av två så kallade “labbskolor”. Skolorna valdes ut 
från två olika stora kommuner, Stockholm och Nacka, 
med olika principer och organisation för mottagande 
av nyanlända elever. Södra Latin tog emot elever som 
tidigare gått i Stockholms kommuns mottagningssko-
la under ett år varefter de delades upp på olika skolor. 
Till Nacka gymnasium kommer nyanlända elever di-
rekt utan att tidigare ha gått i en mottagningsgrupp. 
Nacka gymnasium liknar i det här avseendet andra 
kommuner i Sverige utanför storstäderna.

Språkprojektet ”Intensivsvenska” ger en ram till 
utbildningen som innebär att eleverna läser en två-
årig utbildning med tolv ämnen. Utbildningen är må-
lorienterad med delmål och tester varje vecka samt 
kräver språkutvecklande arbete i alla ämnen. I utbild-
ningen ingår dessutom specialsatsningar på ordförråds-
utveckling, uttal, skönlitteratur och studiemedvetenhet. 

Förutom denna ram för utbildningen stod ”Inten-
sivsvenska” för ett omfattande projektledningsarbete 
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(till exempel organisation av grupper, sammanfatt-
ningar och systematisering av våra planeringar) samt 
flera fortbildande planeringsdagar med olika forskare. 

2 “Utvecklingsarbete” är den beteckning som kommer att användas i artikeln för det arbete artikeln handlar om och som bedrivits av 
lärarna på Nacka gymnasiums språkintroduktionsprogram.

Dessutom deltog “Intensivsvenskas” projektmedlem-
mar kontinuerligt i vår verksamhet genom lektions-
observationer, utvärderingar och samtal.

SY F T E  O C H  F R ÅG E S TÄ L L N I N G

SY F T E T  M E D  U T V E C K L I N G S A R B E T E T 2 var att genom en 
utarbetad plan för innehåll, arbetssätt, mål och upp-
följning kunna bedriva en mer systematiserad och 
målinriktad undervisning som förbättrar elevresulta-
ten i form av betyg i fler ämnen under kortare tid. 
De frågeställningar som utvecklingsarbetet skulle be-
svara är:

1.  Kan en mer systematiserad och målinriktad 
språkintroduktionsundervisning leda till 
förbättrade elevprestationer?

2.  Kan införandet av en mer systematiserad 
och målinriktad språkintroduktions
undervisning leda till förbättringar av andra 
områden än elevprestationer?
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M E TO D

S T R AT E G I ,  I N S A M L I N G S -  O C H  A N A LYS M E T O D E R

3 Då ordet “vi” och former av “vår” används i artikeln avses lärarna på Nacka gymnasiums språkintroduktionsprogram vilka alla har deltagit 
i utvecklingsarbetet.

VÅ R T 3 U T V E C K L I N G S A R B E T E  H A R  genomförts som en 
del i och i samarbete med språkprojektet “Intensiv-
svenska” och kan närmast beskrivas som aktionsforsk-
ning. Enligt Denscombe (2009) definieras aktions-
forskning av fyra karakteristiska drag. De handlar 
för det första om en praktisk inriktning för att lösa 
verkliga problem. Förändring utgör vidare en natur-
lig del av forskningen. Ytterligare ett drag är forsk-
ningens cykliska process som handlar om att tidiga 
resultat används för att förändra genomförandet vilket 
sedan utvärderas. Slutligen är aktivt deltagande i pro-
cess typiskt för aktionsforskning. Inom ramen för vårt 
utvecklingsarbete har vi lärare i arbetslaget undersökt 
vår egen praktik med målet att förbättra den. Utveck-
lingsarbetet hade även en cyklisk karaktär; det ut-
vecklades genom planering, kontinuerlig utvärdering 
och efterföljande förändringar. Med Denscombes ter-
minologi (ibid.) kan detta utvecklingsarbete dessutom 
sägas vara en form av praktisk aktionsforskning efter-
som det förutom att förbättra undervisningens resul-
tat även främjar vår professionella utveckling (ibid.). 

Utvecklingsarbetet har omfattat undervisningen vid 
språkintroduktionsprogrammet och det har varit inrik-
tat mot att genom en förändrad undervisningsmodell 
ge elever möjlighet att snabbare nå betyg i fler ämnen. 
Det har alltså inbegripit programmets hela undervis-
ningspraktik och har syftat till att förbättra och utveck-
la denna praktik. Detta har inte bara skett genom ett 
införande av en modell med en efterföljande utvärde-
ring vid projekttidens slut. Istället har projektets modell 
anpassats och utvecklats kontinuerligt under projektti-
den i relation till olika testresultat i form av en cyklisk 
process. Dessutom har vi som lärare vid språkintroduk-
tionsprogrammet aktivt deltagit i projektet på olika sätt 

under projektets olika faser. Som deltagare i de lärar-
grupper som utformade de ämnesplaneringar (se av-
snitt 3) som är projektmodellens stomme har vi varit 
med och utformat projektmodellen. Vi har dessutom 
implementerat modellen i vår undervisning liksom sys-
tematiskt utvärderat och anpassat den i samband med 
samplaneringsmöten varje vecka. Projektet har inne-
burit ett regelbundet ömsesidigt samarbete både mel-
lan de olika kollegorna i arbetslaget och mellan oss 
och forskarna i ”Intensivsvenskas” projektledning. Vårt 
projekt kan därmed sägas ha de karakteristiska drag för 
aktionsforskning som Denscombe (ibid.) tar upp. Ge-
nom denna strategi har det varit möjligt för forskarna 
i ”Intensivsvenskas” projektledning att ta vara på och 
samordna vår samlade kunskap och erfarenhet för att 
förbättra undervisningspraktiken genom en längre ut-
vecklingsprocess. Nackdelarna med strategin är dock, 
som Denscombe (ibid.) påpekar, att resultatens genera-
liserbarhet begränsas (ibid.). För det första bedrivs den-
na typ av projekt lokalt, för det andra medför processen 
där resultat kontinuerligt tillåts påverka modellen att de 
olika faktorer som är viktiga för slutresultatet inte kan 
hållas konstanta. 

