
Studiebesök på Språkintroduktionen i Luleå 

Under två dagar i april besökte vi, fyra lärare från Enskede gårds gymnasium, Luleå gymnasieby. Vi 

fick under dessa två dagar följa Lisa Högbergs undervisning, främst på Språkintroduktion men också 

på en litteraturkurs på nationellt program. Anledningen till vårt besök var att en av oss för några år 

sedan hörde ett radioprogram som behandlade Lisa Högbergs undervisning på språkintroduktion, 

och sedan kontaktade henne.  Efter det har vi haft en del utbyte och i april 2016 besökte vi alltså 

Luleå. 

Vi blev djupt imponerade av vad vi fick se. Miljön i skolan var lugn och välkomnande och det var 

snyggt och prydligt både inne i skolan och utanför. Runtom och i de klassrum där Lisa och Ulla 

verkade fanns det böcker överallt, vilket gjorde det klart att fokus låg på läsning av skönlitteratur.  

När lektionerna började var eleverna på plats och koncentrerade sig på undervisningen. Eleverna var 

engagerade och det märktes att de verkligen hade läst böckerna som diskuterades. De kunde utan 

svårighet sammanfatta innehållet, och när olika böcker eller teman diskuterades var de ivriga att 

uttrycka olika åsikter och att bemöta och utveckla varandras resonemang. Eleverna verkade vara 

trygga i sig själva och utstrålade självklarhet och vana att behandla olika livsfrågor med utgångspunkt 

i litteraturen.  

Samarbetet mellan Lisa och hennes kollega Ulla var effektivt, de lämnade över information och idéer 

till varandra så fort de möttes och verkade ständigt ha fokuserade och dynamiska samtal runt det 

som hände i klassrummet. Samtalen gällde både ämnesstoff och enskilda elever. 

För oss som själva arbetar med språkintroduktion var det spännande att se hur väl ett läsfrämjande 

arbete med höga förväntningar på eleverna och undervisning med utgångspunkt i skönlitteraturen 

verkade fungera. Nivån på elevernas språk var såvitt vi kunde bedöma hög, och det var härligt att 

möta en skolkultur där skönlitterär läsning var en självklar förutsättning för skolframgång. 
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