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Sammanfattning 

Med stöd i de nuvarande styrdokumenten finns möjlighet att organisera undervisning som i 
högre utsträckning skulle gynna flerspråkiga elevers skolframgång. Att ett stort antal elever med 
annat modersmål än svenska lämnar grundskolan med ofullständiga betyg är ett tecken på att 
dessa möjligheter inte utnyttjas. Undervisning i ämnet svenska som andraspråk och eventuellt 
någon timmes modersmålsundervisning i veckan räcker ofta inte till som stöd för att inhämta 
kunskaper i andra skolämnen då fokus i de förra i allmänhet ligger på språkets formsida. Det 
krävs därför att klass/ämneslärarna tar större ansvar över elevernas språkutveckling. Syftet med 
den föreliggande fallstudien är att undersöka hur en lärare organiserar och arbetar med 
språkutvecklande ämnesundervisning. Även villkor för möjliggörande av arbetet belyses. Våra 
teoretiska referensramar utgår från forskning om andraspråksinlärning samt språk – och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Resultatet skrivs fram genom observationer och intervju och 
ger inblick i hur undervisning med utgångspunkt i detta arbetssätt kan gå till. 
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1.Inledning 

Valet av vårt uppsatsämne grundar sig på vårt intresse för språk och språkutveckling i 
allmänhet. Vi har båda läst lärarutbildningen med inriktning mot ovanstående ämnesområde och 
ser examinationsarbetet som en möjlighet och ett tillfälle att fördjupa oss inom detta. Då 
sannolikheten är stor att våra framtida arbetsplatser kommer att innebära möten med 
flerspråkiga elever med varierande grad av kunskaper i det svenska språket har vi valt att inrikta 
vår studie mot området andraspråksutveckling. Det är många villkor som spelar in när det 
handlar om effektivt lärande av språk och ämneskunskaper för andraspråkselever. Dessa kan 
t.ex. vara hur elevernas språkliga bakgrund ser ut, hur väl deras förstaspråk är utvecklat och 
förankrat, hur länge de har vistats i Sverige, hur gamla de var när de anlände och hur deras 
språkbehärskning i svenska är. Ytterligare ett villkor för lärande är hur läraren organiserar och 
genomför sin undervisning. Detta arbete fokuserar på det pedagogiska upplägget av 
undervisning som kan möjliggöra inhämtning och utveckling av språk- och ämneskunskaper. 
Arbetet ger oss även en möjlighet att förvärva kunskaper om hur man på ett genomtänkt 
pedagogiskt sätt kan stötta andraspråkselever i sin kunskapsinhämtning och tar därför tillfället i 
akt att studera en verksamhet som arbetar med språkutvecklande ämnesundervisning i fokus. Vi 
tror även att vårt val av ämne kan uppfattas som en merit vid kommande anställningar. 
 
 

Begreppsdefinitioner 
 
I det följande definieras kortfattat ett par centrala begrepp som förekommer i arbetet.   
 
Förstaspråksinlärning är barnets inlärning av sitt modersmål. Ett språk som lärs in efter att ett 
första språk redan förankrats benämns andraspråk (Viberg, 2001). Målspråk är det språk som är 
i fokus vid inlärning (Hammarberg, 2004). Inflöde kan definieras som det språk en inlärare 
utsätts för och utflöde är inlärarens egen språkproduktion (Viberg 1993). Skutnabb-Kangas 
(1981) begrepp ytflyt innebär förmågan att flytande kunna kommunicera i vardagliga situationer 
som inte är särskilt intellektuellt krävande. Kontextualisering betyder att nytt stoff sätts in i ett 
sammanhang och elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas tillvara (Holmegaard & 
Wikström, 2004).  
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Bakgrund 
 
Många av eleverna med svenska som andraspråk lämnar skolan med ofullständiga betyg. 
Läsåret 2006/2007 var det 39 procent av eleverna med utländsk bakgrund som lämnade 
grundskolan utan att ha nått målen i ett eller flera ämnen. Definitionen utländsk bakgrund 
innebär att de antingen är födda utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands (SCB 
090417). Varför är det så? En bra gissning är att det handlar om något annat än brist på 
intelligens. För motivation krävs att man förstår det man läser och talar om i olika ämnen. Då 
fokus oftast ligger på att förankra specifika skolämneskunskaper hos eleverna och inte på den 
språkliga dimensionen i de samma blir språkutvecklingen främst något som lärarna i svenska 
som andraspråk förväntas ta hand om. Det ämnesspecifika språket hinns oftast inte med i ämnet 
svenska som andraspråk då betoning här ofta ligger på språkets form och uppbyggnad och inte 
på innehåll. Det är lätt att tro att en elev som talar bra svenska förstår innehållet i språket lika 
bra. Men ytflytet kan bedra. Ämnesspecifika begrepp som efterhand dyker upp i 
lärandesituationerna kan innebära stora problem för elever med svenska som andraspråk. Med 
tanke på att det i den svenska grundskolan läsåret 2007/08 fanns drygt 155 000 elever med 
annat modersmål än svenska anser vi att det kan det vara befogat att uppmärksamma 
språkutvecklande arbetssätt som går över ämnesgränserna (SCB, 090408). Om samtidig språk – 
och kunskapsutveckling hos två- eller flerspråkiga elever förväntas uppnås krävs det att alla 
lärare som undervisar har kunskap om hur man på bästa sätt kan stödja dessa språkligt.  
 
 

Samband förstaspråk och skolframgång 

 
Många forskare har belyst sambandet mellan undervisning på förstaspråket dvs. modersmålet 
och skolframgång (Thomas & Collier, 1997; Axelsson, 2004; Holmegaard & Wikström, 2004; 
Hyltenstam & Tuomela, 1996). Hur långt en elev kommit i sin kognitiva och kunskapsmässiga 
utveckling ses som en avgörande faktor. Det är med andra ord hur långt kommen eleven är på 
sitt modersmål som har betydelse för hur framgångsrikt lärandet via ett andraspråk blir. När det 
t.ex. handlar om begreppsbildning och inhämtade ämneskunskaper behöver dessa inte läras om 
en gång till utan kan transfereras från första till andraspråket. Trots att forskare är eniga om att 
den viktigaste bakgrundsfaktorn för skolframgång är ett välutvecklat förstaspråk är det i 
praktiken näst intill omöjligt resursmässigt att tillgodose alla elevers behov av 
modersmålsundervisning. Samtidigt är det lika relevant för dessa elever att lära sig de svenska 
begreppen. För att samtidig inlärning på båda språken skulle fungera i realiteten krävs en 
omorganisation av skolverksamheten som skulle kunna innebära att halva klassen t.ex. talade 
svenska och den andra halvan arabiska och att undervisningen halva tiden genomfördes på 
respektive modersmål. Axelsson (2004) menar dock att parallell undervisning av båda språken i 
realiteten är svårt att organisera bl.a. på grund av mängden modersmål som finns representerade 
i det svenska samhället. Frågan är även om det skulle finnas tillräckligt stort intresse att lära sig 
språk som inte har så hög status i samhället. Thomas & Colliers (1997) studie visar dock på att 
denna typ av undervisningsorganisation var den mest effektiva i de områden de studerade. 
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Eftersom organisation liknande den ovan beskrivna är svår att realisera bör andra sätt som 
främjar språk - och kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever belysas. Gröning (2003)  menar 
att de flesta andraspråkselever spenderar mesta tiden i klassrum där majoritetsspråket talas. Hon 
refererar till Laughlin & McLeod (1996 ) när hon understryker att när det handlar om 
undervisning av tvåspråkiga elever är det nödvändigt att kvaliteten på densamma 
uppmärksammas. Detta är särskilt viktigt när undervisning av samtliga skolämnen sker på 
andraspråket. Enligt Gröning (2003) kan undervisning som genomförs på andraspråket bli 
effektiv om den är noga planerad och byggd på medvetna strategier. Att lärarna innehar 
kunskaper om tvåspråkighet och andraspråksinlärning är också en förutsättning.  
 
 

Vardagsspråk och skolspråk 

 
Ämnet svenska som andraspråk är som regel inte tillräckligt för att stödja flerspråkiga elevers 
kunskapsinhämtning i andra skolämnen då fokus här ligger på språkets formsida och 
funktionella roll i vardagen (Bergman, Sjöqvist, Bülow, Ljung, 2001). Klasslärarnas roll blir 
därför viktig när det gäller att fördjupa förståelsen av nya ämnesbegrepp. Parallellt med 
inlärning av ämneskunskaper krävs det därför att även den språkliga biten uppmärksammas och 
utvecklas (Gibbons, 2006). Integrering av språk och innehåll gynnar inlärning av andraspråk 
likväl som ämneskunskaper då detta görs i ett sammanhang. Detta arbetssätt gynnar även andra 
elever som har svårighet att tolka abstrakta begrepp som förekommer i kontextobundna 
situationer (Cummins, 2001). Cummins (1981) delar upp individens språkbehärskning i två 
kategorier. Viberg (1993) benämner dessa begrepp bas och utbyggnad. Basen karakteriserar den 
muntliga språkbehärskning barnet har med sig från sitt modersmål fram till omkring 6-
årsåldern. Utbyggnad avser de språkkunskaper som eleven förväntas förvärva och utveckla i 
skolan såsom t.ex. läs- och skrivinlärning och ordförrådsutbyggnad. Förmågan att kunna 
uttrycka och formulera sig muntligt och skriftligt utan andra hjälpmedel än språket kan sägas 
vara utbyggnadens essens (Axelsson, 2003). Undervisningen i den svenska skolan utgår från att 
alla elever minst har uppnått basen vid skolstart. För många elever med svenska som andraspråk 
innebär det att de måste utveckla både bas och utbyggnad parallellt. Ibland kanske de inte ens 
har basen i sitt eget modersmål, vilket i sin tur medför ytterligare hinder för inlärning (Bergman 
& Abrahamsson, 2004).  
 
 

Styrdokument kontra verklighet 

 
I styrdokument är det fastställt att  
 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (Lpo 94 :4)   
 
Det är ett väl formulerat stycke men hur ser det ut i verkligheten för flerspråkiga elever? Läggs 
det för stort ansvar på lärare i andraspråk? Forskare som Cummins (2001) och Hyltenstam & 



 

 6 

Lindberg (2004) menar att så nog är fallet på många skolor. Åtskilliga ämneslärare tar inte 
hänsyn till flerspråkiga elevers behov och en relevant förklaringsfaktor kan vara att de helt 
enkelt saknar kunskaper i andraspråksinlärning. Cummins (2001) anser att frågor som t.ex. hur 
utbildningssystemet ska organiseras för att på mest verkningsfulla sätt lära tvåspråkiga elever 
målspråket i undervisningen blir mer och mer relevanta i dagens heterogent kulturella samhälle. 
Han menar vidare att skolorna aktivt måste arbeta för att skapa en övergripande policy där språk 
och social mångfald tas i beaktande vid planering och genomförande av undervisningen. Detta 
skulle i sin tur innebära att samtliga lärare skulle kunna ta ansvar för andraspråksinlärarnas 
kunskapsinhämtning (Ibid.) Axelsson (2004) betonar att det inte är brist på styrdokument som är 
problemet när det gäller att skapa goda förutsättningar för skolframgång för flerspråkiga elever. 
Problemet ligger snarare i att vilja, förmåga och kunskap att implementera dessa förutsättningar 
saknas.  

 

Den undersökta verksamheten 

 
Genom vår verksamhetsförlagda utbildning fick vi vetskap om att ett språkutvecklande 
pilotprojekt genomförts i en av Stockholms kranskommuner. Projektet initierades av två lärare i 
kommunen i mars 2007 och avslutades i januari 2008. Initiativtagarnas upplevelser av elevernas 
brist på förförståelse och begrepp fick dem att känna att den ordinarie undervisningen var 
otillräcklig. Idén med projektet var att väcka intresse för språkutvecklande arbetssätt och utbilda 
lärare i dessa med mål att höja flerspråkiga elevers inlärningsmöjligheter. En av lärarna arbetar 
nu deltid med fortbildning av pedagoger i kommunen. Empirin i vår föreliggande studie är 
baserad på verksamhet i den klass 5 vari hon undervisar. Elevunderlaget är till övervägande del 
flerspråkiga barn och skolan arbetar uttalat med språkutvecklande ämnesundervisning. 
 
