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Sammandrag 
 
 
 
 
 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur sju språkintroduktionselever 

(sprintelever) upplevde att språkutvecklingen påverkades vid distansundervisningen våren 

2020, då de gick gymnasiets språkintroduktionsprogram årskurs tre. De har under hösten 

samma år intervjuats i tre fokusgrupper om hur färdigheterna läsa, skriva, lyssna och tala 

påverkades av det annorlunda arbetssättet. Vid en djupintervju har deras lärare i svenska som 

andraspråk berättat om sina upplevelser av hur arbetssätten förändrades och vilka lärdomar 

det gav.  

     Av resultatet framkommer att den digitala tekniken främst blev en hinder för interaktionen 

men att nya arbetsmetoder hade både positiva och negativa effekter. Vid jämförelser av 

elevernas bakgrundsinformation om skolerfarenhet, språk och boende indikerar resultatet att 

deras upplevelser av möjlighet till språkutveckling skiljer sig åt, särskilt beroende på tidigare 

skolerfarenheter. Elevernas motivation för att arbeta påverkades av sociala omständigheter 

som minskad social samvaro och språkanvändning. 

 
 
Nyckelord: andraspråkutveckling, stöttning, interaktion, digitala arbetssätt, motivation, 

individuella och sociala skillnader. 
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1 Inledning 
 
Över en natt uppstod en helt ny situation för Sveriges gymnasieskolor och universitet, då de 

tvingades ställa om till distansundervisning våren 2020 på grund av pandemin. Media 

rapporterade bland annat om svenska elevers längtan efter vanlig klassrumsundervisning och 

hur de upplevde att kunskapsutvecklingen påverkades. Även flerspråkiga elevers röster 

hördes, men som student i svenska som andraspråk saknade jag bidrag om hur andraspråks- 

elever som gick språkintroduktionsprogram (SPRINT) upplevde situationen. Även om dessa 

elever i olika utsträckning behärskar vardagsspråket kan kunskapsspråket (skolspråket) som 

används i alla ämnen, bli ett problem när det gäller att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

Utan möjlighet till förberedelser inför den digitala omställningen förväntades de fortsätta att 

utvecklas i svenska som andraspråk och uppnå kunskapskraven i att läsa, lyssna, skriva och 

tala. Jag frågade mig om distansundervisning underlättade eller försvårade språkutvecklingen.  

     Den sociala distanseringen under våren påverkade även Skolverkets rekommenderade 

arbetssätt; stöttning och interaktion. Läraren behövde hitta nya metoder från klassrummets 

diskussionsmöjligheter i små och stora grupper till interaktion på annat sätt. Även lärarens sätt 

att stötta eleverna utifrån deras olika förutsättningar förändrades. Med hjälp av datorns olika 

verktyg och via internet fick undervisningen ställas om till nya arbetssätt och jag undrade om 

elevernas förståelse i svenska språket var tillräcklig för att förstå instruktioner och användning 

av ny digital teknik.  

     Genom intervjuer ger denna studie röst åt några sprintelever och en lärare där de beskriver 

sina upplevelser och erfarenheter av språkutveckling under distansundervisningen våren 2020. 

  
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka andraspråkselevers upplevelser av hur färdigheterna läsa, skriva, 

lyssna och tala/interaktion utvecklades vid digital undervisning samt hur arbetsmetoder och 

andra faktorer påverkade språkutvecklingen. Undersökningen vill också beskriva lärarens 

lärdomar och reflektioner om hur arbetssätten och metoderna fungerade under den digitala 

undervisningen. Följande frågor har ställts: 

 
1. På vilket sätt upplever eleverna respektive läraren, att olika metoder/arbetssätt har 

underlättat eller försvårat språkutvecklingen och vilka lärdomar för framtida  

undervisning upplever läraren att det gett?  
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2. Upplever sprinteleverna att en språkutveckling skett i färdigheterna läsa, skriva, 

lyssna, tala/interagera under distansundervisningen våren 2020, och vad har i så fall 

utvecklats mest?  

3. Hur påverkar sociala omständigheter elevernas motivation och på vilket sätt bidrar det 

till deras upplevda språkutveckling? 

 
2 Bakgrund 
 
Kapitlet beskriver språkintroduktionsprogrammets kunskapsmål i svenska som andraspråk 

(sva) (2.1) samt redogör för teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning med relevans för 

denna studie (2.2).   

 
2.1 Kunskapsmål i sva inom språkintroduktionsprogrammet 
 
Vid Sveriges gymnasieskolor ger både ämnet svenska som andraspråk (sva) och svenska (sve) 

högskolebehörighet. Nyanlända gymnasieelever erbjuds språkintroduktionsprogram för betyg 

i årskurs nio om de börjar innan de fyllt 20 år eller 18 år om de är asylsökande, för att sedan 

kunna fortsätta gymnasie- eller annan utbildning (Skolverket 2016b:4, Skolverket 2016a:9).  

     Kunskapskraven i ämnet innebär att elever på olika sätt ska kunna läsa och skriva olika 

texter samt träna att kommunicera genom att lyssna och tala. Det inbegriper även kunskaper 

om språkets uppbyggnad samt att kritiskt reflektera över olika texter (Skolverket 2020c). För 

att få rätt stöd är det idag ett krav att skolan tar reda på varje elevs förkunskaper med hjälp av 

ett kartläggningsmaterial. 

Nyanlända elever som börjar på språkintroduktion inom gymnasieskolans introduktionsprogram ska få 
sina kunskaper bedömda. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper 
och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas (Skolverket 2020d). 

 
Varje rektor ansvarar för att en kartläggning genomförs så att eleven kan placeras på rätt nivå 

i en klass. Genom kartläggningen får man veta vilka elever som redan kan läsa och skriva på 

ett annat språk och som ofta utvecklar färdigheterna snabbare än de som inte kan läsa och 

skriva. Man får även insikt i vilket stöttning som ska ges vid undervisningen. Skolan behöver 

uppmärksamma relationen mellan utmaning och stöttning under lärandeprocessen för att  

eleverna ska nå den optimala lärande- och utvecklingszonen.  
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En sådan undervisning bygger på ett kommunikativt arbetssätt med fokus både på innehåll och språk […] 
All stöttning behöver utgå från elevens behov, språkliga nivå och kontinuerligt anpassas för att 
undervisningen ska vara utvecklande (Skolverket 2020e)   

 
Nyanländas undervisning ska alltså präglas av ett kommunikativt arbetssätt. Forskning visar 

hur viktigt det är att nyanlända elever får en kommunikativ kompetens inom både skolspråket 

och vardagsspråket. För att kunna interagera behövs dock även träning i att läsa och skriva, 

bl.a. för att det ökar ordförrådet (Cummins 2017:43,67).  

     Denna studie vill därför undersöka upplevelser av vilka möjligheter och begränsningar 

distansundervisningen utgjorde för språkutveckling hos eleverna, och hur det påverkade ett 

stöttande och kommunikativt arbetssätt.  

 
2.2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 
Kapitlet inleds med undersökningens teoretiska utgångspunkter (2.2.1) följt av en beskrivning 

av tidigare forskning, relevant för denna studie. Det handlar om andraspråksinlärning (2.2.2) 

betydelsen av stöttning och interaktion (2.2.3) hur motivationen påverkas utifrån individuella 

och sociala skäl (2.2.4) samt digitala utmaningar inom andraspråksinlärning (2.2.5).  

 
2.2.1.Teoretiska utgångspunkter 
 
Studien är en kvalitativ undersökning av en lärares och hens elevers upplevelser och 

erfarenheter under pandemin, vilket innebär att studien har en fenomenologisk infallsvinkel 

(Denscombe 2018:195–196). Eftersom dessa upplevelser och uppfattningar förhandlades och 

tolkades i ett socialt sampel utförs studien utifrån ett sociokulturellt synsätt (Wibeck 

2010:42). Detta sociala samspel ger studien ett interaktionellt perspektiv eftersom 

intervjuerna dels genomfördes i samtal eleverna emellan, dels handlade om deras upplevelser 

av hur samspel i klassen förändrades och påverkade språkinlärningen (Hammarberg 2013:59). 

 
2.2.2 Andraspråksinlärning 
 
Inom andraspråkspedagogiken har begreppet kommunikativ kompetens blivit en central  

infallsvinkel. Betydelsen av att använda språket betonades först av Hymes på 70-talet och 

utvecklades sedan av Canale, enligt Hammarberg (2013:37), som beskrev kommunikativ 

kompetens som en samverkan av olika kompetenser. Det kan vara behärskning av ord men 

också att veta när man talar med vem och hur. Denna sociokulturella utgångspunkt betonar att 
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språket är ett redskap i kommunikationen och att kommunikation formar språket 

(Hammarberg 2013).  

     Pienemanns processbarhetsteori har visat att inlärningsordningen av olika språkliga 

strukturer är densamma oavsett om det rör sig om informell eller formell inlärning 

(Abrahamsson 2009:193). Visserligen har Kraschens input–tradition, nämligen att lära genom 

att lyssna, varit viktig i andraspråksforskningen, men fokus har ofta hamnat på interlokutörens 

roll d.v.s. den som lär ut språket. Denne riskerar ofta att förenkla sitt språk vid samtal med 

barn men också med andraspråksinlärare (Hammarberg 2013:59–63).  

     Även om forskare diskuterar när den kritiska perioden för språkinlärning inträffar, är de 

flesta överens om att andraspråksinlärning sker medvetet, explicit, efter ca 7-års ålder.  Fler- 

språkiga andraspråksinlärare har då nytta av sina språkkunskaper vid en ny språkinlärning. En 

implicit kompetens kan dock byggas upp ju oftare de använder språket (Hammarberg 

2012:66–67).   

     Trots att andraspråkselever lär sig tala vardagsspråk relativt fort, tar det längre tid för dem 

att lära sig skolspråket. Eftersom skolspråket är mer abstrakt än vardagsspråket behöver 

eleven lära sig fler ord och få grammatisk kunskap för att kunna läsa och skriva texter från 

olika sammanhang. Med hjälp av mycket stöttning utvecklas skolspråket snabbare då eleven 

utmanas lite över sin nivå, i utvecklingszonen, menar Cummins (2017:43–44).   

     Språkutvecklingen påverkas dessutom av andra faktorer. Det kan vara interna faktorer 

som lingvistiska likheter eller skillnader gentemot det egna modersmålet. Vid externa faktorer 

handlar det om sociala skillnader som t.ex. vilken utbildning man haft, hur ofta man 

interagerar och möter målspråket i sociala sammanhang eller vilka attityder som finns kring 

språket eller kulturen. Individuella faktorer kan bero på motivationens påverkan, 

användningen av strategier och vid vilken ålder inlärningen startar (Abrahamsson & Bylund 

2012:181f, 192f). Vilken nivå språket får och hur snabbt man lär sig, påverkas av dessa 

sociala och individuella faktorer, och beskrivs närmare i kapitel 2.2.4.  

     Undervisningen och dess utformning blir särskilt viktig för andraspråkselever. Lärarna har 

ansvar att se till att variera meningsfulla läsuppgifter med muntliga och skriftliga övningar. 

De ska ha förståelse för och kunskap om elevernas förkunskaper och förmågor samt låta 

eleverna använda sina flerspråkiga resurser. Studiehandledare, som talar elevens modersmål, 

kan stötta eleverna att ta hjälp av deras starkaste språk. Olika pedagogiska modeller finns, där 

genrepedagogiken betonar att lärandet ökar när språket används i social interaktion och 

konkreta exempel på olika texter ges (Axelsson & Magnusson 2012:301–303,347).  
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2.2.3 Interaktion och stöttning  
 
Språkutvecklande arbetssätt som bygger på stöttning och interaktion utgör en viktig bakgrund 

för denna studie. Enligt det sociokulturella synsätt som finns inom andraspråksforskning lär 

man sig språket bäst genom att tala med andra. Språkets form byggs upp, då elever vid 

interaktion med varandra stöttas av läraren, utmanas och därmed får nya kunskaper 

(Hammarberg 2012:64). 

     Med Longs interaktionshypotes (Long i Abrahamsson 2009:180f) följer att lärarens roll 

blir viktig. Den innebär att läraren behöver ansvara för att andraspråksinläraren både får 

lyssna (inflöde), själv tala (utflöde) och att eleven tränar att signalera när hen inte förstår. Det 

är vid en sådan anpassad interaktion, när eleven använder sitt språk, förhandlar och 

omformulerar sig som medvetenheten om språkets form ökar och språkutvecklingen sker.   

     Eleven behöver även mycket stöd för att utvecklas då de kognitiva utmaningarna är höga. 

Om eleven får för lite stöd är risken att eleven blir frustrerad och ger upp. Stöttning har tre 

funktioner. Den ger handledning för högre förståelse och utökat språk, visar hur elever ska 

göra för att nå längre samt ger redskap för framtiden. Detta kan ske på olika sätt. Planerad 

stöttning är när läraren i förväg planerar stöd för att eleven ska kunna utvecklas utifrån sina 

förkunskaper och behov. En interaktiv stöttning sker i den stund en lärare eller andra elever 

genom lyhördhet lyssnar, ger respons eller sammanfattar vad som sägs. Stöttning kan ges 

individuellt mellan en lärare och en elev eller vid interaktion mellan flera elever i 

klassrummet (Gibbons 2010:42–43, 220, 226).  

     I förra delen (2.2.2), nämndes framgången med genrepedagogiskt arbetssätt. Det är en 

didaktisk modell från Australien som beskriver hur ett stöttande arbetssätt kan utformas 

genom Cirkelmodellen. I denna process interagerar lärare och elever för att bygga upp 

kunskap och förståelse för hur det mer självbärande skolspråket i olika texter är uppbyggt. 

