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Sammanfattning

Det övergripande syftet med studien var att förstå och belysa betydelsen av
kommunikativ kompetens och språklig medvetenhet i andraspråkssammanhang.
Studien syftade vidare till att undersöka hur man kan främja andraspråkselevers
skrivande. Följande frågeställningar utgjorde grunden för studien: Vilken
betydelse har gemensamma läs- och skrivaktiviteter för språklig medvetenhet?
Vilka möjligheter att utvecklas till en god skrivare skapas genom undervisning,
interaktion, samtal och kamratrespons? Informanterna i studien bestod av sex
andraspråkselever i gymnasieåldern som kommit till Sverige för ca fem år sedan.
Den kvalitativa och etnografiskt vägledda studien genomfördes i en
klassrumssituation. Förutom observationer, fältnotiser och loggböcker, utgjorde
elevsamtal och elevernas arbeten viktig data. I resultatet synliggjordes olika
möjligheter som finns i samtal och gemensamma läs- och skrivövningar för
utveckling av språklig medvetenhet och förmåga hos eleverna. Eleverna
uppskattade interaktion, samtal och kamratrespons när de tillsammans övade sig i
att skriva ett söka-jobb-brev.
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1.1 Inledning

Skolan formulerar mål för utbildning. Enligt kursplanen för svenska som andraspråk, en

språkutbildning för elever med ett annat modersmål än svenska, ska eleverna få möjligheter

att utveckla god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Eleverna skall

få lära sig att använda språket på olika sätt och i olika situationer.

Begreppet kommunikation leder ofta tankarna till olika områden inom muntligt språk. Hur

fungerar kommunikationen i skriftligt språk? Elever skriver uppsatser och berättelser, men det

är i samband med t.ex. lektionsplaneringar och protokollskrivande man blir påmind om hur

viktigt det är att eleverna blir medvetna om olika syften med skrivande. Det är angeläget att

uppmärksamma skillnaden med att skriva för sig själv och att skriva för andra läsare också,

särskilt när syftet är att kommunicera, beskriva något eller delge information till frånvarande

klasskamrater, andra lärare eller att skriva till någon utanför skolan.

Mitt intresse för att studera andraspråkselevers kunskaper och färdigheter att använda språket

på olika sätt och i olika situationer har flera orsaker.  Min  egen bakgrund som invandrare,

mina erfarenheter från vardagen och mina kunskaper som lärare om att i språket finns nyckeln

in i olika sammanhang i samhället, har inspirerat mig. Förmågan att kunna hantera

information och kommunicera på ett bra sätt efterfrågas idag i allt större omfattning. Vi måste

kunna formulera vår mening, föra fram vårt budskap, föra dialog och skapa förtroende. Vi vill

påverka och vi förväntas kunna hantera språket i olika typer av situationer.

Kommunikativ kompetens, muntlig och skriftlig, har blivit en viktig faktor i konkurrens om

utbildning och arbete. Enligt Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) skall

svenskundervisningen förbereda elever för arbetsliv och studier. Som gymnasieelev är man

snart i den åldern då man söker arbete och knackar på dörren till olika arbetsgivare. Men

innan man kommit så långt som till dörren, har man i de flesta fall i samband med

platsansökan blivit ombedd att skriva ett personligt brev. Att skriva en intresseanmälan i form

av ett personligt brev utan att en arbetsgivare har annonserat efter personal är också möjligt.

Det är sökande med de mest intressanta breven och med ett till annonsen relevant innehåll,

som ökar sina möjligheter att bli kallade till intervju eller samtal.
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1.2 Syfte

Det är utifrån ett andraspråksperspektiv och lärande jag går in i studien. Det övergripande

syftet med studien är att förstå och belysa kommunikativ kompetens och språklig

medvetenhet i andraspråkssammanhang. Studien syftar vidare till att undersöka hur man kan

främja andraspråkselevers skrivande. Följande frågeställningar utgör grunden för studien:

Vilken betydelse har gemensamma läs- och skrivaktiviteter för språklig medvetenhet? Vilka

möjligheter att utvecklas till en god skrivare skapas genom undervisning, samtal och

kamratrespons?