 

Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med vårt arbete är att få kunskap om hur lärare kan arbeta med språkutvecklande 
ämnesundervisning i ett flerspråkigt klassrum. Vi vill därför undersöka hur vår informant 
implementerar teorierna i praktiken. Våra frågeställningar är: 

 
• Hur organiserar läraren sin undervisning? 
• Vad är det i undervisningen som utmärker ett språk - och ämnesutvecklande arbetssätt? 
• Vilka förutsättningar anser läraren vara viktiga för möjliggörande av detta arbetssätt? 
• Vilka för- och nackdelar upplever läraren med ett språk och ämnesintegrerat arbetssätt? 
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2. Teoretiskt perspektiv- 
tidigare forskning   

I följande avsnitt presenteras forskning om hur andraspråksinlärning går till samt forskning som 
belyser språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Denna forskning har relevans för det valda 
ämnesområdet för föreliggande arbete. 
 

Andraspråksinlärning  
 
Inom interimspråksteorin ses inläraren som en aktiv konstruktör av sitt språk. Begreppet 
interimspråk  kan definieras som ett språksystem under ständig utveckling som inläraren 
konstruerar på väg mot målspråket, dvs. det språk som ska läras in. För att interimspråket ska 
utvecklas måste inläraren enligt Krashens inflödeshypotes utsättas för förståeligt språkligt stoff, 
så kallat begripligt inflöde, på målspråket (Hammarberg, 2004). Adekvat inflöde, som bör ligga 
något över andraspråksinlärarens aktuella språkbehärskningsnivå, ger inläraren språkligt 
råmaterial som denne bearbetar. Utifrån detta material möjliggörs skapande hos inläraren av 
egna hypoteser om målspråket (Bergman m.fl., 2001; Viberg, 1996). Enligt 
interaktionshypotesen lanserad av Long räcker det dock inte bara med begripligt inflöde. En 
förutsättning för att inlärning ska ske är att inläraren i interaktionen med en målspråkstalare får 
förhandla, dvs. ha inflytande över det språkliga stoff som de exponeras för, genom att visa när 
den förstår respektive inte förstår och kan be om förtydliganden eller klargöranden (Lindberg, 
2004). I interaktionen trycker Long på vikten av målspråkstalarens förmåga att anpassa sitt tal 
till inlärarens aktuella utvecklingsnivå. Att ge korrektiv feedback anses också vara en viktig 
uppgift som denne innehar (Hammarberg, 2004).  Axelsson (2003) refererar till forskare som 
Gass, Selinker och Swain, som i stället fokuserar på inlärarens egen språkproduktion som 
viktigaste källa för inlärning. De menar att det är i utflödet – den egna språkproduktionen - som 
inläraren prövar sina hypoteser om målspråkets struktur, innehåll och regler. Omgivningens 
reaktioner på det producerade utflödet ger inläraren möjlighet att allteftersom bearbeta och 
omarbeta dessa. Inlärarna bör därför i största möjliga mån erbjudas tillfällen att använda 
målspråket i klassrumsinteraktionen för att komma vidare i sin språkutveckling (Ibid.). 
 
Vygotskij (2007) betonar att inlärning till stor del är en social och gemensam aktivitet där 
interaktion mellan deltagarna är avgörande. Detta menar Gibbons (2006) gäller även för 
språkutveckling som sker vid tillägnandet av ett andraspråk. Att omformulera eller klargöra det 
man säger är en särskilt givande interaktion och inlärarens produktion av utflöde i form av 
längre uttalanden är avgörande för dennes språkutveckling . Dysthe (1996) betonar vikten av att 
utgå från elevernas intressen och angelägenheter för att skapa en meningsfull och 
kunskapsgivande dialog i klassrummet. I ett flerstämmigt klassrum skapas rikligt med tillfällen 
att producera utflöde. Ladberg (2000) framhåller även hon betydelsen av inlärares språkliga 
aktivitet i klassrummet. Genom att gruppera elever i olika konstellationer och med olika syften 
ges de tillfällen att samtala, berätta, diskutera, förklara, presentera och fråga, vilket gynnar 
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språkutvecklingen. Gibbons (2006) menar dock att lyssna och tala är färdigheter som ofta inte 
ges den uppmärksamhet och tid som de borde när det gäller övning. Fokus i klassrummen ligger 
oftast på att läsa och skriva.   
 

Cummins modell som verktyg för läraren 
 
En uppgifts svårighetsgrad avgör kravet på kognitiv bearbetning dvs. ju mer abstrakt och 
kontexreducerad den är ju högre nivå av språkbehärskning krävs Om språkfärdigheterna inte 
ligger på tillräckligt hög nivå finns det en risk för att den kognitiva utmaningen inte stimuleras 
på ett tillfredställande sätt (Holmegaard & Wikström, 2004). Cummins (1989) har skapat ett 
användbart verktyg för pedagoger i form av en matris. Denna kan användas som analysredskap 
för pedagogen när det gäller att välja adekvata uppgifter för andraspråksinlärare (Holmegaard & 
Wikström, 2004). Matrisen innehåller fyra fält A, B, C, D och utgår från två dimensioner; grad 
av situationsberoende och kognitiv nivå, som är relevanta för språk - och kunskapsutvecklingen 
hos andraspråkselever. Situationsfaktorn belyser i vilken utsträckning kontexten kan hjälpa 
eleven att begripa och lösa uppgifter. De kognitiva nivåerna pekar på hur pass kognitivt 
krävande uppgifterna är.  
 
 
 

                 
 
                  (Fritt efter Cummins modell, 1989) 
 
Enligt Cummins (1989) bör språkinlärare på nybörjarnivå arbeta med uppgifter som kan 
placeras i fält A, för att därefter förflytta sig mot fält B och vidare till D. Aktiviteter i fält C 
(situationsoberoende och kognitivt enkel) anses varken förbättra elevens språk eller övriga 
kunskaper då det här ofta är fråga om utantillinlärning och kopiering av text utan förklaring av 
innehåll (Axelsson, 2003). Eleven är med andra ord inte aktiv i lärandeprocessen då dennes 
kreativa förmåga inte tas till vara och uppgifterna blir därför inte produktiva ur 
utvecklingssynpunkt. 
 
Uppgifter som kan placeras i fält A (situationsberoende och kognitivt enkel) kan handla om att 
utveckla förmågor att delta i vardagliga samtalssituationer. Detta kan definieras som 
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nybörjarstadiet i språkinlärningen. Här spelar intonation och kroppsspråk en viktig roll som stöd 
för den aktuella samtalssituationen (Axelsson, 2003). Uppgifter i fält B (situationsberoende och 
kognitivt krävande) kräver större kognitiv ansträngning då förmågor som att t.ex. kunna 
konstatera, sammanfatta, generalisera och jämföra övas här (Holmegaard & Wikström, 2004). 
På denna nivå bör uppgifter för andraspråkselever oftast ligga då aktiviteterna är mer kognitivt 
krävande men fortande stöds av kontexten (Axelsson ,2003). Grupparbeten och laborativa 
arbetssätt där elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper bör tas tillvara är exempel på 
aktiviteter i detta fält. Genom denna typ av uppgifter blir inte all kunskapsinhämtning enbart 
beroende av språket (Holmegaard & Wikström, 2004). Fält D (situationsoberoende och 
kognitivt krävande) är den kognitivt mest krävande nivån då språket här är det enda medlet för 
kunskapsinhämtning. Inläraren får inget eller lite stöd av sammanhanget eller samtalspartnern 
utan måste helt förlita sig på sina språkfärdigheter (Axelsson, 2003). För andraspråkselever kan 
det dröja upp till 10 år innan man kan arbeta med uppgifter i detta fält. Ett par exempel på 
förmågor som övas i detta fält kan vara att argumentera för sin sak, analysera, tolka belägg och 
dra slutsatser (Holmegaard & Wikström, 2004). Uppgifter kan här till exempel handla om 
uppsatsskrivande (Axelsson, 2003).  
 
Sellgren (2005) delar in kontextuellt stöd i inre och yttre faktorer. De inre faktorerna består bl.a. 
av tidigare erfarenheter, skolbakgrund samt motivation. De yttre faktorerna är exempelvis 
interaktion och möjlighet att förhandla med andra samt att använda konkret material. Även 
Holmegaard & Wikström (2004) talar om vikten av kontextualisering i undervisningen och ger 
förslag på hur man kan göra detta. Användning av bilder och laborativa material är ett sätt, att 
eleverna tillåts använda alla sinnen ett annat. De menar även att det är viktigt att ha elevernas 
tidigare kunskaper och erfarenheter som grund i undervisningen. Sellgren (2005) refererar till 
Cummins, som menar att en av anledningarna till att flerspråkiga elever misslyckas i skolan är 
att man inte tar tillvara och utnyttjar deras tidigare förvärvade erfarenheter.  
 

Didaktik i klassrummet  
 
I följande avsnitt presenteras klassrumsforskning som belyser områden såsom grupparbete, 
lärarstödd redovisning, arbete med kontextbundet och kontextreducerat språk och 
genrepedagogik. 
 

Kognitiva utmaningar 

 
Klassrumsforskning visar att många lärare som är medvetna om sina andraspråkselevers brister i 
språket har en tendens att förenkla språket i ämnesundervisningen. Det kan till och med vara så 
att det som anses svårt plockas bort och man väljer något mindre kognitivt krävande för att det 
är enklare att undervisa om rent språkligt. Att lärarens krav på eleven sänks är allvarligt ur både 
kunskaps- och språkinlärningssynpunkt (Hajer , 2004). Cummins (2001) och Gibbons (2006) 
menar att undervisning för andraspråkselever ofta läggs på en nivå som understiger deras 
kognitiva kapacitet. Hajer (2004) betonar att ett interaktivt arbetssätt gör det möjligt att arbeta 
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med kognitivt utmanande ämnestexter då samspel innebär att begrepp och innehåll diskuteras 
och förtydligas. 
 
I traditionell klassrumsundervisning har fokus ofta legat på utantillinlärning och mekaniska 
övningar. Här är det i huvudsak läraren själv som stått för den muntliga produktionen vilket inte 
är det optimala för elevernas kognitiva och språkliga utveckling. Då eleverna ändå fått tillfälle 
att tala är det dessutom ofta i form av korta svar på lärarens kontrollfrågor (Gibbons, 2006). 
Interaktionen mellan lärare och elev bör enligt t.ex. Dysthe (1996) därför vara dialogformad då 
hon liksom Vygotskij (2007) menar att mening är något som genereras genom samspel. 
Inlärningsmöjligheterna är därför avhängiga samspelet mellan kommunikationsprocess och 
individuell kognitiv process. Vygotskij betonar just detta då han hävdar att ”utan social 
kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande” (Vygotskij, 2007:10). 
 
 

Interaktiva arbetssätt 

 
Inom det sociokonstruktivistiska synsättet på hur inlärning bäst sker betonas interaktion och 
aktivt deltagande som väsentliga för skapandet av ny kunskap. Genom hög grad av interaktion i 
klassrummet och elevens egen produktion av tal och skrift i en meningsfull kontext kan även 
ämnesundervisning användas för språkutveckling (Hajer, 2004). Holmegaard och Wikström 
(2004) presenterar EPA- modellen som innebär att samtliga elever i ett klassrum kan få sin röst 
hörd. Denna modell består av tre faser som innebär: 
 
En- Varje elev skriver ned svar på lärarens fråga under en kort stund. 
Par- En diskussion i par om det nedskrivna. 
Alla - Läraren skriver ner elevernas tankar på tavlan så att alla får ta del av dem. 
 
Vilka typer av frågor läraren ställer är också av betydelse för elevernas språkliga och kognitiva 
utveckling. Öppna frågor som varför- och hur- frågor ger eleverna mer utrymme för produktion 
av utflöde (Gibbons, 2005).  
 