Läraren modellerar d.v.s. visar, hur språket ser ut i genren man arbetar med. Därefter läser 

eller skriver man gemensamt en text så att eleverna till sist själva klarar uppgiften (Gibbons 

2013:103f).  

     Läraren stöttar processen med frågor och omformuleringar, gester och andra uttrycksätt. 

Att på detta sätt explicit lära in hur texter skrivs genom att tala om dem, är ett sätt som ofta är 

bra för andraspråkselever med kort skolerfarenhet och liten erfarenhet av olika texter. Denna 

stöttning motverkar även uttråkning eller ängslan, som ofta riskerar att minska motivationen. 

Det är viktigt att fokus inte blir på grammatiska former och fel utan på innehållet, samt att 

undervisningen sker genom det mer interaktionella vardagsspråket. Genom arbetssättet byggs 
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en trygghet upp i gruppen vilket underlättar för eleverna att lyckas i alla ämnen och förstå 

skolspråket (Axelsson & Magnusson 2012:345).  

 
2.2.4 Påverkan på motivationen  
 
Faktorer som påverkar inlärningen och därmed språkutvecklingen kan även bero på sociala 

och individuella skillnader, vilket nämns i 2.2.2 utifrån forskning av Abrahamsson & Bylund 

(2012). En social skillnad mellan andraspråksinlärare kan vara den socioekonomiska 

bakgrunden. Det kan innebära att elever har olika vanor från hemmet av att läsa böcker eller 

olika typer av texter. Hur och med vem man bor med utgör också en individuell skillnad 

utifrån om man använder mer eller mindre svenska i vardagen (Abrahamsson & Bylund 

2012:182–187).  Detta påverkar inte inlärningsgången men väl hur snabbt man lär sig och hur 

avancerat språket blir. Skolbakgrunden ser ofta olika ut. Elever som har en större vana av att 

skriva och planera får lättare att lära in ett nytt språk. Utifrån elevernas olika förkunskaper 

behöver både läsning och interaktion stimuleras. Att få använda alla sina språkliga resurser, 

inte minst modersmålet, ökar motivationen och är viktigt för att ge alla elever möjlighet att 

utvecklas i svenska språket (Axelsson & Magnusson 2012:345–346). 

     Ankomståldern har tillsammans med skolbakgrunden också betydelse då man ska lära sig 

vardags- respektive skolspråket. Vid tidig ankomst till ett land ökar chansen att uppnå ett 

avancerat målspråk. Elever som anländer i tonåren kan ganska snabbt lära sig vardagsspråket 

medan skolspråket, som på högstadiet är på en hög nivå, tar längre tid att förstå. Om man 

däremot har lång skolerfarenhet och redan lärt sig läsa och skriva på ett språk, underlättar det 

språkinlärningen genom de strategier man lärt sig tidigare (Cummins 2017:67–69).  

     Ankomståldern ger därför olika förutsättningar för eleverna i en klass och denna 

individuella skillnad kan läraren inte påverka. Språkbegåvning är ytterligare något man inte 

kan påverka. Vad elevernas språkutveckling påverkas av är däremot vilka attityder och vem 

de möter i olika sociala kontexter. Det berör elevens identitet och kan öka eller minska 

motivationen att lära sig ett språk och därmed tillhörigheten till det nya landet. Om eleven 

möter en positiv och inkluderande attityd från målspråkstalarna får hen en positiv attityd till 

att vilja lära sig språket och kulturen i landet, en s.k. integrativ motivation. Det kan utvecklas 

en instrumentell motivation; att lära sig språket för att få en utbildning eller ett bra arbete. Om 

däremot attityderna från omgivningen är negativa känner eleven ett kulturellt avstånd och 

liten social tillhörighet till målspråkstalarna. Det minskar motivationen till att lära sig det nya 

språket (Abrahamsson & Bylund 2012:185,193). En motiverad elev lär sig därmed ett nytt 
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språk utifrån skolbakgrund, ålder och förkunskaper både informellt och genom formell 

undervisning. 

     Skolbakgrunden är också betydelsefull för vilka strategier eleven använder. För nybörjaren 

är olika användningsstrategier viktiga för hur man använder sina språkliga resurser dels för 

att producera och förstå, dels för att kommunicera. Det som samtidigt utvecklar språket är de 

inlärningsstrategier man använder. Det kan vara kognitiva strategier för att lösa problem eller 

översätta till och från annat språk. Om man kan planera sina studier används metakognitiva 

strategier som man kan ha tillägnat sig från tidigare studier. Ytterligare en strategi för 

inlärning är den sociala/affektiva som handlar om att ta hjälp från andra. Elevens personlighet 

kan då spela in, och det finns visst stöd i empiriska studier att en utåtriktad person har lättare 

att kommunicera än en person som är inåtvänd (Abrahamsson 2009:210–211,214).  

 
2.2.5 Digital undervisning 
 
Idag är digital kompetens eller digital litteracitet en nödvändighet i vårt samhälle. För 

andraspråkselever är det inte självklart att de lärt sig att använda digitala verktyg förrän i 

Sverige (Lindberg & Sandwall 2012: 465). Kursplanen för svenska som andraspråk beskriver 

därför att elever ska lära sig nya digitala arbetssätt som underlättar språkutveckling och 

kritiskt tänkande (Skolverket 2020c).  

     Eftersom allt fler människor som bor i Sverige har andra modersmål än svenska, behöver 

skolan ha tillgång till och erbjuda eleverna digitala översättnings- och sökverktyg samt 

skrivhjälpmedel. Vid förberedelser av en lektion kan läraren använda digitala resurser och 

verktyg som finns på webben för att skapa egna uppgifter för språkträning. Läraren kan även 

ge länkar till redan färdiga filmer eller spel på olika webbplatser där eleverna kan träna 

språket med hjälp av översättningsverktyg. Lektioner kan genomföras på dator eller mobil via 

olika kommunikationsverktyg. Det finns där olika funktioner för när man talar, skriver, delar 

skärm och lämna in uppgifter. Program för bedömning och för att ge återkoppling finns också 

som hjälpmedel till läraren (Domeij & Karlsson 2013: 519–520, 529, 539–540). 

     En undersökning bland gymnasielärare i Sverige visar att lärarna behöver mer utbildning 

inom digital teknik. Dels är det svårt att själv hitta rätt digital resurs, dels tar planeringen lång 

tid om man är otrygg i att använda digitala resurser i undervisningen (Ekberg & Gao 2018). 

     Inom forskning om hur datorn kan användas som kommunikationsmedel vid lektioner, har 

man sett både möjligheter och vissa svårigheter. I en undersökning bland studenter vid högre 

studier var lärplattformen för inlämningsuppgifter ett positivt hjälpmedel. Skriftlig 
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kommunikation via sms och chattfunktioner möjliggjorde även att studenter från olika delar 

av världen kunde studera tillsammans. Ett problem var dock att intresset av att delta vid 

lektioner minskade om eleverna var ovana vid olika tekniska funktioner eller att läraren inte 

använde pedagogiska hjälpmedel som t.ex. bilder eller Powerpoint. Uppkopplingsproblem 

eller störningar från bakgrundsljud fick några att avbryta sina studier. Andra tappade intresset 

eftersom det var svårt att interagera via mikrofonfunktionen då flera studenter pratade eller 

skrattade samtidigt. Innehållet måste vara intressant, varför lärarens närvaro och engagemang 

var en förutsättning för att lektionen skulle fungera (WanMansor & Zakaria 2017). 

 
3 Material och metod 
 
Kapitlet redovisar undersökningens urval, genomförande och etiska aspekter (3.1) samt 

information om deltagarna (3.2). I tablå 3.1 visas bakgrundsinformation om språk, ålder och 

boende som eleverna uppgivit. Beskrivning av metoderna som använts redogörs för i (3.3) 

dels fokusgruppssamtal (3.3.1) dels semistrukturerad personlig intervju (3.3.2). Därefter ges 

en beskrivning av hur materialet analyserats (3.4). Metoddiskussionen (3.5) tar även upp 

studiens tillförlitlighet och äkthet. 

 
3.1 Undersökningens urval, genomförande och etiska aspekter 
 
Materialinsamlingen är genomförd hösten 2020 utifrån ett bekvämlighetsurval (Denscombe  

2018:71). Genom en vän som arbetar på en gymnasieskola i en medelstor svensk stad, fick jag 

kontakt med en av lärarna i svenska som andraspråk. Våren 2020 hade hen undervisat en klass 

sprintelever i årskurs 3. Gymnasieskolan där de går, är en av de äldsta i staden där över 1000 

elever erbjuds bl.a. språkintroduktion samt samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och 

humanistiskt program. 

     Vid kontakten med läraren beskrev jag studiens syfte att undersöka lärarens och hens 

elevers upplevelser av språkutveckling under distansundervisningen. Läraren inbjöd mig då 

till sin klass för att ge information till eleverna och fråga dem om de ville medverka. Vid 

mötet med klassen berättade jag för eleverna att intervjuerna skulle ske i tre grupper och 

handla om deras upplevelser under distansundervisningen. Jag gav exempel på intervjufrågor 

och de fick tillfälle att ställa frågor. Vi samtalade om forskningsetiska riktlinjer och jag 

garanterade deras anonymitet (Vetenskapsrådet 2013). De fick information om att samtalen 
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skulle komma att spelas in men att jag skulle radera dem när uppsatsen var klar. För att 

garantera att deras medverkan skulle vara konfidentiell fick de hitta på fingerade namn. 

Eleverna och läraren ställde sig alla positiva till att vara med och eleverna delade själva upp 

sig i tre grupper. Vi bestämde tider för intervjuerna sedan jag berättat om deras självklara rätt 

att avbryta sitt deltagande. Rektorn gav sitt samtycke till att intervjuerna genomfördes på 

skolan, efter att via mejl ha fått information om undersökningen och vilka som ville delta. 

     Fokusgruppsamtalen varade i ca 40 minuter per gång och genomfördes vid tre olika till- 

fällen efter skoldagens slut eller under en håltimme. Läraren intervjuades under 50 minuter, 

och intervjuerna genomfördes i hemklassrummet på skolan efter allas önskemål. Före 

intervjun undertecknade var och en ett samtyckesformulär (se bilaga 1 A & B) där även de 

etiska riktlinjerna var nedskrivna. Eleverna fyllde också i ett blad med bakgrundsinformation 

(se bilaga 2) där de beskrev sin boendesituation, ålder, sin egen och föräldrarnas skol- 

bakgrund samt språkanvändning i vardagen. Uppgifterna framgår av tablå 3:1 nedan.  

 
3.2 Deltagare 
 
Nedan redovisas information om eleverna, deras språkanvändning i familjen och boende-  

situation (3.2.1). En sammanfattning av elevernas bakgrundsinformation visas i tablå 3.1 och 

därefter följer information om lärarens behörighet och undervisningserfarenhet (3.2.1). 

 
3.2.1 Eleverna 
 
De sju eleverna i klassen är mellan 17 och 21 år och studerar från och med hösten 2020 fjärde  

året på sprintprogrammet. De läser mot betyg för årskurs 9 i svenska som andraspråk så att de 

därefter kan fortsätta studera för att få gymnasiebetyg eller söka in på Komvux.  

     Eleverna i fokusgrupp 1 är Tora, Carl och David och har alla dari som sitt starkaste språk. 

David är äldst av alla elever i klassen och har längst skolbakgrund av pojkarna innan han kom 

till Sverige. Tora är den äldsta flickan i klassen men är den av flickorna som gått kortast tid i 

skolan innan hon anlände. Båda talar fyra språk vardera. Carl kom till Sverige som 15-åring 

och är en av de två pojkar som har kortast skolbakgrund, bara tre år. Hans föräldrar har längst 

utbildning av pojkarnas föräldrar, men talar själv bara två-tre språk. David bor med vänner  

och Carl och Tora bor i svenska familjer. Under våren bodde Tora med jämngamla flickor. 

     I fokusgrupp 2 finns de yngsta i klassen, Sara och Benny, 17 år gamla. Saras starkaste 

språk är arabiska medan Bennys är persiska. Sara har bara varit i Sverige knappt ett år, kortast 
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av alla elever, medan Benny är den som var yngst av alla, endast 13 år gammal, då han 

anlände till Sverige. Sara har tio års skolerfarenhet innan ankomsten till Sverige och bor med 

högutbildade föräldrar. Benny talar fem språk, har likt Carl tre års skolbakgrund men Bennys 

föräldrar har inte gått i skola. Benny bor med andra ungdomar. 

     Den tredje fokusgruppen består av Rita och Aron. Aron har fyra års skolbakgrund men 

annars liknande bakgrund som Benny, d.v.s. talar fem språk och har föräldrar som inte gått i 

skola. Han anlände, likt Carl, vid 15 års ålder och bor i svensk familj. Rita har längst skol- 

erfarenhet och bor med högutbildade föräldrar i Sverige och har bara varit två år i Sverige.   

     Alla elever använder oftast svenska språket i vardagen, förutom flickorna som bor med 

sina föräldrar och även talar arabiska. Benny talar också persiska med dem han bor med. 

 
Tablå 3:1 Bakgrundsinformation om eleverna utifrån bakgrundsfrågorna (bilaga 2). 
 