1.3 Datainsamling och forskningsprocess

Studiens gång innebär att eleverna läser och analyserar bruksprosa i form av platsannonser

(Hellspong och Ledin, 1997, s 14). Med utgångspunkt i dessa texter, skall eleverna svara på

annonsen genom att skriva söka-jobb-brev, dvs. ett personligt brev. Lärandeprocessen i

klassrumskontexten bygger på kommunikationen mellan eleverna och lärarhandledning.

Andraspråksforskning framhåller interaktion och samtal som viktiga medel för lärande och

utvecklande av ett nytt språk. Eleverna skall använda sitt andraspråk som ett tanke- och

inlärningsverktyg och ett uttrycksmedel. Det lärarstyrda klassrumssamtalet är etablerat i

skolan. Inger Lindberg  beskriver samtal i mindre grupper och smågruppsarbete som

utgångspunkter för didaktiska möten. Hon menar att utifrån ett språkutvecklingsperspektiv

erbjuder samtal elever emellan unika möjligheter för att utveckla färdigheter som att ta ordet,

introducera samtalsämnen, ta initiativ, argumentera osv. (Lindberg, 2001, s 63).

Valet av forskningsmetoden styrs av problemet. Den kvalitativa, etnografiskt vägledda

studien genomförs i en klassrumssituation. Förutom observationer utgör inspelade elevsamtal,

intervjuer och elevernas arbeten viktig data. Birgitta Kullberg beskriver ett etnografiskt

undersökande förhållningssätt. Det innebär bl.a. systematiserade rutiner för datainsamling

med tillgång till en bandspelare, pärmar att samla material i, anteckningsblock, dagbok och

Internet. Läraretnografen skriver fältnotiser (små kommentarer) av saker och händelser som

sedan förs över i dagboken. Det är viktigt att läraren även skriver upp sina egna tankar,

reflektioner och frågor. ”Att kontinuerligt skriva dagbok utgör datainsamlingsredskap i

etnografiska studier” (Kullberg, 1996, s 134). Dagboken kan användas som en del i en

fortlöpande analys, vilket innebär att läraretnografen tolkar aktuella händelser och reflekterar

över innehållet i dessa. I denna empiriska del,  dvs. genomförandet av undersökningen, intar

”reflexivity” en central position (s 48).  Kullberg  beskriver vikten av lärarens distansering
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både till sig själv och till undervisningen. Dagboken kan fungera som ett redskap för

datainsamling, analys och distansering (Kullberg, 1996, s 134).

Olga Dysthe beskriver klassloggboken som en metod för alla typer av informellt skrivande. I

den kan eleverna i slutet av lektionen skriva svar på frågor rörande lektionens innehåll: Vad

tyckte du var mest intressant under den här lektionen? Vad var viktigast för dig av det vi tog

upp idag? I loggboken kan eleverna skriva ner egna frågor, om något de inte förstått eller vill

veta mer av. Eleverna uppmuntras att använda loggboken som ”ett tankeredskap”

(Dysthe, 1996, s 102ff).

När den empiriska delen är avslutad har forskaren samlat på sig observationer på

klassrummets fält, loggbok, dagbok, anteckningar om metod och tillvägagångssätt, dvs. texter

som analyserats fortlöpande. Kullberg (1996) förklarar att varje etnografisk studie unik och

består av sin specifika konstellation av forskare och informanter (s 116). I den slutliga

analysen går forskaren in i en ny analysfas, dvs. genomgång av det empiriska materialet.

Forskaren omorganiserar sina etnografiska fakta och letar efter huvudkomponenter  (s 124).