 
Grupparbetets möjligheter 
 
Thomas & Collier (1997) menar att inom undervisningen bör det finnas gott om plats för 
elevsamarbete. Det här arbetssättet är att föredra då det på ett mer effektivt sätt gynnar 
andraspråksinlärning än om läraren undervisar på traditionellt sätt. I grupparbetet förhandlar 
eleverna tillsammans om betydelsen av ord och begrepp. Gröning (2006) redovisar i sin 
avhandling hur elever gemensamt i grupp löser språkrelaterade problem. Genom frågor, svar, 
korrigeringar och sökande efter ord vid diskussioner om ämnesrelaterade uppgifter utvecklas 
både språk och ämneskunskaper. Uppgifterna som andraspråkeleverna i hennes studie arbetade 
med låg på adekvat kognitiv nivå i förhållande till deras ålder och de var inte språkligt 
förenklade. Grupparbetet innebar bl.a. att de gemensamt hjälptes åt att reda ut svåra 
ämnesbegrepp och stöttade varandra vid stavning. Gibbons (2006) framhåller grupparbetets 
möjligheter för effektiv språk – och kunskapsinlärning och  även Lindberg (2001) betonar att 
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det ömsesidiga stöd elever i grupparbeten kan ge varandra bidrar till ett gemensamt språk och 
kunskapsbygge som kan främja den individuella utvecklingen. Gibbons (2006) menar vidare att 
en viktig faktor som avgör om denna typ av pedagogisk verksamhet blir givande är att 
uppgifterna är konstruerade så att det krävs att samtliga deltagare blir nödvändiga för att lösa 
dem. De bästa övningarna är således övningar där informationsklyftor finns och där varje elev 
måste bidra med sin speciella kunskap för att gruppen ska komma fram till en lösning. Att dela 
in eleverna i grupper som Gibbons (2006) benämner expertgrupper och hemgrupper innebär att 
först tillsammans med andra arbeta fram underlag i expertgruppen för att sedan gå vidare till 
hemgruppen för att förmedla vad man kommit fram till. På detta vis tränas både den 
funktionella sidan av språket och ämneskunskaperna befästs. En annan faktor som är av 
betydelse för effektiva grupparbeten är att läraren försäkrar sig om att alla har förstått 
instruktionerna. Många påföljande anvisningar innebär ofta svårigheter, då lyssna till direktiv i 
flera led som ska memoreras och förstås är en av de svåraste uppgifterna för andraspråkselever. 
Att låta dem återberätta direktiven och att även skriftligt ge dem instruktionerna underlättar för 
eleverna att komma ihåg dem. Att pedagogen är tydlig med syftet med övningen är ytterligare 
en betydelsefull faktor för det produktiva grupparbetet lika som att uppgifterna ligger på rätt 
kognitiv nivå. Just detta med att hitta rätt nivå kan vålla en hel del bekymmer särskilt när det 
gäller äldre andraspråkselever i och med att det ofta krävs mer avancerade språkkunskaper på 
högre kognitiva nivåer. Övningar utförda i en kontext kan dock ofta sägas bidra till en kognitiv 
utmaning. Eftersom språkförmåga är något som bestäms av sammanhanget kan man säga att 
språket inte är något som vi först utvecklar för att sedan använda. Om en andraspråksinlärare 
bara skulle ägna sig åt språkinlärning skulle det ta alldeles för lång tid och denne skulle hamna 
långt efter sina kamrater i den övriga kunskapsinhämtningen. Uppgifterna i gruppövningarna 
bör därför fokusera på både kunskaps- och språkutveckling. Det är också viktigt att tänka på att 
tilldela eleverna nog med tid för genomförande av uppgifterna. Instruktioner, genomgångar och 
sammanfattningar är sådant som också bör få ta tid då dessa även bidrar till den språkliga 
utvecklingen (Ibid.).  
 
 
Lärarstödd redovisning 
 
Gibbons (2006) talar även om lärarstödd redovisning som en metod för att ge andraspråkselever 
fler tillfällen att producera utflöde i helklass. Lärarens förtydliganden, sätt att ställa frågor och 
ge språkmallar hjälper eleven att formulera vad denne vill förmedla. Detta arbetssätt går att 
relatera till Vygotskijs (2007) teorier om den proximala utvecklingszonen, då han menar att 
arbete i denna innebär att det man i dag med hjälp av någon annan som redan befinner sig på 
den närmaste högre utvecklingsnivån kan göra, kan man göra själv imorgon. Läraren bör enligt 
Gibbons (2006) tänka på att ge eleven möjlighet att börja redovisningen på det sätt denne själv 
vill, då det generellt är enklare för andraspråkselever att själva starta samtalet än att bli styrda in 
i det. Som förslag på inledningsfrågor nämner hon exempelvis ”Berätta vad du har lärt dig, 
berätta vad du har gjort, vad kom du fram till?, vad vill du berätta om för oss?” Det är också 
relevant att tänka på att inte forcera samtalstakten utan låta eleven ta den tid den behöver för att 
svara. Läraren bör heller inte ha för bråttom med att sammanfatta eller omformulera det eleven 
vill säga. Att be om förtydliganden av eleven är en bra väg att gå för att få denne att utveckla sitt 
språk (Ibid). 
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Från det kontextbundna till det kontextreducerade språket 

 
Gibbons (2006) menar att talet kan ses som en bro till det skrivna språket. Från ena sidan där det 
kontextbundna språket befinner sig till den andra sidan där vi hittar den kontextreducerade 
skriften. Det kontextbundna språket kännetecknas av att samtliga deltagare i samtalet befinner 
sig just där och då det talas, dvs. de kan förstå vad eller vem något handlar om utan att talaren 
explicit måste uttrycka det. Det kontextreducerade språket däremot karakteriseras av att det inte 
är situationsbundet. Detta innebär att talet eller skriften måste vara så pass tydlig i sig att 
mottagaren förstår kontexten. För en andraspråkselev är det troligtvis enklare att åstadkomma 
ett sammanhängande stycke text som liknar ett kontextbundet tal än en mer skriftspråksliknande 
text. För att hjälpa dessa elever att utveckla sin förmåga att uttrycka sig mer skriftspråkligt 
redovisar Gibbons (Ibid.) en arbetsgång som inleds med att eleverna genomför laborativa 
experiment och övningar för att på så sätt ge dem en möjlighet att sätta egna ord på vad som 
händer. Vygotskij (2007) betonar att begrepp blir tomma på innehåll om de inte kan knytas till 
erfarenhet. Säljö (2000) menar att försöka beskriva vad man ser innebär att sätta ord på 
tankarna. Han poängterar även att individer ofta inte vet vad de tänker förrän de i ord formulerat 
det. Gibbons (2006) hävdar vidare att det i denna inledande fas är bra om smågrupper arbetar 
med olika moment så att det skapas informationsklyftor som i sin tur innebär att en naturlig 
kommunikationssituation uppstår. I den andra fasen i arbetsgången introducerar läraren 
nyckelord eller begrepp utifrån elevernas egna benämningar på företeelser som synliggjorts i 
experimenten. Eftersom eleverna redan fått en förförståelse för vad dessa innebär underlättas 
inlärningen av orden tack vare att de inte bara är abstrakta begrepp. Tredje fasen utgör 
lärarstödd redovisning, vilket innebär att eleverna med hjälp av läraren övar på att uttrycka sina 
resultat på ett mer explicit sätt i tal. Detta förfarande gör att ett skolämnes specifika ord 
uppmärksammas och tränas. Det talade språket blir härmed mer likt skriftspråket. Denna variant 
av lärarstödd redovisning kan ses som ett sätt att lotsa eleverna från erfarenhet av upplevelse till 
vardagsspråk till det mer explicita språket som kännetecknar ett visst område. Den fjärde och 
sista fasen i arbetsgången går ut på att eleverna i sina loggböcker svarar på frågan ”Vad har du 
lärt dig?”  Därefter får de till uppgift att formulera en skriftlig rapport om laborationerna (Ibid.). 
 
Sammantaget kan man säga att detta didaktiska arbetssätt skiljer sig från den traditionella 
undervisningen av andraspråkselever på så sätt att det är först efter att eleven fått erfarenhet av 
en viss företeelse som introduktionen av lämpliga glosor och begrepp sker. Den traditionella 
undervisningen lutar sig ofta mot argumentet att språket först bör läras in för att sedan 
användas. Genom att här utgå från elevernas befintliga kunskaper i språket kan nya begrepp 
allteftersom experimenten fortlöper kopplas till de tidigare kunskaperna (Gibbons, 2006). 
 
 

Genrepedagogik 

 
Gibbons (2006) framhåller att lära sig skriva olika typer av texter tar tid. För elever som 
dessutom ska lära sig skriva på ett språk som inte är deras förstaspråk kan det innebära många 
svårigheter. De som inte har kunskap om hur en text byggs upp eller kan förstås av andra 
producerar ofta talspråksliknande texter. Avsikten med att uttryckligen beskriva vad olika 
textgenrer innebär är att eleverna ska bli medvetna om en viss texttyps syfte, dess språkliga 
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egenskaper och struktur. Att lära sig ett andraspråk innebär att vara medveten om vilka 
språkliga konventioner som gäller i den aktuella kulturen. Inom genrepedagogiken har forskare 
som Derewianka (Gibbons, 2006) konstruerat en cirkelmodell som kan fungera som ett verktyg 
för lärarna i undervisningen. Denna modell kan användas för att tydliggöra för eleverna de 
varierande språkliga drag som karakteriserar en viss kategori av text. Cirkelmodellen innehåller 
fyra faser i modellen vilka är: 
 

• Bygga upp kunskap om ämnesområdet 
• Studera texter inom genren för att få förebilder 
• Skriva en gemensam text 
• Skriva en individuell text  

 
Den första fasen innebär att skapa en förförståelse av ämnet. Detta uppnås genom att tala, 
lyssna, läsa och eventuellt kortfattat anteckna. I följande fas fokuseras den aktuella textegenrens 
grammatiska strukturer och funktion, dvs. eleverna blir uppmärksammade på formsidan och 
syftet med texten. Här passar det bra att införa metaspråk, dvs. att tala om specifika termer som 
har att göra med språkets formsida. Tredje fasen kännetecknas av att gemensamt skriva en text 
med stöd av läraren. Utifrån elevernas tankar och förslag bearbetas texten kontinuerligt vilket 
innebär att eleverna blir medvetna om att skrivandet är en pågående process som i slutändan 
leder fram till en produkt. I denna fas tas hänsyn till både form och innehåll. De grammatiska 
aspekterna presenteras här i en ändamålsenlig betydelsefull kontext vilket gynnar 
kunskapsinhämtningen. I den fjärde och avslutande fasen förväntas eleverna själva utifrån 
innehållet och kunskaperna från de tidigare faserna visa på förmåga att producera en individuell 
text. En fördel med denna modell är att man kan gå in i den fas där eleverna kunskapsmässigt 
befinner sig dvs. det är inte nödvändigt att gå igenom alla steg om inte behovet finns. 
Ytterligare en fördel är att de nya kunskaperna inom det aktuella ämnet befästs i flera steg då 
arbete utifrån cirkelmodellen innebär både att läsa, lyssna och tala innan textproduktion och 
textbearbetning startar (Gibbons, 2006). 

3. Metod 

I följande stycke presenteras de metoder vi valt att bygga vår undersökning på, vilka kriterier 
som legat till grund för vårt urval av undersökningsobjekt och hur vi gått till väga vid insamling 
och bearbetning av materialet. Förhållningssätt till de etiska principerna presenteras också. 
 

Val av materialinsamlingsmetoder 
 
Vi har valt att lägga upp vår undersökning som fallstudie där vi kombinerar metoderna 
observation och halvstrukturerad intervju för att få en djupare kunskap om hur en 
ämnesintegrerad undervisning kan organiseras och genomföras i ett flerspråkigt klassrum. Att 
använda sig av fler än en metod för datainsamling kan bidra till att skapa en tydligare 
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helhetsbild av det undersökta objektet (Gillham, 2008). Merriam (1994) menar att valet av 
kvalitativ fallstudie lämpar sig väl om syftet med undersökningen är att skapa ökad förståelse 
och få djupare insikt i en viss belägenhet. Det kan exempelvis gälla att belysa en särskild aspekt 
av en pedagogisk verksamhet. Fokus i en fallstudie kan sägas ligga på process mer än på 
resultat. Om man ämnar förbättra en praktik kan fallstudien fungera som ett redskap för att 
skapa förståelse för vilka delar av denna som man bör fokusera på (Ibid.). Vår undersöknings 
primära informationskällor är observation och intervju vilka är de vanligaste när det gäller 
kvalitativa fallstudier. 
 
 

Observation  

 
Liksom intervjuer kan observationer vara allt ifrån ostrukturerade till väl strukturerade 
(Merriam, 1994). Vi har använt oss av löpande protokoll som innebär att man försöker anteckna 
ned så mycket som möjligt av något man i förhand bestämt sig att fokusera på (Johansson & 
Svedner, 2006). Då vi på förhand formulerat påståenden med utgångspunkt från de i arbetet 
presenterade teorierna kan våra observationer sägas vara mer strukturerade än om vi skulle gå in 
i verksamheten och förutsättningslöst titta på vad som sker (se bilaga 2). 