Fokusgrupp 1 1 1 2 2 3 3 
Elever Tora Carl David Sara Benny Rita Aron 
Nuvarande 
ålder 

19 år 20 år 21 år 17 år 17 år 18 år 20 år 

Ankomst- 
ålder 

17 år 15 år 16 år 16 år 13 år 16 år 15 år 

Skolår i 
hemland 

4 år 3 år 6 år 10 år 3 år 
(koran) 

11år 4 år 

Skolår  
F=fader 
M=moder 

F 4 år 
M - 

F 7 år 
M 4 år 

F 5 år 
M 4 år 

F 10 år 
M 11år 

F - 
M -  

F 12 år 
M 9 år 

F - 
M- 
 

Antal språk 
och 
starkaste 

4 
dari 

2–3 
dari 

4 
dari 

4 
arabiska 

5  
persiska 
svenska 
dari 

4 
arabiska 
turkiska 
svenska 

5 
dari 

Oftast anv. 
språk 

svenska svenska svenska svenska/ 
arabiska 

svenska 
persiska 

svenska 
arabiska 
turkiska 

svenska 

Boende  
Vt. 20, 
oftast anv. 
språk 

Vänner 
 
svenska 
Nu:familj 

Svensk 
familj 
svenska 
Nu:vänner 

Vänner 
 
dari 

Föräldrar 
arabiska 
svenska/ 
syskon 

Annat. 
svenska 
persiska 

Föräldrar 
arabiska 
svenska 

Svensk 
familj 
svenska 

 

 
3.2.2 Läraren 
 
Läraren som är i medelåldern, är behörig gymnasielärare med 11 års erfarenhet i svenska som 

andraspråk, svenska och filosofi.  
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3.3 Metod 
 
Kapitlet beskriver de två metoder som använts i studien, fokusgruppsamtal vid 

elevintervjuerna (3.3.1) och personlig semistrukturerad intervju med läraren (3.3.2). 

 
3.3.1 Fokusgruppsamtalen 
 
Fokussamtalen inleddes med att eleverna fyllde i bakgrundsfrågorna (se bilaga 2 och tablå 

3:1) och undertecknade samtyckesformuläret samt valde ett fingerat namn. Min roll var att 

moderera samtalen och jag hade därför, utifrån studiens frågeställningar, förberett 

beskrivande inledningsfrågor och mer värderade följdfrågor (se bilaga 3). De beskrivande 

frågorna uppmuntrade till samtal om t.ex. hur lektionerna gått till eller vad de fått läsa under 

distansundervisningen. När jag ställde nya frågor eller följdfrågor blev även jag deltagare i 

samtalet, vilket är naturligt vid fokussamtal. Jag visade mitt engagemang genom ögonkontakt 

och kroppsspråk och betonade att alla tankar och upplevelser var viktiga. Vid de värderande 

följdfrågorna om vad som varit lätt, svårt eller vad de saknat, var det inte ovanligt att eleverna 

uttryckte olika uppfattningar om hur de upplevt undervisningen. Det kan ha berott på att de 

själva valt den grupp de ville tillhöra och därför var trygga med varandra.   

     I alla grupper var samtalsklimatet avslappnat och eleverna var engagerade och positiva till 

att samtala. De turades om att berätta och fyllde i varandras beskrivningar även om 

interaktionen fungerade bäst då det bara var två elever. Efter den första frågan anpassade jag 

ordningen på frågorna när ämnet kom upp i samtalet och fick endast vid några tillfällen styra 

in samtalet på en ny beskrivande fråga för få svar på alla frågor eller ställa en direkt fråga till 

någon för att alla elever skulle få svara.   

     Ibland styrde eleverna själva samtalet när de fördjupade sig i olika frågor eller 

kommenterade varandras upplevelser. Det underlättade även att på ett avspänt sätt komma in 

på hur de upplevde arbetsmetoder och språkutveckling vilket gjorde att studiens frågor blev 

besvarade utan att någon kände sig tvingad till det. Tack vare det sociala samspelet blev deras 

olika perspektiv av upplevelser och erfarenheter synliga, vilket också är avsikten i fenomeno- 

logisk forskning (Denscombe 2018:189–191). Eleverna gav även uttryck för att de upplevde 

hur faktorer som boende och ensamhet påverkade motivationen, vilket gav en mer komplex 

bild av deras språkutveckling under distansundervisningen (Halkier 2010:7–8, 11–12). 
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3.3.2 Personlig semistrukturerad intervju 
 
Vid den personliga intervjun med läraren ställde jag frågor om hur arbetssätten förändrades 

under distansundervisningen och vilka lärdomar det gett. Det semistrukturerade sättet innebar 

att jag började med att ställa en öppen, beskrivande fråga utifrån den lista av ämnen jag 

förberett (se bilaga 4), för att därefter låta läraren utveckla sitt svar. Intervjun blev ett samtal 

mellan oss där ordningen på frågorna var flexibel. Samtalet flöt lätt redan efter första frågan 

och läraren beskrev begränsningar och fördelar med distansundervisning och hur det påverkat 

elevernas språkutveckling på olika sätt. Läraren förklarade även olika val av arbetsmetoder 

och beskrev hur det hade fungerat. Vid intervjun anpassade jag de värderande följdfrågorna 

för att komplettera svaren, t.ex. då jag frågade läraren om hens upplevelse av hur stöttning 

gavs och hur det kunde givits på annat sätt. Vid flera tillfällen tog läraren eget initiativ till att 

ge en djupare bild av nya erfarenheter och lärdomar, och hur detta skulle kunna användas vid 

klassrumsundervisning (Denscombe 2018:269). 

 
3.4 Analysmetod 
 
Intervjuerna spelades in med diktafon och jag transkriberade dem först i sin helhet. Citaten 

från elevernas och lärarens uttalanden grupperade jag utifrån studiens tre frågor som även 

blev studiens tre teman. När liknande tankar fanns i de tre fokusgrupperna valde jag citat från 

den grupp där interaktionen visade olika perspektiv och uppfattningar. För att ge en rättvis 

och öppen bild av samtalen presenterar jag citat från olika grupper men håller ihop 

interaktioner inom varje fokusgrupp.  

     För att få en god transparens i studien presenterar jag, utifrån nedanstående teman, både 

resultat och analys i redovisningen. Med hjälp av bakgrundsinformationen eleverna uppgivit 

och tidigare forskning, motiverar och redovisar jag mina tolkningar av deras upplevelser.   

     Det första temat berör hur arbetsmetoder påverkade språkinlärningen, dels upplevelser av 

digitala metoder, dels reflektioner om stöttning och studiestöd. Andra temat beskriver 

upplevelser av språkutveckling i de fyra färdigheterna med att läsa, lyssna, skriva, 

tala/interagera som underteman samt elevernas upplevelse av vilken färdighet som utvecklats 

mest. Tredje temat handlar om sociala och individuella faktorer som påverkade motivationen 

under distansundervisningen.  

     För att underlätta förståelsen gjorde jag en varsam bearbetning av de valda citaten på 

följande sätt. Utelämnade ord och upprepningar av ord är markerat med tre punkter inom 
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hakparenteser. Skratt står inom hakparentes och kortare paus markeras med tre punkter. Jag 

har anpassat interpunktionen för att underlätta förståelsen och följer skriftspråksnormer för att 

innehållet ska vara läsbart. Däremot ändrade jag inte syntaxfel, pronomen, numerus eller 

tempus. Vissa uttryck får också vara kvar som asså, å (och) va (var/vad), me (med) de (det) 

och e (är) (Halkier 2010:68–70).     

 
3.5 Metoddiskussion 
 
Datainsamlingen med eleverna har skett genom fokusgruppssamtal. Det kan beskrivas som 

interaktion i en grupp omkring ett specifikt ämne som bestämts av en forskare som även leder 

samtalet. Jag valde metoden eftersom interaktion i en grupp lättare synliggör olika tankar och 

värderingar och är en vanlig metod vid forskning om utbildning (Halkier 2010:7,10).  

     Prioriteringen jag gjort var att intervjua samtliga elever från en klass även om det blev få 

deltagare i grupperna. Eftersom ämnet i studien handlade om personliga upplevelser, var det 

en fördel att ha små fokusgrupper och sammansättningen av grupperna de själva gjort innebar 

en variation av kön och ålder. Deras egna val av grupp kan ha varit anledningen till att 

interaktionen och förhandlingarna mellan eleverna inte blev påträngande för den enskilde utan 

att var och en valde när den ville tala. Samtalsmetoden underlättade även för eleverna att 

hjälpa varandra att minnas, att uttrycka olika åsikter men också att hitta svenska ord.    

     Mängden data innehöll, vilket är vanligt vid intervjuer, en del återupprepningar och 

ohörbara ord från eleverna då de talade samtidigt. Tack vare att grupperna var små gick det 

ändå att utskilja vem som sa vad (Bryman 2008:463f).  

     Eftersom eleverna under samtalen berättade om sin egen upplevelse för de andra, kan 

studien ha gett en viss pedagogisk autenticitet när de lyssnade på varandras upplevelser. 

Läraren uttryckte förståelse över hur förändrade arbetsmetoder under distansundervisningen 

påverkades av elevernas sociala situation. Om dessa lärdomar används i klassrummet kan 

studien även ha bidragit till en viss ontologisk autenticitet (Bryman 2008: 352–357).  

     Metodkombinationen av fokusgruppsamtal med eleverna och personlig intervju med 

läraren, ökar förhoppningsvis studiens trovärdighet på grund av informanternas olika 

positioner. En viss likhet mellan metoderna fanns ändå, eftersom jag gav både beskrivande 

och värderande frågor vid alla intervjutillfällen. Genom att redovisa deras olika perspektiv 

och upplevelser av en gemensam situation, ökar förhoppningsvis studiens tillförlitlighet 

(Denscombe 2018:227).  
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För att studien ska vara så pålitlig som möjligt, redovisar jag de steg som gjorts under arbetet, 

från urval till metod- och analysval och visar flera citat från intervjuerna med eleverna och 

läraren. Jag försöker ge en rättvis bild av elevernas upplevelser i min analys, genom att 

använda elevernas bakgrundsinformation om skolerfarenhet och språkanvändning. Däremot 

gör jag inga anspråk på att resultatet går att generalisera eftersom materialet är litet och 

tolkningar och analyser är subjektiva. Möjligen kan en viss analytisk generalisering skönjas 

hos eleverna och läraren, då de jämför sina upplevelser av undervisning på distans och i 

klassrummet. Elevernas upplevelser av hur arbetssätten förändrade deras språk- 

utveckling kan möjligtvis ha en viss överförbarhet om det jämförs med liknande studier av 

sprintelever som hade distansstudier i våras (Kvale 2014: 312–314).  

 
4 Resultat och analys  
 
Detta kapitel är uppdelat i tre delar och fokuserar på elevernas upplevelser men först beskriver 

läraren hur lektionsupplägget såg ut under distansundervisningen (4.1). Andra delen handlar 

om arbetsmetoder (4.2) och tredje delen om språkutveckling i de fyra färdigheterna (4.3). 

Kapitlet avslutas med att redovisa sociala faktorer som påverkade motivationen att studera 

(4.4). Varje del innehåller en redogörelse av upplevelserna inklusive citat och analys genom 

hänvisning till tidigare forskning och tolkningar utifrån bakgrundsinformationen som framgår 

av tablå 3.1.  

 
4.1 Lektionsupplägg 
 
När beslutet om distansundervisning var fattat i mitten av mars 2020, fick eleverna en dag på 

sig att plocka ihop sina läroböcker och de datorer de fått från skolan, för att därefter arbeta 

hemifrån. Några lärare valde att arbeta i sitt hem medan andra genomförde lektionerna i ett 

klassrum på skolan. De elever som önskade få hjälp av studiehandledare genom sitt eget 

språk, kunde få stöd efter skoldagens slut via mobiltelefon. Precis som en vanlig skoldag i 

klassrummet varade skoldagarna i det digitala klassrummet från ca 8.00 till ca 16.00 på 

eftermiddagen och varje lektion höll på ca 40–50 minuter. Eleverna blev uppringda på Skype 

inför lektionerna för gemensam inledning och eventuella frågor. Allas kameror skulle vara 

påsatta för att visa vilka som var närvarande men mikrofonerna avstängda för att 

bakgrundsljud inte skulle störa. Endast den person som talade, läste, frågade eller svarade 
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något fick ha på mikrofonen. Det var svårt, menade läraren, för eleverna längtade efter det 

vanliga småpratet med varandra. 

Läraren: Jag började alltid varje lektion med att ringa allihopa och säga hej till allihopa samtidigt, och 
förklara ”det här ska vi göra på den här lektionen”. Det kunde vara från fem minuter till femton minuter 
kanske, ställa frågor om uppgifter så där. Men dom ville ju prata om annat [skratt] å det går ju inte.  

 
Därefter följde någon form av genomgång. Antingen visade läraren en presentation på 

Powerpoint eller på tavlan, eller uppmanades eleverna att se en inspelad video på Youtube 

som läraren gjort. Vid genomgången kunde de ha gemensam högläsning från läroboken men 

inte så ofta från skönlitterära texter. Det gemensamma samtalet om texten var svårt att få till. 

Läraren: Jag var inte så nöjd med det upplägget. Jag ville att dom skulle träna läsförståelse […]. Just det 
momentet tycker jag blev inte av på samma sätt under distans, jag tyckte mer att det var svårt att få till det 
bra, digitalt. För mitt mål är ju då, som jag sa, att dom ska lära sig av varandra också när dom sitter i 
grupp och diskuterar. 

 
Efter genomgången fick eleverna en stund av eget arbete. Ofta var uppgiften att läsa vissa 

sidor i läroboken och därefter svara på frågor. Alla uppgifter gavs via itslearning, en 

lärplattform som eleverna alltid får en genomgång av i början av läsåret. Det underlättade 

undervisningen när den nu blev digital. På plattformen gav lärarna länkar till filmer samt olika 

lyssna-, läs- och skrivuppgifter. Dit skulle även inlämningarna skickas. En länk som ofta 

användes var till lektionsverktyget Studi som består av animerade filmer i olika skolämnen. 