Beträffande insamlingsmetoder har data samlats in 
genom olika metoder såsom klassrumsobservationer, 
dokument i form av betyg, provresultat och närvaro-
statistik och intervjuer med elever och lärare. Både 
kvantitativa data från dokument och kvalitativa data 
från observationer och intervjuer har sedan analyse-
rats. Enligt Denscombe (ibid.) kan metodtriangule-
ring, det vill säga kombinationen av olika metoder, 
såsom kvalitativa och kvantitativa, vara ett sätt att 
kompensera svagheter i en metod och därmed öka 
validiteten (ibid.).
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T E O R E T I S K A  U T G Å N G S P U N K T E R 

P R O J E K T E T  S T R Ä C K T E  S I G  över ett förberedande år, 
läsåret 2016/2017, och två år för genomförande, läs-
åren 2017/2018 och 2018/2019. Under det förbere-
dande året utarbetades den undervisningsmodell (se 
avsnitt 3) som implementerades under de följande två 
åren. I detta avsnitt beskrivs de teoretiska utgångs-
punkterna för modellen.

SPRÅK OCH LÄRANDE
En teoretisk utgångspunkt för projektet är den syste-
misk-funktionella lingvistikens (i fortsättningen kall-
lad SFL) syn på språk som meningsskapande och som 
en resurs för lärandet. Enligt Kouns (2014) innebär 
detta synsätt att språk och ämnesinnehåll är förbund-
na med varandra och att språket ses som ett redskap 
med vilket kunskap också skapas. Utifrån detta an-
tagande drar Kouns slutsatsen att den kunskap som 
kan formas avgörs av tillgången till de språkliga red-
skapen och förmågan att använda dem (ibid.). Dessa 
antaganden ligger till grund för vårt projekt och dess 
förståelse av vad det innebär att ha kunskap om ett 
ämnesinnehåll och att kunna formulera och använda 
denna kunskap. 

Av antagandet att de språkliga redskapen ska-
par kunskapen inom ett ämne följer att det blir av-
görande att ge eleverna tillgång till dessa redskap i 
undervisningen. Nygård Larsson (2011) framhåller 
i anslutning till SFL-forskning behovet av explicit 
undervisning om de speciella sätt att använda språ-
ket som skapar kunskapen inom ett ämne, så kall-
lade genrer, vilket även ger lågpresterande elever och 
andraspråkselever tillgång till dessa resurser. Behovet 
av explicit undervisning i specifika ämnesspråk be-
tonar också Lindberg (2006). Enligt henne skiljer sig 
utvecklingen av vardagsspråk och fackspråk åt. Medan 
vardagsspråket kan utvecklas utan speciell undervis-
ning och sammanhang krävs träning av ämnesspråken 
för att utveckla en förståelse av fackspråkens abstrakta 
begrepp (ibid.). 

LÄRANDE PÅ ETT ANDRASPRÅK
Andra teoretiska utgångspunkter för projektet hand-
lar om lärande på ett andraspråk eftersom dess syfte 
var att ge nyanlända elever möjlighet att nå betyg på 
kortare tid och i fler ämnen.

En nyanländ elev måste inte bara lära sig ett an-
draspråk utan ställs inför den dubbla utmaningen att 
även lära på andraspråket. Ämnesstudier kräver kun-
skaper i ett skolrelaterat språk vilket tar längre tid att 
utveckla än vardagsspråket. Men som Axelsson och 
Magnusson (2012) tar upp har nyanlända elever inte 
tid att vänta utan måste lära sig undervisningsspråket 
samtidigt med ämnesstoffet vilket ställer speciella krav 
på ämnesundervisningen eftersom ett ämnesspråk inte 
bara kommer naturligt som de uttrycker det. En ut-
gångspunkt för projektet var därför att undervisning 
som utvecklar både språket och ämneskunskaperna 
krävs för att eleverna ska kunna möta den dubbla ut-
maning det innebär att lära på andraspråket. 

Eftersom det enligt Thomas och Colliers studier 
(Thomas & Collier se Axelsson 2004) tar mellan fyra 
och sju år att utveckla det andraspråk som behövs för 
att klara studierna på högstadiet och gymnasiet blir 
det enligt Lindberg (2007) nödvändigt att undervisa 
explicit om skolspråk för att eleverna ska ges möj-
ligheter att lyckas i alla ämnen. Med utgångspunkt i 
australisk skolforskning tar Lindberg upp kopplingen 
mellan kunskapskrav i olika ämnen och ett språkbruk 
man måste behärska för att uppnå kraven (ibid.). Po-
lias (2006) menar att en elev måste utveckla bestämda 
språkliga resurser för att kunna ta till sig specialise-
rade texter och själv kunna skriva och uttrycka sina 
kunskaper inom ett ämne. Framför allt blir detta vik-
tigt för elever i grundskolans högre årskurser och 
gymnasiet då ett mer abstrakt språk behövs för att 
förstå och uttrycka alltmer abstrakta betydelser. Utan 
dessa språkliga resurser kommer eleven enligt Polias 
att misslyckas (ibid.). För att lyckas med studierna 
behöver därför ämnesinnehållet först och främst gö-
ras språkligt tillgängligt för eleverna enligt Lindberg 
(2007). Detta kan ske genom att lärarna i de olika 
ämnena arbetar språkutvecklande. Axelsson och Mag-
nusson (2012) tar också upp språklig stöttning i form 
av explicit undervisning om genrer beträffande både 
skrivande och läsning.

Det språk elever behöver för att förstå lärome-
del för SO- och NO-ämnena har enligt Lindberg 
(2007) en hög abstraktionsgrad. Hennes råd till lä-
rare som vill göra innehållet tillgängligt för elever 
som främst är vana vid konkret vardagsspråk är inte 
att skriva konkreta sammanfattningar av texterna. 
Tvärtom menar hon att detta vore kontraproduk-
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tivt eftersom skolkunskapen kräver ett mer abstrakt 
språk. Därför måste eleverna istället få möta och ges 
möjlighet att utvidga sin språkliga repertoar med ett 
alltmer vetenskapligt språk för att med det som red-
skap kunna utveckla tekniska och abstrakta kunska-
per (ibid.). 