 

Halvstrukturerad intervju  

 
Syftet med att använda oss av denna typ av intervju är att vi vill kunna ta tillvara på intressanta 
vinklingar som informanten delger oss, samtidigt som vi vill ha ett tydligt fokus på vårt 
undersökningsområde. Som Gillham (2008) menar kännetecknas en halvstrukturerad intervju av 
en balans mellan flexibilitet och struktur. Strukturen består i att man utgår från en sorts 
intervjuguide, där vissa frågor som man önskar få svar på är fasta (Björndal, 2005). Den flexibla 
aspekten utgörs av att frågorna är öppna och att det finns möjlighet för intervjuaren att ställa 
sonderande och utvecklande frågor utifrån de strukturerade (Gillham 2008). Våra frågor till 
respondenten går att se i bilaga 1. 
 
 

Informella samtal 

 
I samband med våra observationer uppstod ibland kortare tillfällen för spontana samtal mellan 
oss och läraren runt didaktiska och pedagogiska frågor som rör det språkutvecklande arbetssättet 
hon använder sig av. Dessa korta sekvenser menar vi är för betydelsefulla för att ignorera och 
väljer därför att i resultatdelen sammanfatta och presentera de delar av samtalen vi finner 
relevanta för vårt arbete.  
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Urval 
 
Vårt val av verksamhet att undersöka utgår från erfarenheter från den verksamhetsförlagda 
utbildning som en av oss deltagit i. Lärarna som var initiativtagare till det språkutvecklande 
pilotprojektet arbetar på denna skola. En av lärarna undervisar i naturorienterande ämnen i år 5. 
Inom dessa ämnen förekommer många ämnesspecifika begrepp och vi anser det intressant att få 
kunskap om hur hon arbetar med ämnesundervisning på ett språkutvecklande sätt. Vi tycker 
också att åldersgruppen är passande då vår utbildning sträcker sig från förskolan till skolår 6 och 
det skolrelaterade språket blir alltmer kognitivt krävande ju högre upp i åldrarna man kommer.  
 
Vår informant är utbildad mellanstadielärare och har 20 års erfarenhet inom professionen.  
Under sin utbildning läste hon under en termin svenska som andraspråk. De senaste tio åren har 
hon huvudsakligen arbetat med flerspråkiga elever. Informanten är för närvarande engagerad i 
ett språkutvecklingsprojekt bekostat av Barn och utbildningskansliet i kommunen och arbetar 
både som klasslärare och med utbildning av andra lärare. Under projektets gång har hon på 
distans fortbildat sig inom genrepedagogik, en kurs som ordnades av Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk och Malmö högskola. Läraren har även besökt två stora konferenser, 
”Education, Diversity and Excellence” samt ”Language, Litteracy and Learning”, där betydande 
forskare inom området som Gibbons, Derewianka och Polias föreläst. Språkutvecklingsprojektet 
fortsätter i höst och då även med utbildning av biträdande rektorer i kommunen. 
 
Den undersökta klassen består av 29 elever varav 26 har annat modersmål än svenska. Många 
av eleverna är hemmahörande i kringliggande kommuner och åtta av dem har 
modersmålsundervisning. Vistelsetid i Sverige och språkbehärskning i svenska varierar.  Två av 
åtta elever som är berättigade till (boende i kommunen) studiehandledning på sitt modersmål 
utnyttjar detta. Handledning innebär att modersmålsläraren en timme i veckan kommer till 
skolan och arbetar med ett ämne som elevens mentor anser att eleven behöver stöd i. 
 

Genomförande 
 
Efter både e-post- och telefonkontakt med den lärare vi funnit lämplig för vår studie besökte vi 
verksamheten under en förmiddag. Detta som en inledande fas för att skapa oss en bild av vårt 
undersökningsområde. Vi ansåg även att ett första besök skulle fungera som vägledning för 
strukturering av de kommande observationerna. Besöket genomfördes under en och en 
halvtimmes arbetspass i Naturorienterande ämnen. Temat för den aktuella lektionen var vatten 
vilket hade initierats någon vecka tidigare. Vid det första besöket bestämdes tid för fortsatta 
observationer och intervjuer.  
 
Våra observationer genomfördes vid tre tillfällen á 90 minuter. Vi använde oss av löpande 
protokoll vilket innebar att vi allt eftersom relevanta situationer för undersökningen uppstod, 
nedtecknade dessa. Våra frågeställningar bestämde vårt fokus.  
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Intervjun genomfördes i ett arbetsrum i kommunhuset. Vi satt ostörda och spelade in samtalet 
både på diktafon och video (utan bild) för att försäkra oss om att ha tillgång till materialet i 
efterhand. Intervjun pågick i ungefär 30 min. Materialet transkriberades dagen efter. Efter att 
arbetet med analysen startat saknade vi uppgifter inom ett par områden och kontaktade därför 
informanten. Kompletteringsfrågorna besvarades via e-post. 

Materialbearbetning 
 
Vi har valt att sammanställa våra observationsresultat med stöd av en lista bestående av 
numrerade påståenden som vi formulerat utifrån de teoretiska resonemang som legat till grund 
för vårt empiriska arbete (se bilaga 2). Vi läste noga igenom våra löpande anteckningar och 
markerade med siffror under vilka påståenden dessa kunde sorteras in.  
 
Intervjun transkriberades och sammanställdes i form av en löpande text med inslag av citat. 
Detta är enligt Gillham (2008) ett sätt att redovisa som tillåter informanten att komma till tals på 
ett direkt sätt. 

Etiska aspekter 
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet presenterar fyra forskningsetiska principer 
som forskare bör ha i åtanke vid genomförande av undersökningar inom området. Dessa fyra är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.(www.vr.se) 
Vi har tagit del av dessa och upplyst informanten om hennes rättigheter. Hon  har även fått ta 
del av transkriptionen och varken hon eller den undersökta verksamheten kan identifieras i vår 
undersökning. Med anledning av konfidentialitetskravet har även hemsidan för upplysning 
angående pilotprojektet uteslutits. 

4. Resultat 

I följande stycke presenteras de sammanställda observationsresultaten och en sammanställning 
av vårt intervjuresultat. Slutligen sammanfattas för studien relevanta inlägg som uppkommit vid 
spontana samtal i samband med observationerna. Observationsresultaten har skrivits fram med 
hjälp av påståenden vilka vi formulerat utifrån de teoretiska resonemang som ligger till grund 
för arbetet och som även fungerade som struktur vid observationerna. Intervjumaterialet har 
bearbetats och presenteras i form av en berättelse med inslag av citat som belyser innehållet i 
framställningen. 
 

http://www.vr.se/�
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Sammanställning av observationsresultat 
 
 
1. Läraren kopplar undervisningen till elevernas tidigare erfarenheter. 
 
Läraren startar de observerade lektionerna med att gå igenom vad de gjorde vid de senaste 
tillfällena. Temat är vatten och läraren börjar med att få eleverna att reflektera över vad som 
händer med vattnet när man diskar, tvättar sig eller går på toaletten. De kommer så småningom 
in på begreppen avlopp, reningsverk och kretslopp. Följande lektionstillfälle försäkrar läraren 
sig om att alla har förstått vad kretslopp innebär och ger eleverna exempel på olika typer t.ex. 
blodet, solen och vattnet. ”Saker som går runt – kommer tillbaka.”  
 
Klassen ska arbeta med en laboration som handlar om vattenrening. Läraren frågar vad eleverna 
använder vatten till hemma. Svar som hon får är: ”Duschar, diskar, borstar tänderna, går på toa, 
tvättar händerna, tvättar kläder, torka golvet” etc. 
 
Vid laborationen används material som eleverna kan tänkas ha använt på morgonen, t.ex. fil, 
müsli, te, schampo för att illustrera avfall som spolas ned i avloppet. 
 
Läraren berättar för eleverna hur mycket vatten en människa i genomsnitt förbrukar om dagen, 
vilket är 470 liter. Hon frågar sedan om de vet hur mycket ett badkar rymmer. Någon gissar på 8 
liter en annan på 100 liter. Läraren upplyser om att ett vanligt badkar rymmer ca 300 liter. 
 
2. Läraren förklarar och ger eleverna nyckelord / begrepp. 
 
Läraren förklarar nyckelord och begrepp kontinuerligt och vid behov. Många gånger skriver hon 
ned dem på tavlan. Ofta uppmuntrar hon eleverna att själva komma fram till vad de kan 
innebära.  
 
När klassen arbetar med en text som handlar om vatten går de igenom centrala begrepp som 
presenteras, däribland sötvatten, saltvatten, brackvatten, torka och kretslopp.  

 
L:  ”Vanligt vatten kallas sötvatten – det är det vi dricker – det är inte socker i 
det…utan vanligt vatten. Det vatten du tar i kranen är samma vatten.” 
 
L: ”Sjuder…det är att det kokar, när det bubblar.” 
 
L: ”Om nåt är förorenat är det väldigt smutsigt.” 

 
 
De flesta begrepp försöker läraren reda ut i interaktion med eleverna. 
 

L: ”Vem har skrivit en sån här text?”   
E:”Forskare, meteorolog…” 
L: ”Meteorolog är…?” 
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E: ”En som kan om väder – en vuxen” 
L: ”Ja, kan jättemycket om vädret.” 

 
 
L: ”Kretslopp vad betyder det?” 
E: ”Omkrets” 
L: ”Nej, inte omkrets, det har vi i matematiken. Kretslopp.” 
E: ”Vattnet går runt.” 
L: ” Hur kommer det till molnen?” 
E: ”Solen värmer.” 
L: ”Kretslopp är alltid att något går runt.” 

 
 

E: ” Vi försökte blanda ihop salt och sött vatten, men det låg ovanpå” 
L: ”Vad kallas det, när det ligger ovanpå?” 
       Ingen vet. 
L: ”Skikt. Det ligger i olika skikt.” 

 
Vid ett par tillfällen sätter hon begrepp på företeelser eleverna beskriver. 

 
E: ”Den bara fortsätter” ( Texten, vår anm.) 
L: ”Ja, det är löpande text ja..” 
 
E: ” Samma vatten”  
L: ” Ja det är också ett sätt att säga det. Kretslopp.” 
 
E: ”Jag tror att salt kommer att gå ner”  
L: ”Gå ner, lägga sig på botten för att det är salt. För att saltvatten är tyngre än 
sötvatten.” 
 
E: ”Kloaker” 
L: ”Ja, kloaker, eller avloppssystem som det också heter.” 
 
E: ”Varför kan du inte göra såhär? (Visar med handen, vår anm.) 
L:  ”Mojar lite menar du?” 
E: ” Ja” 

 
 E: ”Vattnet började gå bort” 
 L: ”Vad heter det?” 
 E:  (Inget svar) 
 L: ” Vattnet avdunstar”      
 
 
Vid en laboration frågar läraren eleverna: 

 
L: ”Vad behöver vi?” 
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E: ” En sån där spis” 
K: ”Ja, vad heter den?” 
E 1: ”Minispis” 
E 2: ”Bordsspis” 
E 3: ” Kokplatta” 
L: ”Ja bra!” 

 
 
3. Läraren är tydlig i sin kommunikation med eleverna. 
 
Läraren talar tydligt men i normal hastighet, hon sammanfattar ofta elevernas utlägg på ett 
klargörande sätt. Ofta upprepar hon det hon sagt, men med andra ord. 
 
 

L: ” Är det många av er som känner av pollen - är allergiska?” 
 
L: ”Hon har ont i magen, hon är sjuk alltså” 

 
 
I början av ett arbetspass talar läraren både om och skriver ned på tavlan vad eleverna behöver 
plocka fram. 
 
Lärare och elever har inledningsvis samtalat om reningsverk. Eleverna ska sedan i smågrupper 
diskutera frågan ”Varför behöver vi rena vattnet i reningsverk?” och enskilt skriva ner tankarna 
runt detta. Läraren skriver här även ned frågan på tavlan som stöd. 
 

 ”Ni ska få en papperslapp och fundera och skriva ner svaret på frågan” 
 
I början av en annan No-lektion berättar läraren vad som ska hända på lektionen. 

 
”Vi ska leka reningsverk, vi ska rena vatten. Smutsa ner vatten och rena sen som 
i reningsverk. Det blir inte på riktigt, men ungefär. Men vi läser en text om hur 
det är på riktigt.” 

 
Eleverna har fått nya platser i No-salen och läraren förklarar tydligt vad som gäller under de 
kommande lektionerna. 
 

”Ni har fått platser som ni ska ha alltid när ni kommer hit. Ni ska jobba med de 
andra vid bordet. Det här gäller tills jag bestämmer annat.” 

 
 
4. Läraren använder sig av visuella hjälpmedel, praktiska aktiviteter och kroppsspråk för 
att tydliggöra innehållet och stötta elevernas inlärning. 
 



 

 20 

Under ett av det observerade tillfällena använder sig läraren inledningsvis av en kolv med tratt 
och filter för att knyta an till föregående laborations innehåll. Hon använder även ofta visuella 
tecken när hon talar med eleverna. 
 