Som  etnografisk forskare måste jag lära mig att skilja på vad jag tänker om något jag ser och

vad jag verkligen ser. Det jag tänker på när jag läser mina fältnotiser och det jag tänker om

mina fältnotiser är min analys och min tolkning. ”Att analysera och tolka är i den etnografiska

analysen sammanflätande enheter” (Kullberg, 1996 s 125).

Det behövs träning i att bli etnografisk forskare. Kullberg belyser viktiga gemensamma

beröringspunkter i lärarens och etnografens sätt att arbeta. Samtidigt påpekar hon att man ska

vara medveten om skillnader mellan undervisning och forskning samt mellan att undervisa

och forska. När läraren lär sig att använda etnografens verktyg kan undervisningen utvecklas

mot undersökande karaktär (Kullberg, 1996, s 70).  Min roll i lärandeprocessen är dels av en

lärare och dels av en deltagande observatör. I undervisningen blir mitt ansvar att förbereda

eleverna för uppgiften att skriva brevet, samt stödja lärandet och leda samtalet. I rollen som

deltagande observatör blir mitt ansvar att observera och fråga, se vad som händer i

klassrummet, samla på mig material och låta eleverna bli mina informanter.

Man kan se studien som ett sätt att söka möjliga vägar till kunskaper om hur man kan utveckla

kommunikativ kompetens, språkmedvetenhet och skrivande av olika texter. Den vardagliga

kontexten, klassrummet, är en miljö där etnografläraren har byggt upp en viss förförståelse.
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Den etnografiska forskaren är ett subjekt, som påverkar och ger effekt, vilket man inte

försöker eliminera bort. Forskaren utgör själv ett instrument. Dysthe skriver om subjektivitet

och pålitlighet och menar att vem man är som forskare påverkar de frågor som ställs och de

svar man kommer fram till. Därmed också sagt att Dysthe anser trovärdighet och pålitlighet

vara viktiga för studiens kvalité (Dysthe, 1996 s 25).

Lektioner, samtal och interaktion mellan elever, texter, dagbok, loggböcker är källor och

situationer där jag söker empirisk data. Observationer, fältnotiser, samtal och analyser av

elevtexter är mina metoder.  Kullberg hänvisar bl.a. till Jensen (1995) när hon beskriver

trianguleringens viktiga betydelse i analysarbete. Det gäller för forskaren att försöka se en sak

från olika sidor. Tillförlitligheten ökar när forskaren använder flera sorters data (Kullberg,

1996, s 117). Till de grundläggande principerna hör att för eleverna förklara syftet med

undersökningen och vad materialet skall användas till. Eleverna uppmanas att läsa igenom

och kommentera mina analyser och tolkningar.

Jag  är medveten om att införlivandet av nya kunskaper i tänkande tar längre tid än vad ramen

för denna studie tillåter. Jag måste förhålla mig till process och produkt. Förutsättningar för

lärande är olika. Det handlar  bl.a. om att eleverna steg för steg gör kunskaperna till sina egna.

Jag ser ett noggrant förberedelsearbete, instruktioner och handledning som viktiga

möjliggörare för en så bra process och  produkt (ett personligt brev) som möjligt.

1.4 Mina utgångspunkter

Jag strävar efter att lära mig förstå hur eleverna lär. Inspirerad av både Dysthes (1996)

Kullbergs (1996) beskrivning av den etnografiske forskaren, utför jag mina observationer och

analyser. De elever som deltar i min undersökning undervisar mig om sitt eget lärande.

En angelägen utgångspunkt är att eleverna upplever uppgiften meningsfull. Målet med det

förberedande arbetet är att samla idéer, frågor, material, diskutera modeller och få eleverna att

förstå vilken funktion breven har i söka jobb-situationer. Man kan särskilt i

andraspråkssammanhang inte nog mycket uppskatta förarbetets betydelse. En kontinuerlig

investering i förförståelse är väl använd tid för hela lärandeprocessen.