Även Hajer (2004) varnar för förenklingar. När lä-
rare upplever att elever har stora språkliga svårigheter 
är det enligt Hajer till exempel viktigt att inte frestas 
att förenkla genom att ta bort texter ur undervisning-
en utan att i stället arbeta språk- och kunskapsutveck-
lande genom att stötta ämnesundervisningen (ibid.). 
Mot bakgrund av studier i flerspråkiga klassrum och 
med fokus på klyftan mellan skolspråkets krav och 
de flerspråkiga elevernas bristande språk lyfter Ha-
jer (ibid.) fram behovet av språk- och kunskapsut-
vecklande ämnesundervisning. Resultaten av hennes 
studier visar hur ämneslärarna tenderade att förenkla 
sitt språk i undervisningen med andraspråkseleverna. 
Lärarna förenklade och förkortade texter och gav inte 
eleverna möjlighet att själva formulera sig muntligt 
eller skriftligt med minskad djupförståelse som följd. 
För att motverka denna negativa utveckling förordar 
hon en språkutvecklande ämnesundervisning som 
inte undviker textläsning utan låter elever läsa och 
tala om svåra texter med språkligt stöd och som låter 
eleverna skriva om ämnesinnehållet. Centralt för den-
na undervisning är att skapa kontextrika sammanhang 
för lärandet, att ge språkligt stöd för elevernas förstå-
else och egna produktion samt att organisera olika 
typer av interaktion i klassrummet (ibid.). 

Förutom abstraktionsgraden finns enligt Lindberg 
(2007) en svårighet i läromedel som gäller ordför-
rådet. De ord som innebar störst svårighet för andra-
språkselever var varken låg- eller högfrekventa utan 
de ord som var för ovanliga för att andraspråksele-
verna skulle förstå dem men så centrala för förståelsen 
av texterna att man inte kan hoppa över dem vid läs-
ning. Det handlar om ord som inte tillhör fackorden 
för de olika ämnena men som trots det används speci-
fikt i vissa ämnen. Lindberg (2007) använder benäm-
ningen allmänt akademisk vokabulär för denna typ av 
ord. Eftersom det inte handlar om fackord förklaras 
de ofta inte av läraren och problem uppstår (ibid.). 
Det är alltså viktigt att utveckla elevernas ordförråd 
som anses vara den viktigaste faktorn för skolfram-
gång hos andraspråkselever. För att lyckas med detta 
är läsning enligt Lindberg (ibid.) den bästa metoden 
eftersom man möter fler olika ord i skriftspråk jäm-
fört med talat språk.

INTERIMSPRÅKSUTVECKLING
Ytterligare en teoretisk utgångspunkt för vårt ut-
vecklingsarbete som påverkar olika val av arbetssätt 
rör hur elevers språk utvecklas. För att en elev ska 
utveckla sitt interimspråk, det vill säga varje inlärares 
språk så som det ser ut vid en viss tidpunkt, räcker 
det inte att reproducera memorerade ord och fraser 
när man talar och skriver även om ett förråd av in-
lärda färdiga fraser också är en mycket viktig del av 
språkundervisningen. Abrahamsson (2009) tar upp att 
det är när inläraren möter inflöde som tycks märkligt 
eller obegripligt som inlärning sker. När ett yttrande 
inte stämmer med inlärarens mentala grammatik blir 
det nödvändigt att analysera igen och att omstruktu-
rera interimspråkssystemet (ibid.). Swain (se Flyman 
Mattsson, 2017), menar dock att inflödet, det vill säga 
det man läser och hör, inte är tillräckligt för utveck-
lingen av språkliga strukturer som grammatik och 
ordbildning i interimspråket. Hennes studier visar att 
det är när inläraren själv tvingas producera begripliga 
yttranden i interaktion med andra som språkutveck-
ling sker (ibid.). Vid egen produktion på andraspråket 
tvingas inläraren enligt Swain fundera och välja mel-
lan, alltså lägga märke till, grammatiska former och 
analysera de språkliga strukturerna i interimspråket. 
Då har inläraren möjlighet att pröva hypoteser om 
språket. Flyman Mattsson (2017) refererar till olika 
studier som visar hur inlärningen förbättrades av egen 
produktion och sammanfattar att det är just interak-
tionen mellan aktiva deltagare som tillsammans bidrar 
till språkutveckling.



1 2  *  MARS 2023  *  SKOLPORTENS PUBLIKATIONSSERIE  FÖR DOKUMENTERAT UT VECKLINGSARBETE

T I D I G A R E  F O R S K N I N G

T I D I GA R E  F O R S K N I N G  M E D  fokus på språk- och kun-
skapsutveckling i ämnesundervisningen är ett brett 
fält. I detta avsnitt redovisas därför endast de studier 
som har störst betydelse för projektets modell. Dessa 
undersökningar studerar en i huvudsak svensk skol-
kontext och är inriktade på språk- och kunskapsut-
vecklande ämnesundervisning med några exempel på 
språk- och kunskapsutveckling i de naturvetenskap-
liga ämnena.

Ett språkutvecklande perspektiv på ämnesunder-
visning har en rad svenska studier som undersöker 
undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnena. 
Hägerfelt (2004) intresserar sig speciellt för elevsamtal 
och elevers olika möjligheter att delta. Också hennes 
slutsatser handlar om vikten av att skapa inlärnings-
miljöer som gynnar andraspråkselevers språkanvänd-
ning, till exempel genom explicit undervisning om 
ämnesspråket samt olika möjligheter att använda äm-
nesspråket mer, till exempel i smågruppssamtal (ibid.). 
Hon konstaterar att eleverna varken gynnas av en lä-
rardominerad undervisning där de förblir lyssnare och 
antecknare eller av individcentrering där eleverna ar-
betar själva med uppgifterna utan stöttning. I en tred-
je grupporienterad modell i vilken smågruppssamtal, 
helklassundervisning och eget arbete blandas får elev-
erna det nödvändiga stödet för språk- och kunskaps-
utveckling (ibid.). 