”Har du fått telefon från henne?” (Gör/visar en lur med handen, vår anm.) 
 
”Vi häller bort vatten i diskhon (visar med händerna, vår anm) ,på toaletten 
spolar man – svisch”.  ( låtsas spola, vår anm.) 

 
Hon använder tavlan för att introducera nya ord och begrepp. 
 

”Nu står jag och säger saker som ni inte känner till så jag måste skriva” (På 
tavlan, vår anm.) 

 
När klassen ska överföra teori i praktik om vattnets kretslopp använder de sig av en kastrull 
fylld med saltat vatten som de låter koka på en kokplatta. Ångan relateras till molnen som kyls 
ned och det bildas nederbörd. 
 
Vid arbete med texten om vattnet på jorden, läser läraren först texten och eleverna har en kopia 
av densamma för att kunna följa med i läsningen. De pratar även om bilden ovanför texten för 
att skapa förförståelse av innehållet. När de vidare ska arbeta med att identifiera verben i texten 
och styckeuppdela den lägger hon på en overhead-kopia som visuellt stöd för eleverna. Läraren 
förklarar också ordet reningsverk på engelska för några elever då de inte har förstått innebörden 
av detta ord. 
 
Eleverna läser en text om reningsverk och allteftersom nya begrepp dyker upp, stoppar läraren 
läsningen och reder ut dessa. När de kommer till ordet trekammarbrunn, ritar läraren en sådan 
på tavlan och förklarar samtidigt hur den fungerar. Hon går tillväga på samma sätt med ordet 
utedass. 
 
Under en av No-lektionerna ska läraren demonstrera hur ett reningsverk fungerar. Hon har tagit 
fram tvål, schampo, te, kaffe, yoghurt, müsli, blomnäring (som ska föreställa urin), jord (som 
ska föreställa avföring ), diskmedel, tvättmedel, toalettpapper och tandkräm. Med andra ord 
saker som ofta spolas ned i avloppet under dagen. Hon ber eleverna en efter en att komma fram 
och hälla i lite kaffepulver, tepåsar, toapapper, diskmedel, tandkräm med mera i 
vattenbehållaren. Samtidigt frågar hon t.ex.  

 
”XX, borstar du tänderna? Kom och häll i lite tandkräm.” 
”Nu är det dags att diska, XX, kom och häll i lite Yes.” 
”Någon som åt yoghurt till frukost? Sen sköljer man resterna. Kom och häll i lite    

                          yoghurt i vattnet.” 
 
När vattnet är tillräckligt nedsmutsat, är det dags att rena det. Läraren visar då med hjälp av 
först ett grovt nätfilter och ett sandfilter hur vattenrening i reningsverk går till. Efter filtreringen 
är det dags för kemisk rening och läraren förklarar hur denna process går till och vilka ämnen 
man tillsätter i vattnet, t.ex. järnsulfat. Sedan blåser hon med ett sugrör i vattnet för att 
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demonstrera en pump som blåser syre i vattnet. Efter det är det dags att tillsätta bakterier 
(rödslem) som äter upp smutsen. Sedan kommer ännu en filtrering men denna gång används en 
finare sand. Eleverna får möjlighet att känna på sanden, då det är skillnad på grovlek mellan den 
sand som först användes och denna. Under hela laborationen förklarar läraren hur reningsverk 
fungerar och ställer frågor till eleverna som exempelvis: 

 
”Det var mycket som fastnade. Kan man dricka det här nu?” (Efter första 
filtreringen, vår anm.) 
”Det vatten som kommer i kranen har ju sett ut så här” 
”I reningsverket, efter filtret så har man ett sandfilter” 
”Förstår ni hur sanden renar vatten?” 
”Samtidigt blåser man i en massa syre. De har stora pumpar som gör det. För 
att den kemiska processen ska komma igång”  

 
 
5. Tillfällen till interaktion och diskussioner både mellan lärare/elev och elev/elev skapas. 
 
Läraren använder sig genomgående av ett interaktivt arbetssätt. Hon ställer utvecklande och 
stöttande frågor och det är ett ständigt samspel och förhandlande mellan henne och eleverna. 
När de arbetar med en text om vattnet på jorden tydliggörs innehållet och formen i samspel med 
eleverna.  
 

L: ” Vad är det här för typ av text? Är det en berättelse eller saga…?” 
E: ”En faktatext” 
L: ” Hur vet du det?” 
E: ”Det står så här olika grejer om vatten –inte som en berättelse, mer fakta.” 
L: ” Vem kan ha skrivit den? 
E: ”En forskare, en meteorolog…” 
L: ”Meteorolog är…?” 
E: ”En som kan om väder – en vuxen.”  
L: ”Ja, kan jättemycket om vädret.” 
L: ”Är den skriven nu eller som det var förut?” 
E: ”Det står är.” 
L: ”Just det, det finns flera ord som talar om att det är nutid.” 
E: ”Det står det finns.” 
L: ”Finns – nutid, fanns - dåtid.” 
L : ”Stryk under alla ord som är nutid.” 

 
Arbetet fortsätter med att de tillsammans går igenom textens verb. Vid ett senare 
observationstillfälle ska samma text indelas i stycken och läraren förhandlar med eleverna fram 
lämpliga uppdelningar och överskrifter. Hon ställer frågor som liknar; Vad anser du är en 
lämplig rubrik? Vad tycker ni andra om den här rubriken? Stämmer den överens med innehållet 
i texten?  
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Eleverna får även parvis diskutera frågan om varför vi behöver rena vattnet. Därefter skriver de 
individuellt ned vad de kommit fram till. Slutligen får alla framföra sina svar och läraren 
sammanfattar dem på tavlan. 
 
Hon låter även eleverna i stor utsträckning förklara begrepp för varandra och sammanfattar och 
tydliggör efteråt med andra ord det eleverna sagt. Hon uppmuntrar eleverna att försöka hitta 
andra sätt att uttrycka sig om de kör fast.  
 

E: ” Jag tror den heter sil…nej, jag vet inte hur jag ska säga…” 
L: ” Jo, jag förstår, fortsätt…” 

 
E: ”Varför är det skum där uppe?” 
L: ”Ja, vad är det i vattnet?” 
E1: ”Tvål” 
E2: ”Schampo” 
L:”Ja, just det!” 
 
L:”Kan du xx berätta för xx vad vi gjorde förra gången?” 
E:”Man la det där” (Vi hällde vatten i behållaren, vår anm.) 

 
Hon följer upp elevernas frågor. Ibland tar hon hjälp av en annan elev som får förklara. 
 

E1: ”Hur får man salt i vattnet?” 
E2: ”Det kommer från bergen.” 

 
Läraren uppmuntrar här den andra eleven att förklara hur det kommer sig att vattnet är salt.  
 
 
6. Läraren använder olika frågetyper som främjar språklig och kognitiv utveckling hos 
eleverna. 
 
 Typer av frågor som uppmärksammades under våra observationer var bland andra: 
 

”Kretslopp, vad betyder det?” 
”Hur kommer det till molnen?”(Vattnet, vår anm.) 
”Var är stycket slut? 
”Finns det något i innehållet som gör att du vill sätta stopp här?” 
”Vad minns du?” 
”Vad handlar det om” 
”Hur vet du det?” 
”Vad är ett utedass?” 
”Hur skulle det vara om vi inte hade reningsverk?” 
”Varför ska vattnet bli rent?” 
”Vad är det ni ser, kan ni berätta lite?” 
”Vad mer tror ni att vi behöver?” 
”Vad ser ni på bilderna?” 
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”Vem kan ha skrivit den?” (Texten, vår anm.) 
 
 
7. Läraren ger eleven tillräckligt med tid till att uttrycka sig.  
 
Eleverna ges genomgående tillfälle att tänka och omformulera sig i interaktion med läraren. 
Genom uppmuntran och genom att ställa utvecklande och stödjande frågor stimulerar hon 
eleverna till att producera utflöde.  
 
8. Läraren organiserar varierande aktiviteter så att samtliga språkfärdigheter (läsa, 
skriva, lyssna, tala) övas. 
 
När lektionen startar och klassen ska förflytta sig till No - salen saknas det ett par elever. Hon 
ber en av eleverna skriva en lapp till de övriga om var de befinner sig. 
 
Ofta läser antingen läraren eller eleverna högt för klassen och övriga lyssnar och följer med i 
texten. Efteråt diskuterar de innehållet i helklass.  
 
Eleverna får också vid ett tillfälle uppgiften att parvis diskutera frågan ”varför behöver vi rena 
vattnet?” Var och en ska sedan skriva ned vad de kommit fram till och varje grupp läser därefter 
upp de nedtecknade svaren för de övriga i klassen. 
 

Sammanställning av intervju   
 
Vår informant har arbetat i 20 år som lärare. Hon uppskattar att hon drygt hälften av tiden 
arbetat med elever med svenska som andraspråk. Hon är utbildad mellanstadielärare vilket 
innebär att hon är behörig att undervisa i alla ämnen utom idrott och slöjd. Under sina första 10 
år arbetade hon som klasslärare. Därefter bytte hon arbetsplats och fick en klass som uteslutande 
bestod av barn med invandrarbakgrund. 
 
På frågan om vilka arbetssätt hon använder för att integrera språk och innehåll svarar hon att det 
till mångt och mycket handlar om konkretion. 
 

…att använda visuella hjälpmedel, grafiska hjälpmedel, alltså kurvor, pilar,  
diagram och sånt att titta på…kartor för att visualisera,(…) försöker använda 
film(…)och så laborationer eftersom jag har mycket med No så blir det mycket 
labbar för att konkretisera.  

 
När de jobbar med text menar läraren att de många gånger bryter ner den och analyserar 
delarna. Hon organiserar ofta smågruppsarbete eller pararbete för att eleverna ska producera 
eget språk.  
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…kortskrivning för att de ska skriva innan de pratar, att de får tänka själva och 
skriva ner…repetition, jättemycket repetition, gå tillbaka, vad var det vi gjorde 
sist och så gå vidare från det. 
 

Läraren påtalar att eleverna har kort minne, kortare än de svenska eleverna, och att detta beror 
på att språket inte fungerar. Just därför är det ännu viktigare att ständigt repetera för att befästa 
kunskaperna.  
 
Förutsättningar som läraren betonar är viktiga för att fullfölja ambitionen att arbeta med 
språkutvecklande ämnesundervisning är att samarbetet mellan kollegor fungerar, att dessa kan 
gå över ämnesgränserna och att man ser på eleverna i sin helhet. 
 

…man måste vara otroligt flexibel…och inte tänka snävt... 
 
Ytterligare en faktor som spelar in i sammanhanget är att schemaläggningen fungerar. Läraren 
uttrycker även en önskan om att modersmålslärarna skulle knytas närmare den ordinarie 
verksamheten. 
 

Modersmålslärarna skulle man ju vilja ha mycket tajtare, knyta in dem, de är ju 
ute i periferin nu. 
 

Att ledningen förstår problematiken om varför elever med svenska som andraspråk inte når 
målen och att den stöttar och uppmuntrar lärarna i deras strävan att arbeta på ett sätt som 
möjliggör effektiv kunskapsinhämtning för dessa elever är en annan mycket betydelsefull 
omständighet i sammanhanget som läraren framhåller. 
 
På frågan om vilka fördelar hon finner med arbetssättet hävdar läraren bestämt att ett språk- och 
ämnesintegrerande arbetssätt är absolut nödvändigt för svenska som andraspråkselever och att 
det är det enda sättet om man vill att de ska få möjligheter att inhämta kunskaper inte bara i 
språket utan även i skolämnen. 
 
När det handlar om att belysa svårigheter och nackdelar med att använda sig av det ovan 
nämnda arbetssättet får följande citat belysa lärarens spontana reaktion: 

 
Det är ju jobbigt (skrattar), det är ju jobbigt, man måste vara väldigt 
engagerad…Tänka väldigt mycket och grundligt och just det, reflektera (…) det 
är aldrig nog nästan, utan man måste gå tillbaka och titta. Nähä nu får vi ändra på 
det (…) Det är i och för sig så man ska jobba som lärare men…men i rena 
svenskspråkiga klasser kan man ju…gå lite mer på ytan, tror jag... 
 