Uppgiften kunde vara att se och lyssna på en film och därefter göra ett quizz om innehållet. 

Tack vare att Studi även är översatt till andra språk underlättade det språkförståelsen. 

Läraren: Sen vet jag också att dom sa bra saker om det här, Studi. Å jo, det jag glömde berätta om Studi. 
Det finns ju på olika språk. […] å där tycker jag det var tydligt med dom ambitiösa eleverna att, när dom 
hade jobbat ett tag, så märkte jag en, en progression där i deras svar på dom här quizzen. Jag såg att de 
hade utvecklats, dom hade förstått.  

 
Innan distansundervisningen infördes hade vissa arbetsuppgifter och nationella prov klarats av 

så där fanns underlag till betyg. I ämnet sva hade klassen arbetat en hel del med läsning och 

muntliga uppgifter, så fokus blev nu på skrivuppgifter eftersom det behövdes mer underlag. 

Några gånger fick eleverna till uppgift att ringa och samtala i par vilket fungerade bäst för 

ambitiösa elever. Efter en eller två lektionstimmar avslutades lektionen gemensamt på Skype. 

Läraren: Vi hade gjort muntliga nationella provet så, jag hade mycket underlag på det muntliga. Om jag 
inte hade haft det hade jag säkert lagt till fler muntliga uppgifter under distans. Det var inte alla som 
klarade nationella provet i läsförståelse och skrivdelen, […] så, ja, jag la ju mycket fokus på skrivandet. 
[…] Eleverna har olika ambitionsnivå, och det påverkar det här samarbetet att jag gav en paruppgift […]. 
Det blir inte samma digitalt och jag tyckte, med de ambitiösa eleverna fungerade de bra. 

 
Att kunna bedöma om det skett någon generell språkutveckling hos eleverna under den  

digitala undervisningen var svårt eftersom eleverna hade olika erfarenhet av självständigt  
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arbete. Många arbetsmoment gick inte att genomföra som ofta underlättat språkförståelsen, 

t.ex. gemensamma samtal eller grupparbete mellan eleverna. Detta påverkade språk- 

utvecklingen hos de elever som behövde direkt respons. 

Läraren: Det blir hypotetiskt om jag ska gissa hur mycket hade dom fått […]. Vi upplever att mycket av 
det vi är bra på som lärare, det har vi inte lyckats förmedla via den här distansundervisningen. Som lärare 
är den sociala fostran också en viktig del av läraruppdraget, det ingår så mycket i det. Det ingår att 
samarbeta, det ingår att eleverna ska lära sig av varandra, det ingår att få respons av mig som lärare och 
att kunna ställa frågor direkt och såna grejer. 

 
Läraren försökte ha en tydlig struktur vid varje lektion trots att sättet att undervisa blev 

annorlunda. Uppgifter som eleverna fick koncentrerades till de färdigheter som det inte fanns 

betygsunderlag för. Genom att utnyttja de digitala resurser och verktyg som eleverna lärt sig 

innan distansundervisningen försökte läraren ge en så bra undervisning som möjligt trots få 

samtalsmöjligheter. Bristen på social kontakt med eleverna påverkade undervisningens 

kvalitet negativt, eftersom lärande normalt sett sker i samspel med andra (jfr Hammarberg 

2012:64). En helhetsbedömning av hur språkutvecklingen påverkades under distans- 

undervisningen ville därför inte läraren göra.  

 
4.2 Arbetsmetoder 
 
Följande del redovisar först lärarens beskrivning om hur digitala verktyg och arbetsmetoder 

fungerade (4.2.1). Därefter följer elevernas upplevelser av digitala verktyg (4.2.2). Läraren 

berättar sedan hur stöttning och studiehandling fungerade (4.2.3) och eleverna beskriver sina 

upplevelser av detsamma (4.2.4).  

 
4.2.1 Digitala metoder–lärarens upplevelser 
 
Innan det blev distansundervisning hade eleverna fått undervisning om hur lärplattformen 

itslearning fungerade vilket läraren var nöjd med. Hen upptäckte nya funktioner och fördelar 

med verktyget Studi, som att kunna se när eleverna var inne och arbetade. 

Läraren: Men när det är skarpt läge och dom ska skicka in en uppgift, ja då måste de kunna itslearning, 
och de kunde dom innan, och det var ju en hjälp så klart när vi hade distans. […]. Så har jag till exempel 
lagt länkar till Youtube eller till Studi. Det här Studi […] det hade ja bara sett lite grann av. Men när vi 
kom in i distansen då upptäckte jag […] å det jag inte hade insett innan distansundervisningen, det var ju 
att det här är ju jättebra för jag kunde då se, i realtid så att säga, när dom gör dom här quizzen. Det hjälpte 
mig att kolla av, har dom förstått det jag har gått igenom. 

 
Läraren prövade sig fram hur videoinspelningarna bäst kunde fungera och såg att de hjälpte 

till att behålla det personliga tilltalet till klassen (se Ekberg & Gao 2018).  
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Läraren: Jag fick mycket beröm för mina Youtube klipp där, dom tyckte om det. Och jag tror att det var 
det här personliga också, att jag liksom, jag är där ”jag är här å jag e eran lärare, jag skriver på tavlan å 
jag bryr mig om er å, jag saknar er” brukar jag säga och så filma jag dom tomma stolarna [skratt]. Första 
gången skrev jag på tavlan samtidigt som jag filma, men sen upptäckte jag det är bättre jag skriver på 
tavlan först. 

 
Hen såg möjligheten av att i framtiden kunna använda tekniken även i klassrumsundervisning 

vid exempelvis återkoppling. Inspelningarna från Youtube skulle även kunna användas som 

undervisningsmaterial om läraren eller någon elev varit sjuk, eftersom filmerna fanns kvar på 

Youtube (jmf Domeij & Karlsson 2013:539–540). 

Läraren: Ja, kunna använda den om jag är sjuk […] använda den som extramaterial. Man skulle kunna 
använda itslearning […] och där skulle jag kunna filma mig själv där jag berättar, ”det här behöver du 
träna på i dina skrivuppgifter”. Så att feedbacken kommer i itslearning, Det kanske blir lättare för dom att 
ta till sig än om jag skriver. Mina Youtube klipp kan dom ju se hur många gånger som helst.  

 
Det största problemet var att samspelet inte fungerade på samma sätt. Gemensamma muntliga 

uppgifter baserade på läsning fungerade inte som när de i klassrummet samtalade om texten 

(jfr Gibbons 2013:103f). Istället behövde alla mikrofoner vara avstängda med bara en 

mikrofon påslagen i taget. Det var bara när man talade med varandra en till en som 

interaktionen fungerade.   

Läraren: När dom interagerar och samarbetar och det, den delen som jag tycker är jätteviktig för 
undervisning, den fungerar inte så bra. […] Att vi läser högt och vi pratar om det vi läser, det är en svår 
sak. Det går digitalt, men det kan va problem att man hör bra ... alltså om en ska läsa då ska ju dom andra 
ha helt avstängt men det har dom inte alltid ... blir det störande på det sättet. Samma i muntliga uppgifter 
upplevde jag inte som, jag jobbade inte så mycket med det. […]. Ska man jobba i grupp, ja då uppstår 
dom här svårigheterna som jag sa, men skulle man jobba en och en, ja det skulle ju inte vara nåt problem 
å göra digitalt. 

  
Läraren upplevde att andraspråkselever generellt sett inte verkade ha så stor träning att arbeta 

med digitala hjälpmedel från tidigare skolundervisning (se Lindberg & Sandwall 2012:465).  

Läraren: Man också ha klart för sig att sprintelever, om man kan generalisera lite grann, så är 
sprintelever … har inte samma digitala kompetens som andra elever […] dom är inte vana i skolan från 
tidigare, att jobba så mycket med digitala hjälpmedel som ... eh som andra elever. 

 
Istället fortsatte läraren att skapa trygghet för eleverna genom närvaron i sina personliga 

filmer vilket uppskattades av eleverna (jfr WanMansor & Zakaria 2017). I brist på möjlighet 

till gemensamma samtal på grund av tekniken blev istället de enskilda interaktiva samtalen 

med en elev i taget viktiga (se Gibbons 2010:226). I del 4.3.1 återkommer jag till lärarens 

beskrivning av hur stöttningen fungerade. 

 
4.2.2 Digitala metoder–elevernas upplevelser 
 
Eleverna hade olika stor vana vid att använda datorn som skrivhjälpmedel. Benny hade aldrig  
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använt Skype som kommunikationsverktyg. Några elever hade dålig uppkoppling till nätet 

beroende på var de bodde, vilket gjorde det svårt att se vad läraren skrev på tavlan. 

Benny: Jag hade aldrig använt Skype. Jag tyckte det var asså nåt gammalt 
 

Rita: […] vi prata med dom genom telefon om det fungerar inte å så. Det va kanske internet kommer å 
sluta, men för att vi jobba jättemycke, alla går till itslearning så det kanske gå slowly asså jättesakta. 

Aron: Asså, eh man kan inte lära sig. Som vi, läraren undervisar men vi kan inte förstå för att, de e långt 
bort asså, så de e mycket dålig dåligt för nätheten, asså. [Näthet=uppkopplingen. Min anmärkning] 

 
Flera uppskattade att de fick lära sig mer datorteknik under distansundervisningen även om 

det inte alltid var lätt. Även studieteknik lärdes ut.  

Rita: Vi lärde att vi skriva snabbare på dator. 

Aron: […] så man kunde, så man lärde sig att använda mer dator också. 

Rita: Hur man kan spara uppgift, använda Powerpoint, funkar appar. 

Aron: Ah, men det va svårt också [skratt]. 

Rita: Lärarna ha teknik också för att vi studera, till exempel för att vi förstå dom svårare ord. 
 
Elevernas upplevde att det var tråkigt att mikrofonerna var avstängda så de inte kunde tala 

med varandra även om de insåg att det blev för mycket ljud. Kameran skulle vara på, men 

bilden var suddig så det var svårt att se vad läraren skrev på tavlan. Klasskompisarna, som 

man helst ville prata med, syntes knappt eftersom bilden på skärmen var så liten. Några 

stängde därför av kameran efter att ha visat sig, och några struntade därefter att lyssna. Det 

kändes pinsamt att fråga om man inte förstod eftersom de inte såg reaktionerna från de andra. 

David: […] när dom visar så de e svårt å se tavlan e när dom visar med kamera eller när dom va hemma, 
några av dom hade tavlan i hemma. Sen några så hade inte de, å de svårt att förklara bara med munnen så 
här eller om man förklarar i papper så visar så man ser inte så bra. Man ser inte för […] de var en grupp, 
så du ser så här lite på dator. 

Carl: Man kommer tröttna direkt. […] Å sen de e många som gjorde så här att när lärare ringde sen dom 
svara, […] å sen dom sover bara. 

Tora: Många fick betyg för det [alla skrattar] för att läraren bara ser oss. 
 

Sara: Jag hade svårt också alltså om ja ha inte förstått nånting eller eh jag har nånting som fråga.  

Benny: Dom flesta brukar stänga av sitt kamera. Den lärare brukar bli arg å ”visa dig” å så. 
 

Rita: Ibland finns elever som man skäms att säger att ”ja förstår inte” å så där. 

Aron: Ja de e skämmit, om de ska säga alla. Jag tycker inte om läsning i distans […] men asså många 
som jag har sett sätter inte kameran på för att dom gick ut eller pratade me nån annan eller gjorde nåt 
annat grejer så lärare trodde att han är hemma å så han lyssnar [skratt] så de va inte så […]. Han umgås 
sen me sina vänner, så […] asså, dom säger från början lektionen så dom säger att sätta på kameran, så 
man sätter så dom ser oss, så efter 5 minuter tio minuter alla lägger av kameror så. 

 
Även om eleverna utvecklade sin digitala kompetens beskrev de att den inte fungerade 

optimalt i alla sammanhang. Sara och Rita som var angelägna att lära sig mer även om det var 
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på ett nytt sätt, tyckte att tekniken försvårade för dem att fråga och prata eftersom man inte 

såg varandra så bra. Tora och David upplevde att man inte kunde se vad läraren visade eller så 

blev man orättvist bedömd beroende på om man visade sig i kameran eller ej. Aron och Carl 

ansåg att intresset att delta i undervisningen minskade både för att uppkopplingen var dålig 

och för att det var tråkigt att behöva lyssna så mycket (jfr WanMansor & Zakaria 2017).  

 
4.2.3 Stöttning och studiehandledning–lärarens upplevelser 
 
Efter genomgången ringde läraren till elever som behövde extra stöd och förklaring. De  

som var ambitiösa klarade sig ofta tack vare sin skolvana och behövde bara lite stöd. Detta 

gällde i klassrummet såväl som vid distansundervisningen, men lärdomen blev att ännu mer 

stöttning behövdes för de svagare (jfr Cummins 2017:43–44,67–69).   

Läraren: Dom här som hade svårt ringde jag ju direkt efter, en och en. Hur kan jag stötta dom med 
mindre, svag motor så att säga […]. Jag tror att jag skulle få individualisera ännu mer än vad jag gjort 
under förra perioden, och ännu mer stöttning, mer tillgänglig för dom elever som har det svårare. Dom 
här ambitiösa, ja om jag lägger 10 % av min tid på dom så vet jag att de ändå gör uppgiften och dom 
utvecklas.  