Kouns (2014) språkdidaktiska studie har under-
sökt språkutvecklande ämnesundervisning inom det 
naturvetenskapliga ämnesområdet genom interven-
tionsstudier. Undersökningen handlar om utveckling 
av fysiklärares undervisning med hjälp av handled-
ning. Under studien utvecklar lärarna språkinriktad 
ämnesundervisning med fokus på olika språkinrik-
tade aktiviteter såsom skrivande av ämnestexter och 
kunskapsutvecklande smågruppssamtal. (Kouns 2014). 
Resultatet av Kouns studie ger viktiga insikter i hur 
språkinriktad undervisning kan utvecklas i sin ämnes-
kontext och i hur förändringarna påverkar elevernas 
förståelse (ibid.). En liknande interventionsstudie ge-
nomför Nilsson (2015) inom biologiundervisningen.

De båda språkdidaktiska studierna är relevanta 
för projektet beträffande hur en förändring mot en 
mer språkinriktad undervisning skulle kunna ske och 
vad olika genomförda aktiviteter kan ge för resul-
tat för elevernas förståelse. Två andra studier handlar 
om flerspråkiga elevers skrivande i naturvetenskap-

liga ämnen. En sådan studie är af Geijerstam (2006) 
som konstaterar att elevers skrivande ofta handlar om 
oreflekterad reproduktion och att skrivande utgör en 
outnyttjad potential för lärande som skulle kunna ut-
nyttjas om lärarna medvetet förhåller sig till vad, hur 
och varför man skriver i undervisningen (ibid.). 

I Nygård Larssons (2011) studie undersöks språkets 
betydelse för lärandet i ett biologiklassrum genom att 
studera lärobok, lärartexter och elevtexter. I den del 
av studien som undersöker elevtexter kommer hon 
fram till att flerspråkiga elever ofta bara når det lägre 
betyget och att deras skrivande rör sig om genren 
beskrivning och läroboksnära elevtexter (ibid.). Hon 
visar också att eleverna använder sig av en reprodu-
cerande strategi när uppgifterna är krävande. Denna 
strategi kan enligt Nygård Larsson ses som ett sätt 
att tillägna sig ett visst ämnesspråk och reproduktion 
behöver inte innebära att eleverna inte förstått. Dock 
kan den hindra utvecklingen av abstraktion och ge-
neralisering av kunskapen till andra områden (ibid.). 
Detta visar enligt Nygård Larsson behovet av ökad 
muntlig och skriftlig språkanvändning i en språkin-
riktad ämnesundervisning (ibid.).



SKOLPORTENS PUBLIKATIONSSERIE  FÖR DOKUMENTERAT UT VECKLINGSARBETE  *  MARS 2023  *  1 3

G E N O M FÖ R A N D E

N AC K A  GY M N A S I U M S  B I D R AG  T I L L  S P R Å K P R O J E K T E T 
“ I N T E N S I V SV E N S K A”  –  AVG R Ä N S N I N G  O C H  D E F I N I T I O N  AV 
U T V E C K L I N G S A R B E T E T

VÅ R T  U T V E C K L I N G S A R B E T E  B E D R E V S  som en del av 
språkprojektet ”Intensivsvenska” och bidrog på olika 
sätt till “Intensivsvenskas” utformning och resultat. 
För det första bidrog vårt utvecklingsarbete med pla-
neringen av undervisningsavsnitt, moduler, speciellt i 
svenska som andraspråk (i fortsättningen förkortat till 
SVA), geografi, samhällskunskap, religion och engel-
ska. Dessa planeringar har sedan bildat en stomme i 
utbildningen som projektskolor i nya delprojekt har 
kunnat använda. För det andra bidrog utvecklingsar-
betet med den konkreta implementeringen av “In-
tensivsvenskas” metod och av modulplaneringen. En 
konkretisering av planeringar handlar om olika typer 
av didaktiska val beträffande material, undervisnings-

strategier och så vidare men lika viktiga är de kon-
tinuerliga utvärderingar och anpassningar av metod 
och planeringar till elevgrupperna som vårt utveck-
lingsarbete innebar. Detta är en essentiell del av denna 
typ av skolutvecklingsprojekt och därför av avgörande 
betydelse för resultatet. För det tredje bidrog vårt ut-
vecklingsarbete med vår undervisningserfarenhet inte 
bara till modulplanering och konkretisering utan 
dessutom till att påverka tyngdpunkter och perspek-
tiv i språkprojektet ”Intensivsvenska”. När det gäller 
SVA bidrog till exempel vår erfarenhet av att arbeta 
med lättläst skönlitteratur med elever som är helt nya 
i språket till att detta fick större tyngd i “Intensiv-
svenskas” projekt.

G E N O M F Ö R A N D E T S  S T R U K T U R

U T V E C K L I N G S A R B E T E T  PÅ B Ö R J A D E S  M E D  ett förbe-
redande halvår, vårterminen 2017. Vi lärare på intro-
duktionsprogrammet på Nacka gymnasium deltog då 
tillsammans med lärare från andra skolor under led-
ning av forskare från Stockholms universitet i olika 
ämnesgrupper. Planeringen skedde inom ramen för 
språkprojektet Intensivsvenska men implementering-
en (konkret innehåll, exempel och undervisningens 
progression) genomfördes av oss lärare i ämnesgrup-
perna. Nacka gymnasiums utvecklingsarbete bar det 
tyngsta ansvaret för planeringen av ämnena SVA, 
geografi, religion och engelska. I dessa grupper pla-
nerades undervisningen i moduler för fyra terminer 
utifrån kursplanernas centrala innehåll och kunskaps-
krav i de olika ämnena. Eftersom målet var att det ska 

vara möjligt för elever att ta tolv betyg efter två år i 
Sverige bröts centralt innehåll och kunskapskrav ner i 
undervisningsmoduler om tre till sex veckor beroen-
de på ämne. Mål beträffande innehåll och färdigheter 
planerades för varje vecka och för varje modul. Dess-
utom planerades modulerna med konkreta exempel 
på bland annat ämnen och texter för varje modul. 
Om elever ska kunna nå grundskolans mål på bara två 
år krävs som tidigare nämnt att språk och ämneskun-
skaper utvecklas parallellt. Vid fördelningen av un-
dervisningsmoduler i de olika ämnena försökte äm-
nesgrupperna därför om möjligt parallellägga teman 
i SVA och SO eller SVA och NO. “Intensivsvenskas” 
utbildningsmodell låter eleverna läsa tolv ämnen på 
svenska från första dagen. En grupp elever började 
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med tolv ämnen redan efter att ha varit någon månad 
i landet. Andra elever med kort eller ingen skolbak-
grund behövde däremot längre introduktionstid med 
mer SVA och färre andra ämnen innan de också läste 
tolv ämnen (se avsnittet ”Resultat och diskussion”). 
Modellens idé att börja tidigt med alla ämnen innebär 
att den redan på ett tidigt stadium tar vara på de äm-
neskunskaper som eleverna har med sig vilket är både 
tidseffektivt och stärker elevernas självförtroende. 
Elever med lång skolbakgrund får på detta sätt gå vi-
dare i sin kunskapsutveckling. Beträffande elever med 
mycket kort eller ingen skolbakgrund blev kraven på 
att både utveckla svenska språket och ämneskunska-
per i tolv ämnen inte rimliga varför dessa elever fick 
studera färre ämnen under ett förberedande år. 