Sammanställning av uppföljningsfrågor  
 
När läraren arbetar med genrepedagogiken använder hon bilder, bildtexter och rubriker för att 
skapa förförståelse om ämnet. Hon gör kontinuerliga uppehåll där förklaringar och 



 

 25 

förtydliganden av språk och innehåll belyses. En muntlig sammanfattning av innehållet görs. 
Därefter arbetar de med formsidan av texten, som kan innebära en uppdelning av texten i 
stycken och skapande av underrubriker. Grammatiska strukturer som t.ex. tempus 
uppmärksammas. När det gäller skrivprocessen utgår hon ofta från en gemensamt sammanställd 
tankekarta eller en matris över det aktuella ämnet. Eleverna skapar parvis eller i helklass utifrån 
denna en faktatext. 
 
På frågan om hur laborationer följs upp svarar hon att de efter genomförda laborationer skriver 
en resultatsammanställning där frågorna Vad såg du? Vad hände? besvaras. Avslutningsvis 
läggs mycket möda på att generalisera de erhållna kunskaperna vid laborationerna så att 
eleverna ska förstå hur dessa kan appliceras på fenomen i verkligheten. 
 
När det gäller lärarens tankar runt gruppindelning framhåller hon faktorer som språklig 
behärskning, socialt samspel och organisationsförmåga för skapandet av effektiva och 
fungerande arbetsgrupper. 

 

Informella samtal 

 
Läraren menar att det är ett ständigt pendlande mellan nivå A och B i Cummins modell i och 
med att man vid kontroller upptäcker att eleverna inte hänger med. Det handlar om att lägga 
undervisningen på rätt kognitiv nivå för att möjliggöra kunskapsinhämtning. Läraren poängterar 
att eleverna har svårt för att generalisera kunskaperna t.ex. har de svårigheter med att överföra 
resultaten från laborationerna till företeelser i verkligheten. När det gäller grupparbete och att 
skapa utflöde, betonar läraren att det är bra om eleverna har olika saker att redovisa för varandra 
så att kommunikationen blir naturlig. Läraren menar även att det krävs att man noga planerar 
lektionerna så att alla delar som utmärker arbetssättet kommer med.  

5. Analys 

I följande avsnitt ämnar vi att länka ihop resultaten från våra observationer och intervjun med de 
tidigare presenterade teoretiska resonemang vi valt som utgångspunkt för vår undersökning. 
Vi strukturerar vår analys utifrån rubriker vi funnit lämpliga utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar. 

Organisation av undervisningen 
 
Våra observationer visar att läraren till stor del bygger sin undervisning på interaktion och 
laborativa arbetssätt, något som många forskare inom detta område betonar är faktorer som är 
avgörande för en framgångsrik kunskapsinhämtning för flerspråkiga elever (se Axelsson, 2004, 
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Gibbons, 2006, Holmegaard & Wikström, 2004, Sellgren, 2005). Hon använder sig av grupp - 
och pararbeten i olika syften vilket Ladberg (2000) menar främjar språkutvecklingen då 
arbetssättet innebär att fler tillfällen för språkproduktion skapas. När läraren och eleverna 
arbetar med ämnestexter gör hon dem även uppmärksamma på språkets formsida. Detta 
tillvägagångssätt är karakteristiskt för genrepedagogiken presenterad av bl.a. Gibbons (2006). 
Här blir eleverna medvetna om språkliga regler och konventioner som präglar en viss textgenre. 
 

Aspekter som utmärker ett språk- och 
ämnesutvecklande arbetssätt 
 
Läraren talade under observationerna överlag tydligt och artikulerat till eleverna men använde 
en nivå på språket adekvat för åldersgruppen. Hon sänkte inte, som enligt Hajer (2004) är 
förkastligt, nivån på innehållet i ämneskunskaperna eller nivån på språket, vilket annars kan 
vara vanligt i ett klassrum med elever med annat modersmål än målspråket. Vårt resultat visar 
att läraren ständigt strävar efter att förklara och konkretisera ord och begrepp för att tydliggöra 
dessa. Krashen betonar att just begripligt inflöde av målspråket är en av de viktigaste 
förutsättningarna för utveckling av det samma (Hammarberg, 2004). Vi noterar att läraren ofta 
flikar in förklaringar på ord eller begrepp som eleverna frågar om. Long menar att det är av stor 
betydelse att inläraren får utrymme att visa när hon inte förstår och behöver få något förklarat på 
annat sätt (Hammarberg, 2004). Att elevernas frågor ligger till grund för en del av interaktionen 
gynnar enligt Dysthe (1996) en kunskapsgivande dialog i och med att den då blir meningsfull 
för dem.  
 
Vid intervjun framkom det att läraren ofta använder sig av par - och grupparbeten i sin 
undervisning för att skapa möjligheter till utflöde. Att organisera lärandet på detta vis är enligt 
Thomas & Collier (1997) att föredra då samspelet och förhandlingarna om innehållet gynnar 
andraspråksinlärning. När läraren organiserar smågruppsarbete har hon deras språkliga 
utveckling i åtanke. Därför får elever med varierande språklig behärskning ofta arbeta 
tillsammans. Här kan vi se att arbetet sker i den proximala utvecklingszonen, som enligt 
Vygotskij (2007) är betydelsefullt vid inlärning.  
 
Vid ett observationstillfälle fick eleverna till uppgift att först diskutera frågan om varför man 
behöver rena vattnet i reningsverk. Sedan skulle de enskilt skriva ned svaret och därefter 
muntligt presentera vad de kommit fram till. Läraren sammanfattade svaren och skrev ned dem 
på tavlan. Denna arbetsgång innebär att alla elever involveras i interaktionen och vi kan se ett 
samband med EPA-modellen presenterad av Holmegaard & Wikström (2004) även om den 
första och andra fasen kommer i omvänd ordning. Det förekom att eleverna hjälptes åt att 
formulera sig. Detta kan vi relatera till Gröning (2006) och hur elever i hennes avhandling löste 
språkrelaterade problem.  
 
Att få många tillfällen till att skapa egen språkproduktion, dvs. utflöde, är enligt många 
forskare, däribland Gass, Selinker och Swain en förutsättning för inlärarens språkutveckling  
(Axelsson, 2003).  Genom de grupp- och pararbeten som vi noterade i våra observationer gavs 
eleverna fler möjligheter till producera utflöde än vad som varit möjligt om arbetet skett i 
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helklass. Axelsson (2003) menar även hon att andraspråkselevers tillfällen till produktion av 
utflöde i klassrumsinteraktionen bör maximeras. Under våra observationer såg vi många 
exempel på att läraren använde sig av olika frågetyper för att utmana eleverna i sin kognitiva 
utveckling och för att uppmuntra språkproduktion. Gibbons (2005) understryker att lärarens val 
av frågor är av stor betydelse för elevernas språkliga och kognitiva framåtskridande.  
 
Grupparbeten och laborativa arbetsätt ligger enligt Holmegaard & Wikström (2004) i fält B om 
man utgår från Cummins (1989) modell. Läraren menar att hon hela tiden får pendla mellan fält 
A och fält B då hon upptäcker att eleverna inte har hängt med. Det kontextuella stödet är med 
andra ord likvärdigt men den kognitiva nivån måste anpassas efter elevernas behov. Att 
generalisera, som Holmegaard & Wikström (2004) menar är en förmåga som övas i fält B, tycks 
enligt läraren vara svårt för eleverna. Hon refererar till en laboration som klassen genomfört 
vilken handlade om att skapa vattenånga som skulle symbolisera vattenavdunstning från haven. 
Tanken med experimentet var att eleverna skulle förstå sammanhanget avdunstning – regn men 
det blev för svårt för eleverna och läraren kände att de måste gå tillbaka till fält A för att 
tydliggöra sambandet på en enklare kognitiv nivå. Ett annat exempel på ett arbete i fält B som vi 
observerade var när läraren i en laboration ville påvisa hur ett reningsverk fungerar. Samtidigt 
som hon använde sig av laborativt material förklarade hon vad som hände och knöt an till 
elevernas erfarenheter dvs. de teoretiska resonemangen utfördes i en kontext. Eleverna 
engagerades även genom att praktiskt hjälpa till med de olika momenten i experimentet. Deras 
aktiva deltagande vid laborationen är enligt det sociokonstruktivistiska perspektivet avgörande 
för inlärning av ny kunskap (Hajer, 2004). 
 
Läraren skapar många tillfällen för interaktion. Bland annat ber hon ofta elever förklara för 
varandra, t.ex. om någon inte varit närvarande vid en lektion. Detta är förutom ett tillfälle att 
producera utflöde en övning i att gå från kontextbundet till kontextreducerat tal. Gibbons menar 
också att detta moment kräver övning och att det finns informationsklyftor mellan eleverna 
bidrar till att naturliga kommunikationstillfällen uppstår. Lärarens påtagliga och ständiga 
samspel med eleverna under våra observationer relaterar vi till Dysthes (1996) och Vygotskijs 
(2007) diskussioner gällande betydelsen av sociala relationer för meningsskapande.  
 
Läraren stödjer kontinuerligt eleverna i sina försök att uttrycka sig. Hon ger eleverna tid till att 
formulera sig och använder sig av korrektiv feedback, vilket innebär att hon upprepar det eleven 
vill ha sagt med grammatisk och innehållsmässig korrekthet. Enligt Hammarberg (2004)  är 
detta en viktig uppgift läraren har för att stödja språkutvecklingen hos andraspråkselever. 
Genom att ställa frågor som Hur menar du då? ger hon eleven möjlighet att förtydliga sitt 
budskap. Gibbons (2006) talar om lärarstödd redovisning, som innebär att pedagogen genom 
förtydliganden och användandet av olika frågetyper hjälper inläraren att formulera vad den vill 
ha sagt. Hon poängterar också att läraren inte bör vara för snabb med att sammanfatta vad 
eleven vill säga. Vid våra observationer ger läraren överlag eleverna gott om tid för att framföra 
sina uttalanden. Ibland omformulerar hon dock elevernas utsagor för att förtydliga innehållet. 
 
Under våra observationer arbetade klassen vid två tillfällen med en faktatext om vatten. Innehåll 
och centrala ämnesbegrepp diskuterades i helkass. Varje elev hade sin kopia av texten och 
läraren använde OH med samma text. Arbetet startade med ett samtal om vad bilden till texten 
innehöll och vad den betydde. Läraren fortsatte med att läsa texten högt och ville därefter att 
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eleverna med egna ord skulle berätta vad den handlade om. På detta vis skapades en 
förförståelse av texten och dess innehåll. Arbetet fortskred med att analysera formsidan av 
texten genom att tala om vilken typ av text det handlade om och vem som skulle kunna tänkas 
ha skrivit den. Därefter ströks verben i texten under och de pratade om nutid och dåtid, här 
nämnde även läraren begreppet tempus. De arbetade vidare med att dela in texten i stycken och 
ge dem passande underrubriker. Dessa moment kan vi relatera till den första och andra av de 
fyra faserna i cirkelmodellen inom genrepedagogiken (Gibbons, 2006) Läraren beskrev i 
intervjun hur hon fortsättningsvis tillsammans med eleverna brukar göra en tankekarta eller en 
matris om det aktuella ämnet. Avslutningsvis skriver läraren och eleverna antingen gemensamt 
eller i par en text inom genren med stöd av tankekartan. På så sätt kan vi säga att fas tre och fyra 
i cirkelmodellen används växelvis och därmed inte efter varandra. Hajer (2004) menar att även 
mer avancerade ämnestexter kan användas i undervisning om innehållet görs begripligt med 
hjälp av ett interaktivt arbetssätt. 
 
Vi observerar att läraren ofta skriver ned ord och begrepp på tavlan. Hon skriver även ned 
arbetsgången och sammanfattar skriftligt vad man tillsammans kommit fram till vid samtal och 
laborationer. Det här menar Gibbons (2006) är ett viktigt förfarande då det för 
andraspråkselever kan vara svårt att komma ihåg flera på varandra följande instruktioner eller 
tankeled. Skriften fungerar härmed som ett stöd för minnet. Läraren menar också att ständiga 
repetitioner är nödvändiga för att förankra kunskaperna då flerspråkiga elever ofta har kort 
minne på grund av att språket ännu inte är befäst.  
 
Läraren försöker ofta knyta an undervisningen till för eleverna bekanta företeelser, vilket enligt 
Sellgren (2005) är ett sätt att använda sig av kontexten som ett stöd för kunskapsinhämtning. 
Vid en lektion observerades att läraren knöt an till elevernas användning av vatten på morgonen. 
Att bygga undervisningen på elevernas tidigare erfarenheter är också något Holmegaard & 
Wikström (2004) betonar är givande för andraspråksinlärare. Användning av bilder och konkret 
material samt sinnena är andra faktorer som kan bidra till kontextualisering av undervisningen 
enligt Sellgren (2005) och Holmegaard & Wikström (2004). När klassen vid ett tillfälle skulle 
arbeta med en text började de med att samtala om den tillhörande bilden för att skapa 
förförståelse och kontext. Vid en annan observation fick eleverna möjlighet att känna på 
sandens finkornighet. En annan typ av kontextualisering enligt Sellgren (2005) är att eleverna 
får möjlighet att förhandla i interaktionen. Detta är något vi noterar är utmärkande för samtliga 
observationer. 
 