Mångkulturell mångfald i skolan innebär att i skolan möts elever och lärare med olika etniska,

religiösa, kulturella och språkliga bakgrunder, med svensk bakgrund och med utländsk
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bakgrund. De kommunicerar med varandra och den mångkulturella mångfalden utgör en kraft

i utvecklingen. Denna kommunikation är förknippad med en rad problem, men också med

stora möjligheter. När man utgår från en medvetenhet om missförstånd i förståelseprocesser

och skillnader i värderingar och uppfattningar kan man förebygga problem.

Ett viktigt ställningstagande är att lärande handlar om process. Det är flera andra faktorer än

tid som påverkar skolframgången, men tiden verkar ha en stor betydelse.  Det tar upp till 6-8

år att uppnå kunskaper i svenska och en god studiemässig förmåga för att klara av

ämnesstudier på abstrakta, högre kognitiva nivåer (Holmegaard, 2000, s 110, Cummins, 2000,

s 41). Det språk som man använder i vardagliga situationer och samtal kallar Collier för ett

socialt språk. Det tar ungefär 2-3 år att uppnå denna nivå. Ett socialt språk är mer än att tala

och lyssna. Det språket innehåller allt som förekommer i den sociala kontexten

(klasskamrater, grannar, affären, biblioteket, idrottsföreningen, osv.). Ansiktsuttryck, gester,

ickeverbal kommunikation, skrivna kommentarer efter ett samtal, e-post m.m. är exempel på

ett socialt språk (Collier, 1998, s 92).

Dagens läro- och kursplaner bygger på en konstruktivistisk och sociokulturell kunskapssyn.

(Brodow, 2001, s 122). Enligt Roger Säljö har konstruktivism sina rötter i kognitivism som i

sin tur haft stort inflytande inom språkvetenskaperna. Till skillnad från sociokulturell tradition

bygger kognitivistisk tradition inte sin förståelse på sociala och kulturella skillnader i

människors föreställningsvärldar. I enlighet med en rationalistisk tradition är kognitivismen

intresserad av tänkande och mentala aktiviteter. En konstruktivistisk syn på lärande innebär

att individen inte passivt tar emot information, utan aktivt konstruerar sin förståelse av

omvärlden (Säljö, 2000, s 55f). En tolkning utifrån sociokulturell förståelse skulle förslagsvis

vara att vi lär oss inom våra sociala och kulturella kontexter, i samspel mellan människor. En

ytterligare tolkning skulle vara att man tänker olika om lärandet i olika länder. De allra flesta

elever med utländsk bakgrund kommer från länder med annorlunda, traditionella skolsystem,

med utantilläsning, reproducering och fasta konventioner, där läraren är en självklar auktoritet

i klassrummet. Av denna anledning kommer jag att med insikt och respekt för elevernas

tidigare erfarenheter förhålla mig till styrdokumentens framhållning av elevens eget arbete

och ansvar. I undervisningen kommer vi att arbeta explicit, med modeller, i samtal och

interaktion.
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1.5  Studiens innehåll och disposition

I kapitel 2 diskuteras språkbenämningarna modersmål och andraspråk. Teorier om

kommunikativ kompetens presenteras med en fördjupning i Canales (1983) modell. Därefter

resonerar jag kring elevernas ansvar och inflytande, elevautonomi, metakognition, metaspråk

och reflektion. Avsnittet Forskning om skrivandet i skolan handlar om tre forskare inom

språkundervisningsområdet och deras tankar kring textkompetens, genrekompetens och

skrivpedagogiska skolbildningar. I kapitel 3 beskrivs metod och empiriskt material. I

lärandeprocessen tillika genomförandet av studien har jag en lärarroll och en roll av

deltagande observatör, läraretnografens. Kapitel 4 presenterar resultatet av den etnografiska

studien, analysen och tolkningen. Kapitel 5 avslutar med sammanfattning och diskussion.
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2. Bakgrund och forskning