 
Läraren upplevde att varje elev fick mer stöd under distansundervisningen än innan. Stödet 

blev även mer individualiserat vilket fördjupade relationen. Denna erfarenhet ville hen 

utveckla, att stötta en i taget även då det inte är distansundervisning. Att ge återkoppling på ett 

arbete fungerade också bra på detta sätt, särskilt till de ambitiösa som förstod vad som kunde 

förbättras. Även detta är en lärdom som kan användas vid klassrumsundervisning.  

Läraren: Det här med ”en till en”, om jag sitter då fem minuter på Skype och pratar med den eleven, det 
är kanske mer än vad man säger på en lektion, i vanliga fall. Det individuella stödet kan hjälpa dom som 
inte pratar så mycket på lektionen […]. Det stärkte ju våra relationer och relationen är ju grundläggande 
för att eleverna ska lära sig nåt […]. Det var nånting i att vi hade ”en till en” kommunikation som gjorde 
att dom inte stördes av nånting. Det är nånting som var positivt som jag vill ta med mig i ordinarie 
undervisning också […]. Om dom hade skickat in en uppgift […] och så ville jag säga, ge återkoppling. 
Särskilt dom ambitiösa eleverna uppskattade det mycket, att få den här en till en responsen av läraren.  

 
Under distansundervisningen fördjupades också samarbetet mellan läraren och studiehand- 

ledarna som talar elevers modersmål. Det blev en viktig stöttning även för en del av eleverna 

och läraren hoppades kunna utveckla samarbetet vid vanlig klassrumsundervisning.  

Läraren: Vi gjorde så på sprint här på skolan, att vi har nu studiestöd på eftermiddagarna. Å då tänkte vi 
jamen det behöver vi inte sluta med för att det, för att det är på distans […], så jag har ju lagt till XX i 
mina kurser. Och det betyder att XX har koll på alla uppgifter som eleverna ska göra. Jag kan tänka mig 
att jag skulle använda studiehandledare mer. Det är också en förbättring. 

 
Läraren fick nya tankar utifrån de begränsningar som tekniken innebar. Både stöttning och 

återkoppling har gett eleverna mer tid att tala under distansundervisningen eftersom läraren 
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ringt upp en i taget efter genomgången. Mobiltelefonernas olika funktioner där man både ser 

och kan tala med varandra har kombinerats med Skypesamtal via datorn.    

     Distansundervisningen har även gett lärdomar om hur elevernas språkliga resurser kan 

användas oftare genom fördjupat samarbete med studiehandledarna (se Axelsson & 

Magnusson 2012:347). 

 
4.2.4 Stöttning och studiehandledare–elevernas upplevelser 
 
Eleverna kunde ringa både till läraren och till varandra för att få stöttning då de arbetade 

själva efter genomgången, men några upplevde att stödet varit bättre då de var i klassrummet. 

Sara och Benny menade att de fick hjälp både via sms och mobilsamtal med läraren. David 

tyckte att det ofta var upptaget och väntan på stöd gjorde att han inte hann med uppgifterna. 

Rita ansåg att hon själv behövde anstränga sig mer och klara av att ta reda på saker.  

Sara: Å efter en halvtimme eller på slutet lektion då ringde, o prata, å sen en annan lektion XX ringde till 
eleverna […], ring till mig å sen till nån annan elev så. 

Benny: Jag bruka ringa, å skriva […] om jag hade nåt, asså, jag svårt me nån uppgifter jag bruka fråga. Å 
läraren bruka asså, antingen ringa mig eller skicka röst eller skriva till mig. 

 

David: Det kanske så om jag ska ringa till lärare det kanske nån annan har ringt i så jag måste vänta tills 
XX förklara till hans, det tar tid […]. Å sen börja nästa lektion, så man hinner inte att svara på alla 
frågorna så här. 

Tora: Man kan prestera bättre när man, kan man få hjälp av lärare också. 

Carl: Att lärare hjälpa till å sånt, du vet, att man komma i skolan, för att lära sig saker. 
 

Rita: Finns mycket, svårare ord […]. Å det måste visa hela tiden. Jag, jag klar! Ja visste jag måste kämpa 
jättemycket, ja bara måste snabbare på hårt sätt […] man har inte tid sig själv asså. 

Aron: Ja om vi var i skolan så vi kunde förstå för mycket. Då gick de bättre. 
 
Trots telefonsamtalen uttryckte många elever att de saknade den direkta stöttning de fick i ett 

klassrum. Några tyckte att det gick bra att fråga vid genomgången i Skype, medan andra sa att 

det var svårt att be om en förklaring om kameran var på. De ringde istället efteråt till en 

kamrat då de skulle arbeta. Sara och Benny behövde förstå nya ord och tog hjälp av både 

lärare och kamrater (se Gibbons 2010:226). 

Sara: Begreppen, dom skicka hela tiden nya ord och så vi översätter till sina språk. Om du vill klar nåt 
språk du måste först förstå vad dom säger sen svara, ordet. Sen börja å prata. Om du har inte mycke ord 
du kan inte prata, du kan inte förstå vad dom säger.  

Benny: Ja under asså under lektion vi bruka fråga läraren […]. Men asså, till exempel ja talar persiska, 
om det var nåt ord som jag inte förstod ja bruka asså ja brukar, brukar fråga min kompis för persiska, så 
han bruka säga det. 
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Rita: Om dom pratade otydligt, så att vi säger det, ”läraren! Vi förstår inte hur vi kan vi göra det?”. 
Lärarn säg; ja ska ringa upp till dig och förklara det […] så när dom lärare ser genom ansiktet att den här 
elever riktigt förstår formulering ja, nej behöver mer. Absolutely. Lärare hjälpa till asså hela tiden. Inte 
bara hen, alla lärare hjälper. 

Aron: Om man var i skolan så, det var bra. […] Om man e i skolan framför lärare, så man kan, läsa 
bättre. Om man e bakom dator så dom hjälper också men de e inte bra […]. Det blir mindre asså. 

 
Bara Sara och Rita tog hjälp av det studiestöd som erbjöds efter skoltiden och var väldigt 

nöjda med det. Aron var tydlig med att han hellre ville vara ledig då. 

Rita: Men också finns det studiestöd […]. Vi har en, två lärare vi kan ringa på dem genom Skype, vi efter 
lektioner klockan kanske 18 dom hjälpa er också. 

Aron: Jag tyckte inte, det va inte kul. Det va inte kul för att då va det ledig tid […] vi hade det inte under 
dagen. 

 

Sara: Under corona också studiehandledare. […] De var en tjej som hjälpade mig nästan tre dagar i en 
vecka till klockan sex från klockan fyra till klockan sex o klockan tre till klockan sju […] hon bara hjälpte 
mig asså för att du få lära sig säga de här nya ord. 

 
De elever som hade längst skolbakgrund tog hjälp av både lärare och studiehandledare, de 

översatte ord till modersmålet och tog ansvar för sitt lärande. Aron och Carl hade helst önskat 

få lärarens stöd medan Benny med sina många språk även tog hjälp av vänner. David väntade 

hellre tills läraren hade tid att ge stöd, än att själv lösa det på annat sätt. Det som bidrog till 

vilken stöttning eleverna önskade berodde på strategier som eleverna lärt sig under tidigare 

studier (jfr Axelsson & Magnusson 2012:347, Abrahamsson 2009:210–211).  

 
4.3 Språkutveckling i de fyra färdigheterna 
 
Kapitlets underteman är de fyra färdigheterna (4.3.1–4.3.4) och redovisar elevernas 

upplevelser av språkutveckling samt vilken färdighet som utvecklats mest (4.3.5).  

 
4.3.1 Läsa 
 
Eleverna läste oftast på egen hand efter genomgången men menade att de förstod bättre då 

läraren läste högt och de fick samtala med varandra om texten, som de gjort i klassrummet. 

Den text de dagligen läste var instruktionerna till uppgifter som skulle utföras men läroboks- 

texter lästes inte av alla. Eleverna hade även olika upplevelser om hur läsningen fungerade. 

Sara: Asså vi hade böcker […] vi tagit allting med hemma det, med religionen, annars va så här alltså läs 
den här sida till den här sidan å skriv å svara på den här frågor […] men vi läser inte me läraren. 

Benny: Nej jag läste inte alltså. 

Sara: Men han sa läste, jag läste. Den här sida till den här sida å svara på frågorna. 



 26 

Benny: Du fick A i religion, men du läste, men jag själv jag gjorde inte de så. 
 

Aron: Om man kollar, religion va också svårast. Mm dom skickade text genom itslearning så vi kunde 
läsa eller, och svara på frågorna så, men om vi läste från lärare, om för alla, det va kul, och det va bra 
också för man förstår mycket […]. En gång eller två gånger gjorde vi det men inte alltid. 

Rita: Det beror asså på person, om den jobbade, de e corona eller inte, person behöver att utveckla sig 
asså. Man läsa boken, du behöver inte lärare säg till mig ”du måste läsa den här texten eller göra de”. De 
är själv asså. Jag kolla, jag läsa hela tiden å träna för att jag vill, jag har ett mål. Jag vill klara det. 

 
Carl: Boken är i svårt men eftersom vi kommer till skolan, här är lätt. Här vi sitter alla klasskamrater …  

Tora: … tillsammans. 

Carl: Här man kommer vara social mer förstår du? Att vara hemma man kommer bli deprimerad, alltså. 
 
De elever som hade lång skolerfarenhet, Rita och Sara, tyckte att självständig läsning 

fungerade bra. De hade vana av att göra som de blev tillsagda eller läste för att de hade som 

mål att få bra betyg. Elever med kortare skolbakgrund hade större behov av att läsa med 

läraren och samtala med klasskamrater eftersom det gjorde det roligare och lättare att förstå 

(se Abrahamsson & Bylund 2012:193, Axelsson & Magnusson 2012:345). 

 
4.3.2 Lyssna  
 
Hörförståelse var en stor del av distansundervisningen, både vid föreläsningar av läraren och i 

filmer från Studi. Tack vare möjligheten till översättning som fanns på andra språk under- 

lättade det förståelsen av innehållet, något som uppskattades av alla elever. 

David: De e kul å svara på quizz så man lära sig bättre […]. Så om ja svara på halva frågorna i quizz så 
kanske om jag lyssnar en gång till nästa gång kanske jag kan svara på alla frågorna så jag förstår bättre. 

Carl: De va bra med att dom hade lagt upp, va heter de, filmer, å du kan kolla, ja å lyssna på dom, å du 
kan välja i språket också där.  

David: Ja sen om du lyssnar på svenska, å du förstår inte, så du lyssnar på modersmålen, vad säger den o 
så berätta. Jag använde den mer. 

 

Rita: Till exempel, hrm, på den där tiden när XX spelade filmer de finns eh, svårare ord […]. XX göra en 
karta till exempel med den här orden som de e svårare […]. Ja det gick bra.  

Aron: Om man e i klassrummet så man kan förstå, de e bättre […]. Asså, så de e bättre att ha Studi eller 
itslearning om att man inte har nånting för att vi snacka om. Då kan man lika väl gå in där […]. Eh, så 
man släpper bara asså, man kollar halva, sen man skiter i så […] man vill inte lyssna andra delen eller 
allting. 

 
Med hjälp av översättningar till modersmålet kunde både David och Carl förstå och göra 

uppgifterna. Rita och David beskrev hur de använde sig av strategier vid de självständiga 

uppgifterna, som vid inlärning av begrepp eller när de repeterade filmen för att förstå mer. 

Rita och David som bägge hade lång skolbakgrund, hade båda nytta av strategier de lärt sig i 

sitt hemland. Aron med vana av att tala många språk, tyckte det var bättre då de lärde sig 
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genom att samtala. I brist på den möjligheten var det ändå bra att få se film men han hade 

svårt att bli motiverad till att slutföra uppgifterna (jfr Abrahamsson 2009: 210–211, Axelsson 

& Magnusson 2012:346). 

 
4.3.3 Skriva 
 
Vid nästan varje lektion skulle eleverna skriva svar på frågor de fått på itslearning och lämna 

in svaren på lärplattformen. Alla elever tyckte att just skrivuppgifter upptog större delen av 

tiden under distansundervisningen. För Sara tog det extra lång tid eftersom hon inte använt 

dator förrän i Sverige och hon hade svårt att hitta bokstäverna på datorn. 

Sara: För mig de va för mitt första år som jag skrivit i dator, där jag måste skriva allting i dator. Jag 
kunde inte skriva så snabbt, då om dom ta en halvtimme jag ta en å en halv timme för att kunna skriva en 
insändare [skratt]. Jag måste leta efter bokstäver. Om jag skriva me papper å penna de går jättesnabb. 

Benny: Du sitter asså på en stol, de enda du gör du kollar asså på filmer, eller du får pappret, du kollar på 
dom å men du skriver bara. Titta mina händer, dom funkar inte mer asså [skratt]. 

 
Rita fick beröm från lärarna och tyckte själv att det var lätt att skriva medan Aron hade svårt 

att arbeta hemma. Han saknade stödet från läraren och hade ofta fel i texten han skickade in 

men var ändå nöjd att slippa skriva för hand och gillade därför att använda datorn. 

Aron: Inte så bra så man förstår att man, va man ska skriva. Så när man skrivit så […] vi hade många fel 
eller som när vi skickade allt […], lärarna hade sagt att ni hade fel. Så att det var inte bra med skrivning. 
[…]. Det va lättare att sitta bredvid lärare eh och skriva eller läsa sånt. 

Rita: Jag jobba jättebra jag. Jag fick inte fel eller nånting. Ibland när jag skicka till XX … hen säger; ”Du 
jobbade jättehårt du. Ja, du visar mig hur man kan göra det”. 

Aron:  Ah men det var bra att under distansen också, för att vi har skrivit allt i dator. Så vi skrivde inte i 
handskriva eh […] [skratt]. Det va bra att vi skrivde i dator, så det va kul också. 