När det gäller att utveckla språket från att vara kontextbundet till att bli mer kontextreducerat 
föreslår Gibbons (2006) ett arbetsupplägg om fyra faser som innebär att gå från det konkreta till 
det abstrakta. Med hänvisning till första fasen i arbetsgången genomfördes i klassen en 
laboration som skulle illustrera vattnets kretslopp och eleverna gavs tillfälle att med egna ord 
formulera vad som hände och fick på samma gång något konkret att referera till när man 
övergick till fas två. I denna introducerades ämnesbegrepp utifrån elevernas benämningar på 
företeelser, exempelvis sa en elev ”vattnet går bort” och läraren svarar ”vattnet avdunstar” och 
ger därmed eleven ett begrepp för händelsen. Alltså först efter det att eleverna fått berätta med 
egna ord introducerade läraren specifika ord och ämnesbegrepp. På så sätt har eleverna grundat 
sin förståelse utifrån erfarenhet. De nya orden kunde därmed kopplas till något konkret vilket 
Vygotskij (2007) menar är avgörande för inlärning av begrepp. I fas tre vill läraren att eleverna 
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ska berätta vad som hände under laborationen. Genom stöttande frågor och förtydliganden ger 
hon förslag på andra typer av kretslopp. Eftersom eleverna ska beskriva ett laborationstillfälle 
som skett tidigare, dvs. inte här och nu, får de övning i att uttrycka sig utan stöd av kontexten. 
De tre ovan redovisade faserna kan relateras till arbetsgången Gibbons (2006) rekommenderar. 
Den fjärde fasen som innebär att individuellt redovisa i loggbok vad de lärt sig och att skriva 
ned en rapport om laborationen kan vi inte notera vid våra observationer. Däremot nämner 
läraren att de gemensamt skriver ned resultatet efter laborationen då de svarar på frågorna Vad 
såg du? Vad hände? Skillnaden i arbetsgång mellan modellen och lärarens arbetsätt blir därmed 
att rapporten skrivs gemensamt istället för individuellt och att den kommer tidigare i 
arbetsgången, dvs. efter fas två istället för sist. 
 

Förutsättningar för arbetssättet 

 
Något som läraren betonar är avgörande för möjligheten att genomföra en framgångsrik 
språkutvecklande verksamhet är att det finns ett gott samarbete mellan de inblandade lärarna. 
Att dessa är flexibla och inte motsätter sig arbete över ämnesgränserna är också en förutsättning. 
Elevens och dennes lärande bör ses som en helhet. Läraren menar också att praktiska faktorer 
som schemaläggning och tjänstefördelning är av stor betydelse för möjligheten att utnyttja de 
samlade kompetenserna i lärarlaget. Vidare hävdar läraren att ledningens attityd och inställning 
till ett språk - och ämnesutvecklande arbetssätt är avgörande. Det vill säga att den måste ha 
kunskap om vad som krävs för att kunna stödja flerspråkiga elever i sin kunskapsinhämtning. 
Att ledningen vidare uppmuntrar och stöttar lärarna i sitt arbete är mycket betydelsefullt då 
arbetssättet är krävande. För att två - eller flerspråkiga elever ska ha möjlighet att inhämta både 
språk- och ämneskunskaper i samma takt som elever med målspråket krävs att skolan har en 
uttalad språkpolicy enligt Cummins (2001). 
 

För- och nackdelar med arbetssättet 

 
Läraren betonar med emfas att det är nödvändigt att integrera språk och innehåll för att 
andraspråkselever ska ha möjlighet att utveckla förmågor och inhämta kunskaper som krävs för 
att nå de fastställda målen i kursplanerna. Arbetssättet innebär att ständigt konkretisera och 
visualisera ämnesinnehållet för eleverna då de ännu inte behärskar begreppen inom 
ämnesområdena. 
 
Nackdelar som läraren tar upp med arbetssättet är att det är en mycket tidskrävande process som 
kräver noggrann planering och stort engagemang. Det handlar om att kontinuerligt reflektera 
över och utvärdera lektionsupplägget och bedöma elevernas nivå på kunskaperna. Det som 
passar i en grupp kanske inte passar i en annan. Läraren säger även att mycket av tiden används 
till repetition. För en givande och effektiv undervisning av flerspråkiga elever krävs det att 
lärarna är insatta i och kunniga om hur andraspråksinlärning går till enligt Gröning (2003). 
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Medvetna strategier och noggrann planering är andra faktorer för ett gynnsamt lärande som hon 
betonar.  

6. Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att erhålla kunskap om hur man kan arbeta med 
språkutvecklande undervisning i ett flerspråkigt klassrum. Den slutsats vi kan dra utifrån vår 
studie är att lärarens engagemang är oerhört viktigt då det krävs noggrann planering för att 
arbetssättet ska bära frukt. Hennes ständiga interaktion med eleverna karakteriserar upplägget av 
undervisningen vilket innebär en avvikelse från det traditionella arbetssättet där läraren anses 
dominera talutrymmet i klassrummet. Genom informantens utsagor förstår vi vikten av att ha en 
ledning bakom sig som har insikt i och förståelse för att det krävs andra metoder för att 
kunskapsinhämtning för flerspråkiga elever ska vara effektiv. Vi märker att arbetsmomenten vid 
våra observationer tar tid, men anser att det måste få vara så. Det handlar med andra ord om 
kvalitet och inte kvantitet på så sätt att innehållet måste få möjlighet att förankras innan man går 
vidare i kunskapsbygget. Om en elev har bra ytflyt kan läraren lätt förledas att tro att denna även 
förstår den djupare innebörden av ord och begrepp vilket inte alltid är fallet. Ett språk- och 
ämnesutvecklande arbetssätt anser vi minskar risken för att undervisningen läggs på en för hög 
kognitiv nivå för eleverna. Vi tror att detta arbetssätt även skulle gynna många svenskspråkiga 
elevers kunskapsinhämtning. 
 
Vi valde att genomföra en fallstudie där endast en lärares arbetssätt och uppfattning om villkor 
för detta belyses. Valet av lärare var medvetet då vi på förhand visste att denna i sin 
undervisning utgår från ett språkutvecklande perspektiv. Då vårt syfte var att se hur och inte om 
hon organiserade lärandet på ovan nämnda sätt ansåg vi henne vara en passande informant. Vi 
ville helt enkelt se och ta lärdom av hur hon implementerade teorierna i praktiken. Om hennes 
arbetssätt leder till positiva effekter för elevernas skolframgång kan vi inte uttala oss om, men 
enligt våra framlagda teoretiska resonemang torde så vara fallet.  
 
Vi har bland annat genom vår verksamhetsförlagda utbildning blivit medvetna om att många 
lärare efterlyser ett bättre samarbete med modersmålslärarna. Dessa lärare anser vi kan utgöra 
ett viktigt stöd för andraspråkselevers inlärning då innehållet i skolämnena skulle kunna 
klargöras med hjälp av elevens förstaspråk. Vi tycker att det är synd att inte denna resurs 
uppmärksammas och utnyttjas i större utsträckning. I den undersökta klassen går endast åtta av 
de 29 eleverna på modersmålsundervisning. Att det i det här fallet är så pass få menar vi kan 
bero på olika faktorer. En orsak kan vara att ca 70 procent av elevunderlaget kommer från andra 
kommuner vilket kan innebära att föräldrarna i större utsträckning måste engagera sig själva för 
att få undervisning i den kommun de tillhör. En annan faktor som vi anser kan påverka antal 
elever i modersmålsundervisning är att denna ligger utanför skoltid. En tredje avgörande faktor 
kan vara att föräldrar inte är medvetna om förstaspråkets betydelse som tankeverktyg. Det 
handlar här om att utnyttja den redan etablerade begreppsuppfattning eleven har på modersmålet 
vid inlärning av de svenska motsvarigheterna. 
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Enligt Thomas & Colliers (1997)  longitudinella studie genomförd i USA tar det mellan 4–7 år 
för flerspråkiga elever att komma ikapp sina enspråkiga kamrater även om undervisning bedrivs 
parallellt på första - och andraspråket. Med detta i åtanke kan man fundera över hur lång tid det 
tar för elever med svenska som andraspråk att komma ifatt sina kompisar med svenska som 
modersmål då de förra i många fall endast har ämnet svenska som andraspråk som stöd. Då vi 
inte tror att omorganisering av hela skolsystemet kan bli en realitet måste alternativa lösningar 
för att stödja flerspråkiga elever uppmärksammas. Vi menar därför att även lärare med lång tid 
inom yrket borde kunna fortbildas i språkutvecklande arbetssätt. Att medvetandegöra 
inlärningsprocesser som andraspråkselever genomgår tror vi kan bidra till ett ökat intresse och 
engagemang hos redan verksamma lärare som hittills inte haft kunskap om hur man kan stödja 
dessa elever i sitt lärande. Mindre förändringar i organisationen på lektionsnivå t.ex. vid 
grupparbeten eller genomgångar av ämnesinnehåll kan bidra till en ökning av elevernas 
språkproduktion vilket enligt forskningen är en av de mest betydelsefulla faktorerna vid 
inlärning. 
 
I Lpo 94 är det fastställt att alla elever ska ha samma möjligheter till att utveckla sina förmågor 
utifrån förutsättningar och behov. Likväl var det närmare 40 procent av eleverna med utländsk 
bakgrund som läsåret 06/07 lämnade grundskolan utan behörighet att söka till högre utbildning 
då de inte nått målen i ett eller flera ämnen. Axelsson (2004) betonar att de nuvarande 
styrdokumenten stödjer skolutveckling i ett mångkulturellt samhälle. Därför anser vi det inte 
omöjligt att kunna organisera undervisningen på ett mer genomtänkt vis för att främja 
andraspråkselevers kunskapsinhämtning. Att fortbilda modersmålslärare i ämneskunskaper 
skulle enligt vår mening kunna vara ett sätt att använda dessas språkliga kompetenser även i 
övriga skolämnen. Detta kan även bidra till ett tätare samarbete mellan klasslärare och 
modersmålslärare som i sin tur gynnar elevernas möjligheter till lärande. Gröning (2003) 
summerar en av delstudierna i sin avhandling bl.a. med att säga att hennes erfarenheter är att 
lärarna i ämnet svenska som andraspråk alltför ofta är obehöriga. Undervisning i ämnet ses 
dessutom många gånger som någon sorts temporär stödinsats. Att försäkra sig om att dessa 
lärare faktiskt har en gedigen kunskap om vad som krävs för en gynnsam andraspråksinlärning 
ser vi som en god strategi för att stödja eleverna i sin kunskapsinhämtning och i sin strävan efter 
att nå de fastställda målen. Om andraspråkselever skulle få tillgång till genomtänkt undervisning 
skulle det i det längre perspektivet gynna både dem, lärarna och samhället i stort. Frustration 
över att inte förstå kan lätt utmynna i en känsla av utanförskap med en negativ självbild som 
följd. Då dagens samhälle blir alltmer kulturellt heterogent och många klasser, särskilt i 
storstadsregionerna, kan bestå av enbart flerspråkiga elever anser vi att alla lärare bör ha 
kunskaper om andraspråksinlärning. Vi menar därför att kurser inom området borde utgöra en 
obligatorisk del i lärarutbildningen. 
 
Då det teoretiska avsnittet i vårt arbete belyser hur undervisning kan organiseras utifrån ett 
språk – och ämnesutvecklande perspektiv menar vi att undersökningen kan vara av intresse för 
den som ämnar utveckla sin undervisning mot detta sätt. Resultaten i sin tur kan ge en bild av 
hur teorierna kan omsättas i praktiken. Genom litteraturstudier, undersökning och analys anser 
vi oss ha fått en god inblick i vad det innebär att arbeta på ett språk och ämnesutvecklande sätt. 
De kunskaper och erfarenheter vi erhållit under arbetets gång hoppas vi få möjlighet att omsätta 
i våra framtida pedagogiska engagemang. 
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Vidare forskning 
 
Det hade gynnat djupet på vår undersökning om bedömningsaspekten hade kunnat undersökas 
men vi valde bort den då vi ansåg att detta skulle ta för mycket tid i anspråk. Syftet med arbetet 
låg främst i att undersöka det praktiska tillvägagångssättet snarare än utfallet av detta. Vi anser 
dock att det skulle vara mycket intressant att genomföra en jämförande studie avsedd relationen 
arbetssätt och uppnådda mål. 
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Bilaga 1 
 
 
 
Intervjuguide 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Vilka ämnen undervisar du i? 
 