Utvecklingen av det svenska språket i allmän-
het och skolspråket i synnerhet är en grundtanke i 
språkprojektet ”Intensivsvenska”. Vid genomförandet 
av vårt utvecklingsarbete var det därför centralt att 
arbeta språkutvecklande i alla ämnen. För att åstad-
komma detta var ett tätt och kontinuerligt samarbete 
både inom och mellan ämnena nödvändigt. Samarbe-
tet inom vårt utvecklingsarbete förekom främst mel-
lan SVA-ämnet och SO- och NO-ämnena men även 
mellan SVA och matematik eller bild och bestod i ur-
val av ord och ämnestexter samt skriftliga och munt-
liga uppgifter där flera ämnen berördes. I samband 
med detta blev samtalen vid samplaneringen mellan 
oss olika lärare avgörande, till exempel beträffande val 
av arbetssätt, uppgifter, ord, sätt att stötta elevernas för-
ståelse liksom reflektionerna under och efter modu-
lerna kring anpassningar (se även avsnittet “Resultat 
och diskussion”). Beskrivningen av utvecklingsarbetets 
genomförande i de olika ämnena exemplifieras nedan 
genom ämnena SVA, SO och engelska.

SVA
I vårt utvecklingsarbete har SVA-undervisningen två 
tyngdpunkter: Samtidigt som den är en del av det 
språk- och kunskapsutvecklande samarbetet mellan 
olika ämnen ska den låta eleverna arbeta målinrik-
tat mot kunskapskraven för årskurs 9 och förbereda 
eleverna inför de nationella proven som genomförs 
under år två i enlighet med Skolverkets regler. Vi har 
anpassat SVA-modulerna för att kunna samarbeta 
med SO och NO till exempel beträffande ordför-
rådsarbete och lässtrategier i arbetet med SO- och 
NO-texter. Det förråd av allmänt akademiska ord 
som eleverna bygger upp liksom arbetet med att läsa 

och förstå ämnestexterna ger eleverna större möjlig-
het att klara modulerna i SO och NO. Samtidigt har 
vi i dessa moduler valt texttyper för skrivuppgifter 
eller muntliga arbetssätt för att successivt förbereda 
eleverna inför de nationella proven. I samarbete med 
det samhällskunskapsavsnitt vi kallar “Demokrati och 
mänskliga rättigheter” får eleverna till exempel redan 
under modul två lära sig att diskutera och framföra 
åsikter i grupp. Detta exempel på vårt arbete med 
stöttning av elever på olika språkliga nivåer som ar-
betar med samma område finns beskrivet i artikeln 
Planera för progression (Lim Falk, 2017). Eleverna får 
här börja använda en mängd fraser som nöts in och 
hjälper dem att lyckas på det muntliga nationella pro-
vet år 2. Andra exempel handlar om att skriva korta 
jämförande texter om olika religioner och förkla-
rande texter om utrotningshotade djur i samarbete 
med motsvarande moduler i SO respektive NO redan 
under det första året.

För att eleverna ska ha möjlighet att uppnå god-
känt betyg i SVA på två år, har vi sett att samarbetet 
med andra ämnen inte får uppta för stor del av SVA-
undervisningen. Att stötta övriga ämnen är en vik-
tig del av SVA-undervisningen men samtidigt måste 
eleverna redan från början av utbildningen arbeta 
med de specifika ämneskraven för ämnet SVA. Den 
andra tyngdpunkten i SVA-undervisningen i vårt 
utvecklingsarbete är därför arbetet med läsning och 
skrivande. Eleverna behöver tidigt tillägna sig strate-
gier för ordförståelse samt bli medvetna om och träna 
på den typ av läsförståelsestrategier som behövs för 
att förstå skönlitteratur. Det är viktigt att arbeta med 
ordförrådsutveckling utifrån skönlitteratur även om 
det kanske inte stöttar något annat ämne eftersom det 
utvecklar elevens språk och förbereder eleven inför de 
nationella proven och vidare studier. 

Gemensam läsning av lättläst skönlitteratur var 
från början en central del av SVA-undervisningen i 
vårt utvecklingsarbete. Lättläst skönlitteratur finns på 
alla nivåer och är något man kan börja använda direkt 
i undervisningen av nyanlända. Genom Nacka gym-
nasiums bibliotek har vi och eleverna haft tillgång till 
skönlitteratur med intressant innehåll på alla språkliga 
nivåer. I flera fall finns dessutom samma bok i två, tre 
eller till och med fyra olika versioner för olika språ-
knivåer liksom på olika modersmål. Det finns därför 
goda möjligheter att arbeta aktivt med skönlitteratur 
för att utveckla elevernas språk redan från början av 
utbildningen och i heterogena grupper. Den gemen-
samma läsupplevelsen är en viktig utgångspunkt för 



SKOLPORTENS PUBLIKATIONSSERIE  FÖR DOKUMENTERAT UT VECKLINGSARBETE  *  MARS 2023  *  1 5

att utveckla elevernas språk. Den inbjuder till genuin 
kommunikation. Eleverna blir delaktiga i samtal och 
diskussioner. De upplever att deras tankar om det lästa 
har en verklig betydelse för samtalet vilket möjliggör 
en jämbördig kommunikation i klassrummet. Detta är 
speciellt viktigt för elever som är nya i språket efter-
som det skapar en vilja att uttrycka sina tankar. Denna 
motivation att verkligen försöka uttrycka sina tankar 
aktualiserar och utvecklar elevernas interimspråk. En 
lättläst skönlitterär bok per termin redan från första 
terminen har bildat stomme för arbetet med diskus-
sioner, läsförståelse, reflekterande skrivande, gramma-
tikträning och texttypsbundna längre skrivuppgifter.