 
Situationen att vara hemma och själv inhämta kunskaper gjorde att det blev svårt att studera 

över huvud taget för Carl. Tora påverkades inte av det utan tyckte att det var lätt att skriva.  

Tora: Jaa. Det var lätt  

Carl: I klassrummet det är bra, allså man kommer till skolan bara för en sak att lära sig nånting förstår 
du, att studera, så i hemma, det går inte. 

 
Sammanfattningsvis kan man se att för dem som hade erfarenheter av att klara av skolan och 

som lärt sig strategier, minskade inte motivationen att studera. Sara hade visserligen inte 

skrivit på dator förut men hade lång skolerfarenhet av att skriva och visste att hon kunde lära 

sig. Rita som var van att gå i skolan hade ett inre driv och blev mer motiverad att anstränga 

sig när hon både själv märkte att det gick bättre och dessutom fick beröm. Tora hade inte gått 

många år i skolan men är äldst av flickorna och kom utan familj, vilket innebär att hon är van 

att klara sig själv. Trots högst ankomstålder kämpade hon och använde den erfarenhet från 
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skolan hon hade. Benny har varit i Sverige sedan han var 13 år och blev uttråkad av att se på 

film och skriva. De många språk han talar är hans styrka och han saknar därför klassrummets 

samtal. Aron och Carls motivation har sjunkit eftersom de behöver stödet från läraren och 

klasskamraterna när de gör fel (jfr Axelsson & Magnusson 2012:285–287, 345). 

 
4.3.4 Tala och interagera 
 
Eftersom det blev rörigt att ha alla mikrofoner påslagna samtidigt vid lektionerna, blev det få 

samtalsmöjligheter för eleverna. Benny upplevde att alla pratade på en gång och att man 

kommenterade varandras svar. Sara som skämdes för att tala vid klassrumsundervisningen 

eftersom hon var så ny i Sverige, tyckte dock att det var lättare att prata digitalt. Hon fick 

dessutom hjälp att lära sig fler ord genom filmerna de lyssnade på.  

Benny: När jag brukar svara, då alltid det fanns kommentarer, asså, alla brukar säga vad dom vill, allså, 
de va typ som en skämt. De därför bara jag vill inte va med mer.  

Sara: Allså om man kommer ny eh, ny elev, som känner inte. De måste vara de första fyra, fem 
månaderna distans. Asså sen när han träna att säga de okej. Skäms inte så sen när han kommer, eller hen 
[skratt] kommer till klassrum. Asså de skäms inte igen. De e okej. Min språk blir bättre, allså, jag kunde 
inte språk mycke … När man lyssna man kan prata bättre. 

 
Tora upplevde att det blev mer demokratiska diskussioner vid distansundervisningen, för alla 

fick chans att prata. När läraren fördelade ordet och mikrofonerna var av för de andra, blev 

ingen avbruten. David och Aron tyckte att det ofta blev skämt och missförstånd vid distans- 

undervisningen, till skillnad mot klassrummet då man snabbt kunde förklara sig med ord eller 

gester eftersom man träffade varandra. I distansundervisningen börjar de andra skratta istället 

och man avbröts. När läraren däremot ringde till en elev i taget blev det möjligt med 

interaktion och eleverna fick mer tid att prata och diskutera för att förstå (jfr WanMansor & 

Zakaria 2017).   

Tora: De enda som e bra på distans att till exempel i klassrummet en tjej till exempel prata jättemycke, 
läraren tror att hon kan jättemycke än andra, men i distans får alla prata. 

David: Man kunde inte prata så mycket som man pratade i klassrummet […]. Ja, om han frågade nåt, du 
vet eller alla kommer prata på en gång så […]. Ja alla kommer börja skoja för det du inte träffar nån. 

 

Rita: Ibland om det fungerar inte, läraren ring till er i nån telefon dom förklara å så […]. Och prata vi 
genom telefon till en vad har ni förstå på den här filmen, asså. 

Aron: Inne i klassrummet så, man kan snacka mest, så man kan prata, asså diskutera mycket om det. Om 
det va i distans man kunde inte diskutera för mycket, nej för att dom andra hade inte tur att säga nånting 
eller sånt. Om man är, asså i klassrummet så man pratar ögon me ögon så. Men bakom datoren, i distans 
[skratt] det va inte så. 

 
Vissa lektioner fick eleverna möjlighet att samtala två och två omkring en uppgift innan de  
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skulle skicka in ett gemensamt skriftligt svar. De använde då sitt modersmål för att diskutera  

och förstå. Aron upplevde att man ofta började prata om annat. Rita tyckte det var roligt att få 

hjälpa någon annan elev genom att förklara på modersmålet men också att prata med någon 

som var på samma nivå som hon själv.   

Rita: Ibland dom säger jobba ni tillsammans […]. De gick de bra asså, för att lärare vet vem är kan å så, 
dom här personen dom är samma nivå och dom kan. 

Aron: Asså, man diskuterar inte om lektionen som man diskuterar nåt annat grejer asså […]. När jag 
jobba med dom som kommer från Afghanistan, eller från Iran, så jag prata typ samma språk. 

Rita: Ibland jag, så om mig asså, jag klara med alla uppgifterna så, men inte min kompis till exempel, XX 
pratar bara arabiska, samma mitt språk, så. Ja, min lärare säger; ”XX förstår inte den här texten om du 
försöker prata med XX på samma språk för förklarar vad de e texten å nåt”, å jag försökte å hjälpa. 

 
Aron tyckte att det hade varit bra om de fått diskutera mer eftersom han förstod bättre då. Rita 

trodde inte det skulle ha fungerat under distansundervisningen eftersom alla skulle pratat i 

mun på varandra, men höll med om att det är viktigt att samtala och utbyta åsikter.  

Aron: Asså dom säger att ni inte får ringa varandra, ändå gör vi det […]. Ja de e bättre att man ska ha 
mer diskussion å så, än filmer eller så nånting annat […]. För att de e ju kul att man har diskussion, och 
man kan förstå mer. Ja de borde gå jättebra att man ska ha diskussion. 

Rita: Ja tror nej inte, asså. De e bra, på ett sätt […] att vi i lära sig från varandra asså, så vi lyssna på 
varandra å respektera å man lära sig från andra. Men de e inte bra på ett sätt för att, alla pratar på 
samtidigt asså. 

  
Elevernas personlighet, erfarenhet av skola och självständigt arbete bidrog till upplevelsen av 

hur de bäst utvecklar sitt språk. Rita var medveten om vad hon kunde, hur hon kunde hjälpa 

andra och att hon under ett enskilt samtal med läraren fick bäst stöttning för att utveckla sin 

svenska. För Sara som var nyanländ men hade lång skolerfarenhet, var det viktigt att lära sig 

fler ord innan hon vågade prata. Tiden med distansundervisning stärkte hennes mod att prata 

när de andra inte kunde avbryta och hon hade disciplin för att studera självständigt. Aron 

behövde diskussionerna som fanns i klassrummet där han kunde ta hjälp av kroppsspråket. 

Han tog också chansen ibland att få prata om annat på sitt modersmål då de fick jobba två och 

två, eftersom han bara talade svenska i sitt boende. Benny verkade besviken över att 

disciplinen var dålig och tappade lusten att prata när de andra skämtade. Eleverna använder 

sitt eget språk och svenska på olika sätt för att förstå och utvecklas (Hammarberg 2013). 

 
4.3.5 Upplevd utveckling i färdigheterna 
 
De flesta elever tyckte ändå att de, trots det förändrade arbetssättet, hade utvecklats i 

språkfärdigheterna läsa, lyssna och skriva, men mest i att skriva. Benny och Aron upplevde 

dock inte att de lärt sig särskilt mycket under distansundervisningen. 
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Carl: Jag har läst i bucker i hemma. Min familj hämtade sen en timme jag skulle läsa till henne o hunden. 

Tora: Att skriva eftersom vi hade många skrivuppgifter. Förut jag prata inte så mycke, men nu jag pratar. 

David: Jag, om i skriva […]. Ja, för jag va skitdålig på att skriva. 
 

Benny: Jag tycker själv att jag inte lärt mig nånting. Ja asså för att du vet, om man spelar, vad hetter det, 
dataspel, då man har lättare att skriva. Så jag tyckte jag hade inte svårt att skriva heller. Men jag har inte 
lärt mig mycket […] under distanslektionerna asså. 

Sara: Det va mest att skriva, vi skriver jättemycket.  
 

Aron: Lyssna skulle vart lite bättre. Om man kollar för så, om man kollar hundra procent, så jag lärde 
mig bara 20 procent av undervisningen i coronatiden. När jag komde tillbaka, när jag började skola … nu 
ja lärde mig asså av 100 mycket procent eller 80 procent. Ja typ man börjar om. 

Rita: Skriva [skratt] asså jag kan, alla vet, alla lärare vet, jag prata jättebra men inte skriva, asså till    
exampel kan förklara mycket i stället för att jag skriva […]. Lärare säg till mig; ”nej du måste skriva om 
du bli nånting så. Nej du måste … seriöst du måste, du får inte betyg”.  

 
Olika faktorer påverkade elevernas språkutveckling. Carl fick stöd i hemmet att läsa mer, 

Tora vågade börja prata tack vare att de fick prata en i taget och ingen avbröt, men tyckte 

själv att hon även blev bättre på att skriva. David fick mer skrivträning, även om han 

egentligen inte hade lust. Hans sex års tidigare skolerfarenhet kan ha påverkat honom att inte 

ge upp. Motivationen att få betyg bidrog till att Rita hade utvecklat sitt skrivande och även 

Sara hade tränat mest på att skriva. Benny tyckte inte att han hade utvecklats i någonting och 

Aron hade bara lärt sig lite hörförståelse. Motivationen minskade bl. a. av för lite interaktion 

och stöttning och av för få inlärda strategier (Abrahamsson & Bylund 2012: 181f, 192f).  

 
4.4 Påverkan på motivationen 
 
Den avslutande delen beskriver elevernas reflektioner om hur yttre omständigheter som 

boendet (4.3.1) och den sociala situationen (4.3.2) påverkade motivationen vid digital 

undervisning. 

 
4.4.1 Boende 
 
Hemmet var i våras även elevernas skolmiljö. Det uppstod olika problem beroende på var och  

hur man bodde. Läraren märkte vid kontakten med eleverna att de ofta stördes av syskon, 

grannar och andra ljud. De flesta elever upplevde att det hade varit lättare att koncentrera sig i 

skolan men för Rita gick det bra att plugga hemma eftersom hon hade eget rum. Aron och 

Carl som under våren bodde hos svenska familjer tyckte att det var skönt att vara hemma men 

det var inte roligt att studera där. 
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Aron: De e stort hemma asså. Ja om vi kolla så att typ mamma lagar mat eller gör nånting annars så, 
pappa skriver nånting eller skruvar, som de vart stört lite, eller barnen skriker ropar varandra så. 

Rita: För mig inte för att ja har eget rum. Ja, thank God!  
 

Carl: Det är skönt att vara hemma men det e svårt att studera i hemma […]. Man har ett mål att man 
kommer till i skolan eh, men hemma är eh, hemma man bryr sig inte mycke. 

Tora: Ja […] i skolan känner mig serious, mm. 

David: Ja, å sen det är många bor inte själva så dem […] bo i en familj så kanske familj prata […] sitta o 
plugga sen man får inte bra. 

 
De två pojkar som delade boende med andra blev ibland ganska ensamma under dagarna. 

Benny upplevde en stor påfrestning att vara hemma, kände sig inlåst och blev tröttare. Sara 

och Rita som bodde med sina familjer såg fördelar med att studera hemma. Sara menade att 

vintertid kan man gärna jobba hemifrån och kunna börja plugga tidigare på dagen. Rita avstod 

gärna från gemenskapen med klasskamrater och vänner för att skydda föräldrarna mot smittan  

(jfr Abrahamsson & Bylund 2012:193). 

Benny: Asså man ligger i sängen å man har dator å sen […] du skriver, å läser asså du vet, asså […] man 
kände sig att man var lost nånstans det va, man va typ fängslad, typ. Man var inlåst nånstans. Det var 
riktig jobbigt asså. När du e hemma du blir trött snabbare också. Du hänger inte asså, som så du gör det 
när du e i klassrummet […]. Distans jag tycker att de e jättejobbit asså. Jag tänkte själv om jag fortsätter 
så jag kommer bli deprimerad. 

Sara: Nej inte på sommarn,  men om de e vinter. Utanför corona, alltså de e bättre om vi stannar hemma 
å studera de e rätt kallt klimat i Sverige […]. Du behöver inte mer för att kunna vakna å sätter sina kläder 
å komma här till skolan me påsen å så. Då på den dära timme du kan studera hemma. 

 

Rita: […] om ja rädd för mig för min familj att dom ska smitta, de ska bli hemma. Så, istället att jag kolla 
på filmer […] hämta mina kompisar, göra fest eller gå ut så här, jag ska studera istället.  

 
De två som bodde med sina föräldrar hade fördelen av att få hjälp med att ordna mat medan 

de som bodde inneboende eller själva, fick ta eget ansvar för det. Aron åt sämre, oftast bara 

smörgås, medan Rita fick mer tid att studera eftersom mamman fanns hemma och hjälpte till. 

Rita: Eller lunchen, om vi ha lunch till exempel klockan elva till klockan tolv. En timme, men jag måste 
hinna till att göra uppgifter till exempel du hannde inte att göra [skratt]. Jag sittade hela tiden där, mamma 
hon hjälpte mig. 

Aron: Det gick inte bra […] så inte mat så man kalla. Ja, jag åt bara, smörgås. 
 