Vilka arbetssätt använder du för att integrera språk och innehåll? 
 
Vilka förutsättningar anser du är av betydelse för att kunna arbeta språk - och 
ämnesintegrerande? 
 
Vilka fördelar finner du med språk - och ämnesintegrerat arbetsätt? 
 
Vilka svårigheter/nackdelar finner du med ett språk – och ämnesintegrerat ämnessätt? 
 

 

Kompletterande intervjufrågor 

 
Hur arbetar du med texter inom genrepedagogik? 
 
Följs laborationerna upp på något sätt (muntligt, skriftligt etc.)? 
 
Hur tänker du när du delar in eleverna i grupper?  
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Bilaga 2 

 
 
 
Struktur för sammanställning av observationer 
 
 
1. Läraren kopplar undervisningen till elevernas tidigare erfarenheter. 
 
2. Läraren förklarar och ger eleverna nyckelord / begrepp. 
 
3. Läraren är tydlig i sin kommunikation med eleverna. 
 
4. Läraren använder sig av visuella hjälpmedel, praktiska aktiviteter och kroppsspråk för att 
tydliggöra innehållet och stötta elevernas inlärning. 
 
5. Tillfällen till interaktion och diskussioner både mellan lärare / elev och elev/elev skapas. 
 
6. Läraren använder olika frågetyper som främjar språklig och kognitiv utveckling hos eleverna. 
 
7.  Läraren ger eleven tillräckligt med tid till att uttrycka sig.  
 
8. Läraren organiserar varierande aktiviteter så att samtliga språkfärdigheter (läsa, skriva, 
lyssna, tala) övas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 38 

 
Bilaga 3 

 
 
 
Transkription av intervju 
 
 
I = Intervjuaren 
L = Läraren 
 
 
I: Hur länge har du arbetat som lärare? 
L: 20 år 
I: 20 år 
L: jag gick ut -87. Och så har jag fött ett par barn så jag har varit hemma nåt halvår med var och 
en så 20 år är ganska precis faktiskt.  
I: Men då har ju jobbar med svenskspråkiga elever? 
L: Nej, jag har jobbat ganska mycket med elever med svenska som andraspråk. Halva tiden kan 
jag nog säga har jag ägnat mig åt det. 
I: Vilka ämnen undervisar du i? 
L: Jag är ju en mellanstadielärare och det innebär att jag är behörig att undervisa i alla ämnen 
utom idrott. I slöjd och idrott ska jag säga. mm. De första tio åren jobbade jag som klasslärare 
och det innebar att man hade alla ämnen…och sen så kommer jag till Turebergsskolan…här 
som låg här nere, som är borta nu, där de bygger häkte nu. Och där fick jag också klass och då 
arbetade jag med…eh…då fick jag, just det då tog jag en klass som var bara invandrarbarn. … 
I: Nu ska vi se…vilka arbetssätt använder du för att integrera språk och innehåll?…vi har ju sett 
en del… 
L: Ska jag…du vill ha namn på det eller… 
I: Nej, du kan beskriva vad du gör 
L: Mm det handlar väldigt mycket om konkretion, att använda visuella hjälpmedel, grafiska 
hjälpmedel, alltså kurvor, pilar, diagram och sånt att titta på…kartor för att visualisera, bilder sa 
jag väl, försöker använda film fast nu jobbar jag för lite för att hinna jobba med AV-central  
hinner inte beställa med det är sånt…det är mycket…och så laborationer eftersom jag har 
mycket med NO så blir det mycket labbar för att konkretisera. Jobba med text, bryta ner texten, 
titta på den, analysera den…jobbar mycket med smågruppsarbete, pararbete för att barnen ska 
producera eget språk…kortskrivning för att de ska skriva innan de pratar, att de får tänka själva 
och skriva ner…repetition, jättemycket repetition, gå tillbaka, vad var det vi gjorde sist och så 
gå vidare från det. Men de har kort minne, därför att språket inte funkar så är minnet mycket 
kortare än de svenska eleverna och då måste man gå tillbaka igen, vad var det vi gjorde, vad 
hände då och vad betyder det och nu kan vi gå vidare från det. 
I: Det blir ett sätt att befästa kunskaperna 
L: Ja, just det och benämna sakerna en gång till och låta eleverna benämna det en gång till och 
så att orden kommer tillbaka, det är väldigt mycket repetition…det är väl vad jag kommer på 
nu… 
….. 
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I: Hur följer du upp elevernas språkutveckling? Här tänker vi lite på bedömning och så där… 
L: Mm, vi har haft en del …jag har haft en del prov med dem så att de har suttit två och två och 
svarat på frågor eller ganska traditionella prov i och för sig… 
I: Skriftliga? 
L: Aa, skriftliga …och sen det är också så att vi har haft uppgifter där vi har haft frågor och de 
har fått använda boken framför sig, men att de ska sy ihop kunskaper…alltså eh…sammanställa 
det, med hjälp av boken, det vi har gjort, texter vi har gjort i boken mm 
I: Som stöd 
L: Mm, som stöd, precis, för det behöver de. De är ju ganska små också så jag menar det är ju 
flera saker där. Det är ju dels det här att träna sig att plugga hemma och förstå vad det var man 
lärde sig, det kan ju inte barn i tio, elvaårsåldern så det måste de ju träna på och de här barnen 
behöver dessutom har stödet i texterna framför sig och behöver en kompis som stöd för att 
kunna komma tillbaka. 
I: Jar de någon sådan här…utvärderar de vad de gör, varje dag eller varje vecka eller…har de 
någon sån här loggbok 
L: Hmm, jag jobbar för lite, jag jobbar bara 40% nu så jag gör inte det, jag hinner faktiskt inte 
med det.. alldeles för lite 
I: Har du jobbat så tidigare? 
L: Ja det har vi gjort, jag har gjort det. Veckoutvärderingar, utvärdering ut av arbetsområden… 
har vi haft… muntliga och skriftliga. 
I: Mm… vilka förutsättningar anser du är viktiga för att kunna arbeta på det här sättet? Alltså 
språk och ämnesintegrerande. 
L: Aa… bra kollegor, mycket samarbete… att man kan gå in i varandras ämnen… mm… just 
…samarbete och gå över ämnesgränserna… mm…  ganska bred syn på vad man jobbar med, att 
man inte är så ämnesfixerad utan det är en väldig bredd alltså, dels att se barnen i helhet… alltså 
jag tycker faktiskt att min gamla utbildning är ganska bra för jag är ju inte ämnesspårig utan jag 
har ju alltid jobbat med helheten. På det viset är det bra, det funkar ju i det här läget för man 
måste vara otroligt flexibel… och inte tänka snävt… 
I: Aa precis man blir lite skrämd av den här ämnesfixeringen... 
L: Aa just det, förutsättningar, blev jag klar där tro… bredden och bra kollegor som man 
samarbetar… sen handlar det ju rätt mycket om schemaläggning, tycker jag… 
modersmålslärarna skulle man ju vilja ha mycket tajtare, knyta in dem, de är ju ut i periferin nu. 
Där skulle jag vilja jobba mycket tajtare med… 
I: Är det många elever i klassen som går hos modersmålslärare? 
L: Alltså, i våran skola är det ju så att de är så många som inte kommer från den här 
kommunen… 
I: Aa just de 
L: …och därför haltar det också på våran skola. Jag trivs inte med det. Jag skulle vilja jobba på 
en skola som är bara kommunanknuten och då har man möjlighet att dra in modersmålslärarna, 
men det går inte hos oss.  
…. 
L: Nej men det är väl så att vi tar ju in elever från andra kommuner och väldigt många från 
Stockholms kommun och då faller ju det här tänket…det gör ju det. 
I: Men har de rätt till modersmålsundervisning i sin kommun? 
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L: Ja, det har de…. Och de som bor i (den här kommunen) har studiehandledning och vi jobbar 
på det, vi försöker motivera föräldrarna för att de ska träffa sina modersmålslärare under skoltid, 
då får de i alla fall en timme i veckan då de träffar en lärare med modersmålet. 
I: Är det schemalagt alltså en timma? 
L: Ja  
I: Ja, precis, det är inte utanför skolschemat, utan har de… 
L: Nej, studievägledning kommer till skolan under dagtid, men modersmålsundervisningen 
ligger utanför skoltid.  
I: Okej, men du menar, det är modersmålsläraren som har handledningen? 
L: Ja, det är det.  
I: Och det är där man önskar kanske ett mera nära samarbete…? 
L: Javisst, för de bara kommer och så står de där i dörren… 
I: Vad ska vi göra? 
L: Ja, vad ska vi göra och det blir aldrig, vi har aldrig konferenser och vi har aldrig… alltså det 
är nåt i den här organisationen som inte funkar alltså, det är inte bra. 
 
…. 
 
L: Och sen är det ju ledningens förståelse för problematiken, varför de här eleverna inte når 
målen, vad det är vi måste göra för att de ska nå målen, att de ska klara av det och pusha sina 
lärare, uppmuntra och så där… de måste ha liksom förståelse för det här för att man ska kunna 
jobba med det här som lärare, för det är ju rätt mycket tjänstefördelning, schemaläggning som 
det hamnar i… också 
 
….. 
 
I: Är det bara du och din lilla grupp som arbetar ämnesintegrerande eller är det hela skolan? 
L: Men vi jobbar ju med våran skola, jag och XX utbildar våran skola i detta, språk – och 
ämnesutvecklande arbetssätt. Lågstadiet, ettan tvåan trean, de jobbar ju verkligen så, därför att 
de behöver ändå jobba med det här med att titta på texter och så, men traditionellt på lågstadiet 
så har man ju temaundervisning, väldigt mycket, och då integreras ju det ena och det andra, men 
just att jobba med texter är man inte van vid, att höja ribban och att jobba på, att lyssna på 
texter…genrepedagogiken, det är man inte van vid där, men på högstadiet så…där flyter det på 
som det alltid har gjort, så där får man ligga på…och uppmuntra dem också att titta påå texter 
och så vidare. 
 
… 
 
I: Vilka fördelar finner du med det här språk- och ämnesintegrerande arbetssättet 
L: Jag säger att det är nödvändigt för svenska som andraspråkslever. De får inte förståelse om 
man inte jobbar så här… och de får inte kunskaperna om man inte arbetar ämnesintegrerat… 
och att man konkretiserar för dem och visualiserar därför att det finns inte begrepp i huvudet på 
dem, det gör inte det, man måste… men det kommer ingen annanstans ifrån menar jag. Det är så 
otroligt grundligt arbete 
I: Och just det här, kanske tiden också, jag menar vad skulle det annars ta, 5 år för att börja lära 
sig svenska och sen kunna börja lära sig kunskaperna. 
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L: Nej, det är för sent, det blir inget, de tappar ju hoppet på vägen. 
I: Ja, precis 
L: Därför att de kommer ju inte att lyckas i skolan, kommer de inte att göra. Det gör de inte.  
I: Nej, precis. Vilka svårigheter eller nackdelar finner du med det här arbetssättet, ämnes och 
språkutvecklande? 
L: Det är ju jobbigt (skrattar), det är ju jobbigt, man måste vara väldigt engagerad och man 
måste… 
I: tänka 
L: Tänka väldigt mycket och väldigt grundligt och just det, reflektera, man måste reflektera och 
gå tillbaka, men nu blev det inte bra, nu måste jag gå tillbaka igen. Det är aldrig nog va, det är 
aldrig nog nästan, utan man måste gå tillbaka och titta, nehe, nu får vi ända på det och det här 
kanske blir bra och så ibland lyckas det… i en annan grupp så kanske samma arbetsuppgift inte 
lyckas och då får vi gå tillbaka igen och så… det är i och för sig så man ska jobba som lärare 
men.. men i rena svenskspråkiga klasser kan man ju… gå lite mer på ytan, tror jag… 
I: Och det är ju inte bra, alltså  
L: Nej, men det kan man ju och man kanske behöver det för att orka, också, men här… 
I: Aa, precis 
L: Här är det svårt alltså, det är svårt att gå på ytan. Man får väl lära sig hitta någon balans så att 
man gör det lagom, att man tycker fortfarande att det är kul, man kan ju inte grotta ner sig så 
man gifter sig med jobbet heller 
I: Nej… nej, precis… vi pratade på basgruppsdagen…. 
 
 
…. 
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