Vår planering är därför uppbyggd kring läsande 
och skrivande. Det är viktigt att eleverna lär sig att 
känna igen olika texttyper och att de blir medvetna 
om olika texters uppbyggnad vid eget skrivande. Vi 
har därför inom varje modul definierat vilka texttyper 
vi arbetar med (till exempel personligt återgivande, in-
struerande, argumenterande och förklarande) samt gett 
eleverna olika typer av stöttning i det egna skrivandet. 

I arbetet med grammatik har vi utgått från elever-
nas egenproducerade texter. Eleverna har fått arbeta 
med sina texter i par eller smågrupper. De har fått 
diskutera sina grammatiska problem och undersöka 
och pröva olika former för att utveckla sitt interim-
språk. Genom att tidigt införa kamratrespons har vi 
hjälpt eleverna att bli medvetna om de egna texternas 
kvalitet. Det gäller såväl grammatik och skrivregler 
som struktur och innehåll. Det ger också hela un-
dervisningsgruppen ett gemensamt språk, vilket gör 
det lättare att tala om elevernas texter och eleverna 
har lättare att förstå bedömningen av texterna. Detta 
arbetssätt med många sammanhållna lektionstimmar 
ger också en stark grupptillhörighet och hög motiva-
tion hos eleverna. 

Beträffande SVA-ämnets innehåll under utbild-
ningen kan vi konstatera att man under det första året 
av utbildningen är friare som lärare när det gäller val 
av innehåll och att det är lättare att arbeta med och 
stötta andra ämnen. Det andra året har ett starkare 
fokus på SVA-ämnets egna kunskapskrav och arbetet 
inriktas mer på att eleverna ska ha en möjlighet att 
klara de nationella proven. 

SO-ÄMNENA
Med start vårterminen 2017 deltog tre SO-lärare från 
Nacka gymnasium i en ämnesgrupp som planerade 
undervisningen i SO-ämnena inom språkprojektet 

”Intensivsvenska”. I ämnesgruppen ingick lärare från 
ytterligare tre gymnasieskolor. Samtliga fyra SO-äm-
nen omfattas i ”Intensivsvenska” och utgångspunkt 
vid planeringen var Skolverkets centrala innehåll 
och kunskapskrav. Undervisningen är upplagd i äm-
nesmoduler där man studerar varje SO-ämne varje 
termin. Vid ämnesplaneringen har vi eftersträvat en 
logisk följd. Hänsyn har även tagits till att vissa ar-
betsområden antas kräva ett mer komplext språk och 
dessa har därför förlagts till det andra studieåret. Mo-
dulerna det andra studieåret är dessutom mer om-
fattande eftersom eleverna då förutsätts ha kommit 
längre i sin språkutveckling. 

Visst ämnesinnehåll har beröringspunkter inom 
flera olika SO-ämnen eller NO-ämnen och tanken 
är då att man kan dra fördel av ämnessamarbete.

I samtliga moduler är även ett nära samarbete mel-
lan SO och SVA centralt. Lärobokstexterna i SO-äm-
nena är svåra att tillgodogöra sig för nyanlända elever 
och eleverna behöver mycket stöttning i läsandet. För 
många av eleverna är inte bara språket nytt, utan även 
ämnesinnehållet. 

En av språkprojektet “Intensivsvenskas” specialsats-
ningar är i enlighet med Lindberg (2007) att utveckla 
nyanlända elevers ordförråd med hjälp av så kallade 
ordkort. Det innebär att SVA-lärare i samarbete med 
ämneslärare i SO och NO väljer ut ord och uttryck 
ur läromedlen. Eleverna skriver orden på svenska på 
ena sidan av ordkorten och på modersmålet på andra 
sidan. Sedan övar eleverna med hjälp av ordkorten in-
för ordtester som genomförs varannan vecka. De ord 
som väljs ut är inte främst ämnesspecifika begrepp, 
utan snarare allmänakademiska ord som behövs för att 
utveckla det nödvändiga skolspråket.

ENGELSKA
Ämnet engelska har sina egna speciella svårigheter för 
nyanlända elever. Många elever har inte studerat eng-
elska alls eller bara kort tid. På Språkintroduktionen 
är det inte ovanligt att dessa elever placeras i samma 
grupp som nyanlända elever som har studerat mycket 
engelska eller rentav har engelska som modersmål el-
ler skolspråk. Det innebär svårigheter för de lärare som 
undervisar i dessa heterogena grupper. Engelskan är 
också det ämne som ofta har lägst antal timmar på 
schemat. På Nacka Gymnasium läser eleverna engelska 
två timmar i veckan inom projektet ”Intensivsvenska”. 

Varje modul för engelskan följer ett tema som går 
att jobba med på olika nivåer beroende på vilka kun-
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skaper eleverna har. Första modulen heter Myself och 
handlar för nybörjare om att lära sig att presentera sig 
själv och andra. Grammatiken handlar om pronomen 
och verb i presens. För elever som har hunnit längre 
i sin engelska språkutveckling handlar modulen om 
frågor kring identitet och att befästa de grammatik-
kunskaper som eleven har samt att utveckla sitt skri-
vande. Eftersom samtliga moduler går att använda på 
olika språkliga nivåer kan en heterogen grupp jobba 
inom ramen för samma tema och eleverna känner 
grupptillhörighet även om de har olika kunskaper 
inom ämnet. Modulerna kan användas med eller utan 
lärobok och de följer en grammatisk progression. 

Stort fokus ligger på ordinlärning för att snabbt 
öka elevernas ordförråd men också på att få eleverna 
att våga prata engelska i klassrummet och använda 
engelska utanför skolan. Eleverna kan till exempel 
spela in sig själva när de pratar om vardagsnära hän-
delser och visa för läraren eller klassen. Modulerna i 
engelska går att flytta efter behov om det finns möj-

lighet att samarbeta över ämnesgränserna. Det finns 
tydliga beröringspunkter med geografi och samhälls-
kunskap där samarbeten kan vara mycket givande. 
Att samarbeta med SVA är också en möjlighet. Man 
kan till exempel jobba med samma textgenre och låta 
eleverna ta med det de lär sig i det ena ämnet till det 
andra. 