Alla elever saknade skolan, kompisarna och lärarens stöd olika mycket och av olika skäl. Rita  

och Sara hade framför allt två fördelar framför de andra; lång skolerfarenhet och att de bor 

med sina föräldrar. De har lärt sig hur man studerar och känner gemenskap och trygghet med 

sin egen familj vilket underlättade skolarbetet. De andra stördes på olika sätt av dem de bodde 

med och upplevde att de tappade den motivation de kände i skolmiljön; att vilja utvecklas och 

lära sig nya saker. Carl saknade även lärarens stöd medan isoleringen var värst för Benny som 

trivs bäst bland människor (Abrahamsson & Bylund 2012:182, 185–187). 
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4.4.2 Social samvaro 
 
Många av eleverna upplevde att tiden med distansundervisning först och främst var jobbig för 

att man var så isolerad. De saknade sina jämngamla vänner och att ha någon att tala med. För 

Sara blev dock distansundervisningen en hjälp till att våga börja prata för att hon inte såg de 

andras ansikten. Rita kämpade på för att inte göra sig själv besviken. Benny och Aron 

behövde däremot den fysiska närvaron i klassrummet för att kunna lära sig något. 

Benny: Jag tycker att de e lättare att om man är i face to face, de e lättare att förstå, de e lättare å lära sig.  

Sara: Jag skäms eh, att svara när vi me klassen, jag skämsade. I distans jag skäms inte […] nu jag bryr 
mig inte om de e rätt eller fel, när de dom lyssnar också. Ja face to face du kollar sina ögon å så kanske 
om jag har fel dom kommer att skratta, ja eller dom kommer säga nej, därför du får inte säga så, men om 
de e distans det spelar ingen roll det säger fel. […] Då jag va en ny elev och de här me distans hjälpade 
mig att skäms inte, att säga hur jag tänka, säga mitt svar. 

Benny: Ja tycker att man när man e i klassen då man kan fokusera, då jag jobba bra [ …] men när du e 
hemma, ändå om du vill göra de, men de finns en känsla av, ah, släpp de, antingen spela, sover eller allt, 
gå ut. […] Ja, jag saknade min klass asså jag tyckte ah asså att jag vet att de e svårt, jag vet att vi slutar 
sen, men ändå ja vill va i klassen asså. Ja, alla asså, man ser folk man ser elever, även om du e ledsen 
eller arg, man kollar på dom, kanske dom gör nånting, du blir också glad.  

 

Rita: Å de e också när vi jobbade inom dator å så, vi måste visa lärare; ja vi förstår de, för att XX måste 
sätta betyg […]. Jag visste jag måste kämpa jättemycke, ja ba måste snabbare på hårt sätt, man har inte tid 
sig själv asså […]. Om jag kolla att du säger, nej de e corona jag kan inte, jag orkar inte, jag besvikar mig 
själv asså, nej jag måste ah, NU jag kan! [skratt] även att corona. 

Aron: Aa men det var inte kul, de e inte kul att man har distans. 
 
Carl och David längtade inte bara efter att träffa klasskompisar utan saknade rutinen i skolan 

för att bli motiverade att arbeta, annars gav de lätt upp. Tora upplevde att hela situationen 

under distansundervisningen förändrade förutsättningarna för att utveckla sitt språk. 

Carl: Vet du i hemma, distans, när vi va distans så, du är sån du kan göra vad du vill, men skolan när du 
kommer hit, läraren tar mobilen, man måste eller tvingas att läsa förstår du. Diskutera med kompisar, eh 
med klasskamrater å sånt. Men i hemma ingen. 

David: Ingen tvingar … 

Carl: Ja [alla skrattar] de e lite i svårt. […] I hemma man kommer bli deprimerad, de e jobbigt du vet.  

David: För att man träffar varje dag fem gånger, fem dagar per vecka man träffar klasskamrater, sen när 
det var distans man träffar aldrig. 

Carl: Mest man saknar klasskamrater de där, ha vänskap du vet. 

Tora: Och man kunde inte gå ut o prata med vänner. Nej för det handlar inte bara om klassrummet, det 
handlar om allting. 

 
Motivationen minskade snabbast för pojkarna med kortast skolbakgrund för de behövde 

disciplinen och stödet som fanns i skolan för att kunna arbeta. Då de kunde kommunicera på 

många språk var det lättare att lära sig genom att samtala. Sara som varit kortast tid i Sverige, 

upplevde ändå att distanstiden gav henne tid att lära sig ord för att våga prata. Utifrån sina 

tidigare erfarenheter av skolgång kunde både hon och Rita själva ansvara för vad de behövde 
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göra för att utvecklas. Läraren, som märkte denna skillnad ville ta vara på erfarenheterna från 

distansundervisningen för att bättre kunna stötta alla att utvecklas (Axelsson & Magnusson 

2012:345–346).  

Läraren: Dom sa ofta att dom saknade skolan, saknade det här gemensamma att vi träffas allihopa, 
särskilt dom elever som har lite svårt tycker jag […]. Asså det var tydligt att dom som hade en inre motor, 
en inre drivkraft, dom hade bra närvaro dom gjorde uppgifter dom gick framåt. Men mitt mål som lärare 
det är ju att fånga alla. Men dom här eleverna som har svårt att ha egen drivkraft, som behöver mig som 
står här i klassrummet […] jag tyckte man såg på deras engagemang också, dom blev tröttare och tröttare. 

 
Elevernas upplevelser visar att flera faktorer spelar in för att kunna utvecklas i sitt språk, eller 

som Tora uttrycker det ”Det handlar om allting”. 

 
5 Diskussion 
 
Distansundervisningen innebar nya upptäckter och utmaningar både för läraren och eleverna. 

När arbetssätt och undervisning bara skedde digitalt påverkades elevernas språkutveckling 

främst utav tidigare skolerfarenheter. Sociala omständigheter inverkade på elevernas 

motivation. Studien visar att flera upplevelser av språkutveckling och arbetsmetoder som 

eleverna och läraren haft under distansundervisningen, kan förstås utifrån resultatet av 

tidigare forskning om andraspråksinlärning.  

     Nedan diskuterar jag resultatet i tre delkapitel utifrån mina tre frågeställningar. Lärarens 

lärdomar av digitala arbetsmetoder och elevernas upplevelser av förändrade arbetssätt 

diskuteras i 5.1 och följs av elevernas upplevelse av språkutveckling i 5.2. Därefter diskuterar 

jag sociala omständigheters påverkan på motivationen (5.3). Undersökningen avslutas med 

förslag till ytterligare forskning (5.4).  

 
5.1 Lärdomar och upplevelser av arbetsmetoder hos läraren och 
eleverna 
 
Både lärarens och elevernas upplevelser av digitala arbetsmetoder (5.1.1) samt stöttningens 

förändring och användning av studiestöd (5.1.2) diskuteras utifrån min första frågeställning. 

 
5.1.1 Digitalt arbetssätt och metoder 
 
Genom sitt engagemang lyckades läraren upprätthålla trygghet och närhet till eleverna med  

sina personliga filmer på Youtube och genom att använda olika digitala hjälpmedel. Upp- 
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kopplingen var ibland ett problem vilket gjorde att bilden på datorn blev suddig. Intresset för 

att delta i undervisningen minskade då hos de elever som både längtat efter att se varandra 

och få samtala. WanMansor & Zakaria (2017) beskriver i sin forskning att det är nödvändigt 

att använda pedagogiska hjälpmedel för att upprätthålla elevernas intresse men att problem 

med uppkopplingen och svårigheter att interagera kan innebära att elever inte vill delta. 

     Som kursplanen föreskriver (Skolverket 2020c) hade eleverna fått lära sig använda skolans 

lärplattform och andra verktyg på datorn. Det innebar att de flesta elever inte hade problem 

med själva datorn. Forskning av Lindberg & Sandwall (2012) visar att många andra- 

språkelever inte haft digital utbildning i sitt hemland, vilket kan förklara att Sara, som bara 

varit ett år i Sverige, hade svårt att skriva på datorn. För Aron som inte tyckte om att skriva 

för hand var det däremot en hjälp. Domeij & Karlsson (2013) anser att skolan behöver erbjuda 

både skrivhjälpmedel, översättnings- och sökverktyg till andraspråkselever. 

     Läraren upptäckte fördelar med digital teknik vid förberedelser och genomförande av 

lektioner via Youtube. Detta vill hen kunna använda vid sjukdom eller klassrumsundervisning 

samt för inspelad återkoppling vid bedömning av uppgifter till ambitiösa elever. Domeij och 

Karlsson (2013) understryker vikten av att lärare utnyttjar de digitala möjligheter som nu 

finns på webbplatser, både för förberedelser och återkoppling i andraspråksundervisning. 

Axelsson & Magnusson (2012:347) understryker vikten av att andraspråkselever får använda 

sitt modersmål, vilket var möjligt i det digitala verktyget Studi där eleverna kunde översätta 

texter till modersmålet. 

     Både läraren och eleverna ansåg att interaktionen var det som fungerat sämst under 

distansundervisningen. Eftersom mikrofonerna behövde vara avstängda för att bakgrundsljud 

inte skulle störa, försvårade det även samtal i helklass. Det var nästan bara då eleverna upp- 

manades att ringa varandra två och två och diskutera en uppgift som samtal förekom. 

Forskning av Ekberg & Gao (2018) visar att lärare behöver mer utbildning om hur digital 

teknik fungerar för att den ska kunna användas på ett bra sätt i undervisningen. Det intressanta 

var att två elever uppskattade att interaktionen fungerade annorlunda än i klassrummet. Sara 

med sin långa skolerfarenhet hade skämts över att inte kunna tala så bra i klassrummet efter 

bara ett år i Sverige. Hon uppskattade att få tid att utöka sin vokabulär genom att lyssna på 

olika uppgifter i Studi, se filmer på Youtube eller läsa i läroböcker. Cummins (2017) skriver 

att träning i att läsa och att skriva hjälper elever att utöka sitt ordförråd. Att ”lära genom att 

lyssna” (Hammarberg 2013) blev därför en viktig ingång för Sara att våga tala. Tora 

uppskattade disciplinen vid distanslektionerna då ordet fördelades av läraren så alla fick en 

chans att tala. Kanske var hon van vid ett sådant undervisningssätt. I fokussamtalet satt Tora i 
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början tyst tills hon tillfrågades om vad hon tyckte. Hon visade inga tecken på att vara 

inåtvänd, rädd för att prata eller uttrycka avvikande åsikter utan väntade bara på sin tur. 

 
5.1.2 Stöttning och studiehandledare 
 
Språket utvecklas bäst genom social interaktion enligt Axelsson & Magnusson (2012). Den 

digitala tekniken försvårade dock interaktionen, vilket innebar att det genrepedagogiska 

stöttande arbetssättet med gemensamt samtal om texter inte fungerade (Gibbons 2013:103). 

Läraren upptäckte däremot att den interaktiva stöttning som hen hade med en elev i taget efter 

genomgångarna, gav mer tid för samtal än i klassrummet. Denna lärdom vill läraren använda 

vid klassrumsundervisning, eftersom den direkta responsen ökade elevens förståelse och 

språk genom att mer aktivt både få lyssna och tala. Forskning har visat att elever utvecklas då 

de får tid att omformulera sig, ställa frågor och använda sitt språk vid stöttning (Gibbons 

2010:226, Abrahamsson 2009:180f).  

     Elever med lång skolerfarenhet uppskattade både personlig stöttning och återkoppling på 

sina arbeten samt använde studiestöd efter skolans slut. Elever med kort skolerfarenhet 

önskade däremot mer stöttning under skoldagen än vad läraren kunde ge. De hade svårt att 

arbeta självständigt men tog inte hjälp av studiestöd eftersom det endast erbjöds efter skol- 

dagen. Studiestödshandledarna och läraren hittade däremot nya former för fortsatt samarbete 

för att stötta elever att använda sina flerspråkiga resurser (Axelsson & Magnusson 2012:347). 

 
5.2 Elevernas upplevelser av språkutveckling–individuella  
faktorers påverkan 
 
Utifrån andra frågeställningen diskuterar jag elevernas upplevda språkutveckling utifrån  

individuella faktorer, dels skolbakgrund, ålder och motivation (5.2.1) dels strategier (5.2.2). 

 
5.2.1 Skolbakgrund, startålder och motivation  
 
De flesta eleverna i klassen började sin språkinlärning i svenska när de var ca 15–16 år.  

Cummins (2017:43–44) skriver att elever som ska lära sig ett nytt språk behöver både tid och 

stöd för att skolspråket ska utvecklas, även om de lär sig tala vardagsspråket snabbt. I denna 

studie skiljer sig främst elevernas olika upplevelser av utveckling i de fyra färdigheterna, 
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utifrån olika individuella faktorer som tidigare skolerfarenhet, vilka strategier de anammat 

och delvis beroende på startålder och motivation (Abrahamsson & Bylund 2012:181f,192f).  

     Benny var yngst då han kom till Sverige och hade kort skolerfarenhet. Eftersom han lärt 

sig vardagsspråket, och ansåg sig kunna skriva, sjönk motivationen när de varken samtalade 

eller fick stöttning vid gemensam läsning. Distansundervisningen blev tråkig och han hade 

svårt att lära sig någonting, vilket kan förstås utifrån Axelsson & Magnusson (2012) som 

skriver att för lite stöttning kan orsaka uttråkning. Carl och Aron hade efter fem år i Sverige 

lärt sig tala svenska men ansåg också att skolan blev tråkig när de inte fick stöttning eller 

möjlighet att samtala. Axelsson & Magnusson (2012:345–346) skriver att användande av 

modersmål och studiestöd kan öka motivationen. Både Carl och Aron utnyttjade modersmålet 

men tröttnade snabbt och ingen av dem tog hjälp av studiehandledare. 

