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Titel: Språkutvecklande undervisningsstrategier i SVA-undervisningen. En studie av 
textsamtal i år F-3  

Många elever med svenska som andraspråk (SVA-elever) kommer till skolan med mycket 
svaga kunskaper i svenska språket, och ska både lära sig svenska och lära på svenska. Studier 
visar att SVA-elever presterar sämre generellt i PISA-undersökningar än elever med svenska 
som förstaspråk (OECD, 2018). Därför finns ett stort behov av riktade insatser mot just SVA-
elever. Föreliggande studie syftar till att studera hur textsamtal som undervisningsform kan 
gynna SVA-elevers språkutveckling och stödja dem i att utveckla läs- och samtalsförmågan.  

Studiens övergripande teoretiska ramverk är sociokulturell teori och mer precist den 
sociokulturellt baserade interaktionsforskningen som betonar samtalets potential för 
utvecklandet av elevers läsförmåga (Vygotskij, 1978; Wood, Bruner & Ross, 1976; Snow, 
2002; Wells, 2009).   

Textsamtalet erbjuder lärare möjligheter att arrangera undervisning som stödjer eleverna i att 
utveckla läsförståelsestrategier, ett metaspråk för att tala om text- och läsprocess samt 
strategier för att delta i utforskande och kunskapsbyggande samtal.  

Projektet är ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt, där undervisningen av SVA-
elever studeras mellan år F-3. Vi tänker oss mellan 1-3 klasser, beroende på vilka ramar vi 
kommer att kunna arbeta inom. Under dessa år kommer lärarna att erbjudas seminarier utifrån 
forskningsbaserad litteratur samt även studera sin egen undervisning med hjälp av 
videoupptagningar och samtal kring dessa i fortbildningssyfte. Våra data kommer att bestå av 
videoupptagningar av textsamtal i varje klass, vilka görs vid några tillfällen varje år.  

I vår presentation vill vi lyfta och diskutera några problemställningar relaterade till den här 
typen av samverkansprojekt, såsom lärarnas utmaningar relaterade till förankringen av 
undervisningsstrategier, etiska aspekter kopplade till elever och föräldrar samt övergripande 
ramar och krav från skolledningen.   
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