När det gäller utvärdering av resultaten i engelska 
finns några faktorer att ta hänsyn till. Att utgå från att 
en elev som är nybörjare i engelska ska nå ett betyg 
på två år med två undervisningstimmar i veckan är 
inte rimligt och en jämförelse med SVA eller något 
annat ämne blir inte heller rättvist eftersom all annan 
undervisning eleven får är på svenska vilket bidrar till 
att elevernas svenska skolspråk utvecklas snabbare än 
vad det gör på engelska. Ett annat skäl till svårigheten 
att utvärdera modulerna i engelska är att det var först 
under höstterminen 2019 som modulerna började 
användas i sin helhet varför vi inte kunde få någon 
betygsstatistik inom projektets tidsram. 
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R E S U LTAT  O C H 
D I S K U S S I O N

SY F T E T  M E D  U T V E C K L I N G S A R B E T E T  var att genom en 
utarbetad plan för innehåll, arbetssätt, mål och upp-
följning kunna bedriva en mer systematiserad och 
målinriktad undervisning som förbättrar elevresulta-
ten i form av betyg i fler ämnen under kortare tid. 
Den första frågan som utvecklingsarbetet skulle be-
svara var därför om denna typ av undervisning kan 
leda till förbättrade elevprestationer. De dokumente-
rade resultaten av utvecklingsarbetet ger ett tydligt ja-
kande svar på frågan. Undervisningen ledde till bättre 
studieresultat i form av betyg i fler ämnen på kortare 
tid. I den första kullen (två klasser med tillsammans 38 
elever) som genomgått tvåårsutbildningen och som 
gick ut vårterminen 2019 har 50 procent av eleverna 
nått godkänt betyg i SVA. Av elever med skolbak-
grund uppnådde 16 av 18 minst betyget E. Några 
elever nådde upp till C-nivå. Elever som saknade 
skolbakgrund behövde dock extra tid. Hela gruppen 
nådde även godkända betyg i ytterligare mellan sju 
och tolv ämnen. Jämfört med tidigare år fick den här 
elevkullen betyg i fler ämnen men fler lyckades också 
nå högre betyg än E. Framför allt lyckades de klara 
utbildningen under kortare tid vilket gjorde det möj-
ligt för fler att söka till ungdomsgymnasiet. De elever 
som inte nått godkänt betyg i framför allt SVA hade 
kort eller ingen skolbakgrund. En annan anledning 
var att de hade kommit in senare i utbildningen och 
därför inte hade hunnit gå två år. Eleverna som inte 
uppnådde betyg i SVA nådde jämfört med tidigare år 
betyg i fler andra ämnen och nådde långt i sin SVA-
utveckling även om det inte räckte till betyg. Sam-
manfattningsvis uppnådde samtliga elever med skol-
bakgrund som följde tvåårsutbildningen under två år 
betyg för att söka till vidare utbildning. 

Det finns flera samverkande orsaker till det goda 
resultatet. Projektet och vårt utvecklingsarbete inom 
detta har till exempel skapat tydligare delmål vilket 

påverkade motivationen positivt och ökade närvaron. 
På grund av att det fanns olika delmål varje vecka 
och veckotester märkte eleverna hur mycket de mis-
sade om de var borta och det blev tydligt för eleverna 
att närvaro är en viktig förutsättning för att lyckas. 
Den höga närvaron har i sin tur bidragit till bättre 
studieresultat. Utbildningens upplägg med ett stort 
antal lektioner, många ämnen, höga krav och delmål 
redan från början har också bidragit till en starkare 
grupptillhörighet och ökad motivation hos eleverna 
vilket möjliggjort en något högre studietakt. Eleverna 
har också blivit mer medvetna om sitt lärande.

Dessa resultat visar att vårt utvecklingsarbete till 
stor del uppfyllde sitt syfte om förbättrade studiere-
sultat när det gällde elever som kommit till Sverige 
med skolbakgrund. När det gäller elevgruppen med 
ingen eller mycket kort skolbakgrund kunde vi också 
se goda resultat även om de låg under nivån för god-
känt betyg. Sådana resultat skapar dock ofta frustra-
tion hos eleverna. För att få utbildningen att fungera 
även för denna elevgrupp krävdes därför både anpass-
ningar av undervisningen och arbete med att tydlig-
göra elevernas språkliga framsteg. 

Vi hade i utvecklingsarbetets början bestämt att 
alla våra språkintroduktionselever skulle få ingå i 
detta. Några elever hade kommit till Sverige med 
ingen eller kort skolbakgrund och hade varit här un-
der drygt ett år. Andra i gruppen med mycket kort 
skolbakgrund var helt nyanlända. Detta ställer alldeles 
särskilda krav på undervisningen. Eftersom vi använ-
de gemensamma moduler för alla elever försökte vi 
anpassa undervisningen till denna elevgrupp genom 
att välja ut delar av texter eller välja enklare texter 
med samma innehåll inom SO och NO. Det gemen-
samma arbetet med att läsa och förstå ämnestexter 
fick stort utrymme och stöttades på många olika 
sätt med högläsning, gemensamt ordarbete, bildstöd, 
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ord- och läsförståelsestrategier. Eleverna fick också 
som nämnts använda modersmålet som resurs genom 
digitala läromedel på modersmålet och svenska och 
genom samtal i smågrupper på modersmålet för att 
reda ut betydelsen i texter. Vid skrivande stöttades 
eleverna på olika sätt genom skrivmallar, exempel-
meningar, början av meningar, sammanhangsord och 
så vidare. Förutom anpassade texturval och olika ty-
per av stöttning vid läsande och skrivande gjorde vi 
anpassningar vid tester om det var möjligt att mäta 
samma typ av kunskaper och förmågor och utan att 
göra avkall på kunskapskraven. I flera ämnen lästes 
provfrågorna högt för hela gruppen, i vissa fall kun-
de en typ av avancerade kryssfrågor konstrueras som 
mätte kunskaper utan alltför höga krav på läs- och 
skrivkompetens. Ibland fick elever göra individuella 
muntliga prov.