     Tora som var äldst av eleverna då hon kom hit, 17 år, hade också kort skolerfarenhet. Hon 

upplevde däremot att hon utvecklades både i att tala och i att skriva. Det kan bero på en 

instrumentell motivation att utbilda sig och få ett arbete (Abrahamsson & Bylund 2012:193). 

 
5.2.2 Strategier 
 
Både Rita och Sara hade lång skolerfarenhet och trots deras korta tid i Sverige, två respektive 

ett år, hade de strategier och vana av att studera. De kände till skillnaden mellan vardagsspråk 

och skolspråk och hade lång erfarenhet av formell inlärning av att skriva, lyssna och läsa. 

Båda eleverna visste hur de skulle ta ansvar för sitt lärande och tog hjälp av studiestöd och 

modersmålet för att lära sig fler ord och begrepp. Med hjälp av inlärningsstrategier de lärt sig 

översatte de texter och upplevde att de framförallt utvecklades i att skriva. Detta bekräftar vad 

forskning av Cummins (2017:67–69) beskriver, att lång skolerfarenhet underlättar när man 

utvecklar kunskaper i ett nytt språk och Abrahamsson (2009:210–211, 214) som betonar 

användningen av strategier.  

     Även Tora tog hjälp av de skriv- och läskunskaper hon hade från flera språk och använde 

de sociala/affektiva strategier hon lärt sig, exempelvis att be om hjälp (Abrahamsson 

2009:211). David hade också relativt lång skolbakgrund. Han använde strategin att repetera 

och lärde sig att förstå bättre då han lyssnade på Studi och översatte till modersmålet. Hans  

skrivande utvecklades vid distansundervisningen eftersom han gjorde de skrivuppgifter han 

fick. Davids utåtriktade personlighet och ordförråd efter fem år i Sverige, kan också ha 

underlättat för honom i distansundervisningen (jfr Abrahamsson (2009:214).  

     Carl, Benny och Aron hade under sina korta utbildningar i hemländerna varken lärt sig  
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strategier eller tillräckligt mycket skolspråk. De behövde därför stöttning både för att förstå 

skolspråket i Sverige och för att arbeta.  

 
5.3 Sociala omständigheter – påverkan på motivationen 
 
Utifrån min tredje frågeställning diskuterar jag hur motivationen påverkats av elevernas 

socioekonomiska bakgrund och boende (5.3.1) deras minskade språkanvändning (5.3.2) samt 

deras attityder till målspråket och det nya landet (5.3.3).   

 
5.3.1 Socioekonomisk bakgrund och boende  
 
Axelsson & Magnusson (2012) skriver att den socioekonomiska bakgrunden har betydelse, 

och stöd och goda läsvanor hemifrån påverkar språkutvecklingen. Elevernas hade olika 

boendesituation och därmed olika förutsättningar. Carl talade svenska i familjen han bodde 

hos och fick stöd av dem att träna på att läsa, men det var i skolan som han upplevde att stödet 

blev bäst. Aron stördes av barnen i familjen och tappade motivationen att studera. För Rita 

och Sara underlättade det att de bodde med sina välutbildade föräldrar som var vana att 

studera. De kunde där använda sina modersmål och lite svenska med sina syskon. 

Boendesituation underlättade för dem att koncentrera sig på sina studier. David hade ingen 

studiemotivation på grund av sin sociala isolering utan längtade efter samvaron med 

klasskamraterna.  

 
5.3.2 Minskad språkanvändning 
 
Även om skrivandet utvecklades för David var det i klassen han talade svenska och han 

behövde samtalet med de andra för att utvecklas. Axelsson & Magnusson (2012) menar att ett 

interaktionellt vardagsspråk hjälper elever att lära sig skolspråket och att språket utvecklas 

fortare ju mer det används. Tora, som under våren bodde med flickor som själva lärde sig 

svenska, talade precis som David och Benny ofta andra språk i boendet. Det innebar att dessa 

tre under våren varken talade svenska i hemmet eller i skolan vilket gjorde David och Benny 

deprimerade och motivationen minskade. Trots att Carl och Aron talade svenska i boendet 

blev utmaningen att arbeta själva för stor och de saknade klassrummets stöttande samtal med 

läraren och de andra eleverna. Gibbons (2010) bekräftar att vid höga utmaningar behöver 

eleverna mycket stöttning. Hammarberg (2013) betonar att kommunikativ kompetens och att 
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få använda sin flerspråkighet är viktigt vid andraspråksinlärning. Aron och Benny som talade 

flest antal språk hade ingen nytta av det vid distansundervisningen eftersom interaktionen 

minskade.  

 
5.3.3 Attityder till målspråket 
 
Oavsett inlärningsålder underlättar en positiv attityd till målspråket att lära sig det, skriver 

både Abrahamsson (2009) och Abrahamsson & Bylund (2012:185,193). Rita uttryckte att hon 

hade ett mål med att lära sig svenska och ville inte göra sig själv besviken. Hon uppskattade 

utmaningen att lära sig nya ord och att skriva och hennes attityd underlättades troligtvis av att 

hon bodde med sin familj. Även Saras positiva attityd kan bero på att hon och familjen nu 

skulle stanna i Sverige och skapa sig en ny framtid.  

     Tora som nästan var myndig då hon kom till Sverige utan familj, kan troligtvis, förutom 

den instrumentella motivation som förut nämnts, även ha en integrativ motivation att skapa 

sig en framtid i Sverige (Abrahamsson & Bylund 2012:193). 

 
5.4 Förslag till vidare forskning 
 
Ytterligare forskning om distanslektioners påverkan på elevernas språkutveckling vore 

värdefullt, exempelvis om språkutvecklingen syns i elevtexter före och efter distansstudierna. 

Det vore även intressant med fokusgruppssamtal där fler lärare och studiehandledare delar 

upplevelser och reflekterar över om elevernas språkutveckling påverkats under 

distansundervisningen och hur modersmålet kan stötta dem som har kort skolbakgrund. 
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Bilaga 1A 
 
Samtycke till deltagande    
och information om en studie av elevers upplevelser av språkinlärning via digitala 
kanaler under våren 2020.  
 
Denna studie utförs inom kursen Svenska som andraspråk C vid Uppsala universitet. Syftet är 
att undersöka hur andraspråkselever upplevde sin språkutveckling under en tid då 
undervisningen enbart bedrevs digitalt.  
 
För att undersöka detta görs intervjuer med två–tre elever tillsammans i ett så kallat 
fokusgruppsamtal. Samtalen kommer att spelas in och det inspelade materialet kommer att 
behandlas konfidentiellt. Uppsatsen kommer att avidentifieras från all informationen som kan 
härleda till person, skola eller stad vilket innebär att du garanteras anonymitet. Materialet 
kommer endast att användas i detta syfte och inspelningarna raderas efter att uppsatsen 
godkänts. 
 
Att delta i studien är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. Du kan också när 
som helst kontakta mig om du har några frågor kring studien.  
 
Vänligen 
Kristina Göranzon kristina.Goranzon.1257@student.uu.se 
 
Handledare Ulla Börestam 
Institutionen för nordiska språk 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i denna studie.  

• Jag bekräftar att jag har fått information om syftet med undersökningen och vad min 
medverkan kommer att innebära. 

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att min medverkan är helt frivillig. 
• Jag vet att insamlat material kommer att anonymiseras och endast användas i 

forskningssyfte. 
• Jag vet att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta min medverkan i 

undersökningen. 
 
………………………………………………………………   Datum………………………. 
Deltagares namnteckning 
 
 
……………………………………………………………… 
Namnförtydligande     
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Bilaga 1B 
 
Samtycke till deltagande  
och information om en studie om en lärares upplevelser av elevers språkinlärning via 
digitala kanaler under våren 2020.  
 
Denna studie utförs inom kursen Svenska som andraspråk C vid Uppsala universitet. Syftet är 
att undersöka hur en lärare i svenska som andraspråk upplever att elevernas språkutveckling 
påverkades under en tid då undervisningen enbart bedrevs digitalt.  
 
För att undersöka detta görs en djupintervju med både fasta och öppna frågor. 
Samtalet kommer att spelas in och det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Uppsatsen kommer avidentifieras från all informationen som kan härleda till stad, skola eller 
person vilket betyder att ditt namn kommer att bytas ut och du garanteras anonymitet. Materialet 
som samlas in ska endast användas i detta syfte och inspelningen kommer att raderas efter att 
uppsatsen godkänts. 
 
Att delta i studien är frivillig och du kan avbryta din medverkan när du vill. Du kan också när 
som helst kontakta mig om du har några frågor kring studien.  
 
 
Vänligen 
Kristina Göranzon   
kristina.Goranzon.1257@student.uu.se 
 
Handledare Ulla Börestam  
Institutionen för nordiska språk 
 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i denna studie.  
• Jag bekräftar att jag har fått information om syftet med undersökningen och vad min 

medverkan kommer att innebära. 
• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att min medverkan är helt frivillig. 
• Jag vet att insamlat material kommer att anonymiseras och endast användas i 

forskningssyften. 
• Jag vet att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta min medverkan i 

undersökningen. 
 
 
………………………………………………………………   Datum………………………. 
Deltagares namnteckning 
 
 
……………………………………………………………… 
Namnförtydligande     
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Bilaga 2 
 
Bakgrundsfrågor  Fiktivt  elevnamn ________________________________ 
 
Kön  _________________ 
 
Födelseår  _________________ 
 
Ålder vid ankomst till Sverige  ________________________ 
 
Antal år i skola före ankomst till Sverige 
 ________________________ 
 
Arbetslivserfarenhet före ankomst till Sverige  ________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Föräldrars högsta skolnivå_______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Språk 

1. Språk du talar 
 
_____________________________________________________________________ 

2. Språk du kan skriva på 
 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Starkaste språk _______________________________________________ 
 

4. Språk du talar i vardagen  
 
Mest______________________________________________ 
 
Minst______________________________________________ 
 
 
Typ av boende - välj 

1. Bor med föräldrar ___ 
  

2. Bor i familj ___  
 

3. Bor med vänner ___   
 

4. Annat boende ___  
 
Språk som används ______________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till eleverna     
 
Hur gjorde ni för att kunna ha lektioner och tala med er lärare? (Vilket digitalt verktyg 
använde ni för era möten?) 
Hur många gånger om dagen hade ni träffar via internet? 
Var satt du vid mötena? 
Vad tycker du om teknik som undervisningsmaterial?  
(Vad tycker du var bäst/ sämst med distansundervisning?) 
 
Vad läste ni? 
Vad var svårt/lätt? 
Vad tycker du att du lärde dig?  
Är det skillnad mellan att läsa nu och hur det var att läsa innan distansundervisning? 
 
Vad fick ni skriva för något? 
Vad var svårt/lätt? 
Vad tycker du att du lärde dig? 
Är det skillnad mellan att skriva nu och hur det var innan distansundervisning? 
 
Fick ni uppgifter att lyssna på olika saker? 
Vad skulle ni göra då ni lyssnat? 
Vad var svårt/lätt? 
Vad tycker du att du lärde dig? 
Är det skillnad på att lyssna nu och hur det var innan distansundervisning? 
 
Fick ni till uppgift att tala/läsa in saker? 
Har ni gjort det förut? 
Vad var svårt/lätt? 
Vad tycker du att du lärde dig? 
Är det skillnad på att tala/läsa in saker nu mot hur det var innan distansundervisning? 
 
Samtalade ni då ni hade digitala lektioner?  

- Med varandra - Med läraren (svara på frågor eller annat?) 
Vad var svårt/lätt? 
Vad tycker du att du lärde dig? 
Är det skillnad idag då ni samtalar i klassrummet mot hur det var innan 
distansundervisningen? 
 
Vilket stöd har du fått i dina digitala studier? 
Vilket stöd har du saknat? 
 
Vilken färdighet upplever du att du har du lärt dig/utvecklats mest respektive minst i?  

- Läsning 
- Skrivning 
- Hörförståelse 
- Tala själv 
- Att samtala 
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Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till läraren 
 
Hur såg undervisningen ut före distansundervisningen? Hjälpmedel? 
Vad ändrade du och på vilket sätt när det bara blev digitalt?? 
Var satt du och jobbade? 
Vad har varit svårast att ge uppgifter i – läsning, skrivning, hörförståelse, 
taluppgift/inläsning? 
 
Vilka färdigheter har eleverna utvecklas haft störst språkutveckling i anser du? 
Hur märker du det? 
Vad beror det på tror du? 
Vilken färdighet har eleverna gett mest positiv feedback i att utföra? 
Varför är det så tror du? 
 
Vilka färdigheter har eleverna haft svårast att utvecklas språkligt i, anser du? 
Hur märker du det? 
Vad beror det på tror du? 
Vilken färdighet har eleverna gett mest negativ feedback i att utföra? 
Varför är det så tror du? 
 
Hur upplever du att de digitala lektionerna fungerade totalt sätt? (Tidpunkt, närvaro m.m.) 
 
Hur fungerade interaktionen? 
Varför var det så tror du? 
 
Genom vilket sätt kunde du stötta eleverna bäst? 
 
Vilka arbetsmetoder har fungerat bäst/sämst för elevernas språkutveckling anser du? 
På vilket sätt har språkstödjare använts? 
Kunde det har gjorts annorlunda? 
 
Om du skulle (tvingas) ha digital undervisning idag, skulle du göra något annorlunda mot i 
våras? 
Skulle du använda något annan arbetsmetod än du gjorde i våras? 
 
 