Förutom olika typer av anpassningar försökte vi 
arbeta extra med att utveckla läsningen för denna 
elevgrupp. Språkprojektet Intensivsvenska bidrog med 
en extrasatsning på att träna fonologisk medvetenhet 
för att utveckla litterarisering. Genom systematisk trä-
ning av fonologisk medvetenhet via nonsensord både 
vid lyssnande, läsning och egen produktion kunde en 
tydlig förbättring av elevernas möjlighet att känna 
igen och skilja olika ljud åt iakttas. Denna förmåga 
bidrar enligt Paula Grossman och Tomas Riad (2020) 
starkt till utvecklad avkodningsförmåga vilket ökar 
läshastigheten och ger energi över till att bearbeta 
innehållet i texter. 

Trots anpassningar och extra träning av litterarise-
ring kvarstår faktumet att utveckling av förmågan att 
läsa och skriva på den nivå som krävs för ett godkänt 
betyg i SVA i årskurs 9 oftast tar längre tid än två 
eller tre år för den som börjar med mycket begrän-
sad läs- och skrivkompetens på modersmålet. Flera 
av våra elever lyckades med olika anpassningar nå 
godkända betyg i många andra ämnen men inte i 
SVA. Flera hade haft tillräckliga betyg för att söka in 
till gymnasieprogram om de bara klarat SVA-betyget. 
Avståndet till ett godkänt SVA-betyg var dock i dessa 
fall mycket stort eftersom det i SVA-ämnet krävs en 
förmåga att skriva komplexa texter och att förstå 
texter med hög abstraktionsgrad. Denna elevgrupps 
prestationer ökade jämfört med tidigare år beträf-
fande antalet betyg i olika ämnen efter två år. Deras 
resultat inom SVA-ämnet visade på en mycket stark 
utveckling. Eftersom den ändå inte räckte till ett 
godkänt betyg var det trots de goda resultaten svårt 
att övertyga eleverna om att de utvecklats mycket väl. 

Vid utvärderingen av utbildningen när det gäller 
denna elevgrupp uppkom frågan om man inom ut-
bildningens gemensamma ramar kanske behöver ge 
utrymme för mer flexibilitet beträffande antalet äm-
nen eleverna läser och möjligheten att ägna mer tid åt 
att utveckla litteraciteten. I ett skolsammanhang med 
redan lagd tjänstefördelning och avancerade schema-
konstruktioner för parallellagda ämnen är det dock 
svårt att behålla denna flexibilitet under ett läsår. 

När det gäller artikelns andra fråga om införandet 
av en mer systematiserad och målinriktad språkintro-
duktionsundervisning kan leda till förbättringar av 
andra områden än elevprestationer handlar svaret om 
en starkare forskningsanknytning och utvecklingen 
av ett systematiskt kvalitetsarbete. Utvecklingsarbetet 
innebar ett kontinuerligt samarbete med forskare från 
Stockholms universitet i form av studiedagar, kvällar 
av sammanställningar och utvärdering liksom samtal i 
samband med forskarnas dagliga lektionsbesök. Detta 
samarbete ledde till att all undervisning knöts närma-
re forskningen men främst beträffande ämnena SVA, 
engelska och språkutvecklande arbetssätt generellt. 

Ytterligare en förbättring som vårt utvecklings-
arbete har lett till är ett kollegialt lärande och ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Både vid planering och 
utvärdering av undervisningen har utvecklingsarbe-
tet krävt ett ökat samarbete och en kunskapsdelning 
mellan lärare och ämnen. Den gemensamma plane-
ringen, utformandet av gemensamma mål och av-
stämningen har givit undervisningen ett gemensamt 
fokus. Samsynen stärktes särskilt tack vare att alla varit 
delaktiga i utformningen. Den gemensamma ramen 
har underlättat det kollegiala samarbetet och lärandet. 
Ramen har gjort det möjligt att direkt fokusera på 
sambedömning, utvärdering, anpassning och förbätt-
ringar utifrån en given plattform för undervisningen. 
Samarbetet behöver inte börja på nytt varje gång utan 
kan fortsätta på en högre nivå vilket både sparar tid 
och främjar resultaten. Denna form av samarbete har 
givit oss ett gemensamt språk. Vi har samtalat om det 
vi gör och därmed gjort vårt arbete, vår erfarenhet 
och förmåga explicit vilket möjliggjort ökat ömse-
sidigt kollegialt lärande som gagnat undervisningen 
och därför lett eleverna framåt. Utvecklingsarbetet 
har inneburit ett kollegialt lärande när det fungerar 
som bäst: Vi lärare har känt att vi bättre har kunnat 
tillvarata den egna kompetensen och dessutom ömse-
sidigt kunnat dela lärandet med varandra i arbetslaget.

Genomförandet av detta utvecklingsarbete som 
haft tydliga mål för varje undervisningsmodul har 
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också givit en ram för ett kvalitetsarbete: Det har 
tydliggjort vad som krävs för att elever ska nå be-
tygsmålen under två år, till exempel när det gäller 
undervisningsformer och fördelning av det centrala 
innehållet. Den kontinuerliga avstämningen har visat 
hur olika delar av undervisningsplaneringen fungerar. 
I ett pilotprojekt som detta är det naturligtvis glädjan-
de att se hur önskade resultat uppnås men ett minst 
lika viktigt resultat av utvärderingsarbetet är att det 
tydliggör anpassningsbehov för olika elever och elev-
grupper. Därmed har vårt utvecklingsarbete inneburit 
ett gemensamt systematiskt och kontinuerligt kvali-
tetsarbete för språkintroduktionsutbildningen som 
inte kan eliminera heterogeniteten i elevgruppen och 
komplexiteten i de krav som ställs vid planering och 

genomförande av undervisningen. Det framtvingar 
istället en ständigt pågående process av utvärdering, 
problemidentifiering, reflektion, prioritering, anpass-
ning och förbättring som berör alla lärare. Denna 
många gånger mödosamma process har givit resultat 
både i form av förbättrade studieresultat och ett kol-
legialt kvalitetsarbete som varit genomgripande både 
beträffande undervisningens innehåll och form.
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