2.1 Modersmål och ett andraspråk

Det är relativt lätt för människor att tala om vad de har för modersmål, men att definiera vad

modersmål är, det är inte enkelt. Det finns flera definitioner på modersmål och en och samma

person kan uppge olika språk som sina modersmål, beroende på definitionen han använder. I

språkdidaktik möter man engelska termer som first language, native language, mother tongue,

primary language och stronger language, NS,  NNS (native, nonnative speaker). Var och en

av begreppen har sina syftningar och definitioner. Jag ansluter mig till Tove Skutnabb-Kangas

definition. Modersmålet är det språk som man har lärt sig först, som man behärskar bäst,  som

man använder mest, som man identifierar sig med, och det språk som andra identifierar som

talarens modersmål (1988, s 34-35). Modersmål har med identitetsutveckling att göra. Enligt

Skutnabb-Kangas skulle det högsta språkliga och mänskliga medvetandet och nivån

representeras av en definition som innebär att barnets modersmål är det språk som barnet har

lärt sig först och det språk barnet själv identifierar sig med (1988, s 38). Begreppet primary

language syftar på det språk som man använder först.

Begreppet andraspråk (second language, SL) står för det språk som man lär sig efter

modersmålet och som majoritetsbefolkningen använder i samhället. Språket är landets

officiella språk. Ett ytterligare begrepp som syftar på andraspråket är målspråk som inte bara

är målet för inlärningen utan också ett medium man undervisar på. Idag inrymmer begreppet

språkutvecklande ämnesundervisning forskning och utvecklingsarbeten gällande

lärandevillkor för elever som studerar ett andraspråk och lär sig skolans ämnen på ett

andraspråk. Holmegaard (1999) hänvisar till Teleman (1989) när hon diskuterar en

stimulerande språklig skolmiljö där eleverna deltar aktivt i undervisning och lektioner och där

läromedel utgör goda språkliga förebilder för eleverna. Men ”I svenska som andraspråk

kompliceras detta av att innehållet både i undervisning och läromedel förmedlas på alltför

avancerad språklig nivå för många tvåspråkiga elever” (s15). Holmegaard förklarar varför

det är viktigt att texterna förbereds väl vad gäller omvärldskunskap och fakta (Holmegaard,

1999, s15).  Sedan 1995 är svenska som andraspråk ett kärnämne med egna kursplaner och

betygskriterier och ger behörighet för universitets- och högskolestudier.
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2.2 Kommunikativ kompetens

Björn Hammarberg skriver om utvecklingen av termen kommunikativ kompetens, vilken

formades av sociolingvisten Dell Hymes (1972) som ett begrepp för språklig kunskap och

färdighet (Hammarberg, 2004 s 36). Syftet var att balansera den kompetens av rent

grammatisk och strukturell karaktär som omtalas av Chomsky (1965) som den infödde

talarens abstrakta kunskap om språket. Hymes avsåg en vidare kompetens. En kommunikativt

kompetent person vet vid språkanvändning vad som är möjligt formmässigt och vad som

passar i olika sociala funktioner och sammanhang, i enlighet med de regler och konventioner

som iakttas av infödda talare. Begreppet kommunikativ kompetens togs positivt emot av

verksamma inom språkundervisningsområdet. Insikten om att förmåga att hantera ett språks

strukturer inte var synonymt med att behärska ett språk var uppenbara, klargör Lindberg

(Lindberg, 1996, s 23, 209). Ulrika Tornberg skriver att det knappast finns något annat

språkpedagogiskt begrepp som haft så stort inflytande på modern språkundervisning i Sverige

och internationellt som begreppet kommunikativ kompetens (Tornberg, 2001, s 39).

Ett antal utvecklingsprojekt med utgångspunkt i den nya teorin om kommunikativ kompetens

initierades inom Europarådet. Syftet med projekten var att utarbeta program för

språkundervisning för vuxna eftersom den språkutbildning som då bedrevs var för form– och

grammatikinriktad. I dessa projekt skulle man inrikta intresset på inlärarens behov av att

kunna kommunicera på det nya språket, dvs. kommunikativa behov.  Grundläggande frågor

blev: Vad behöver språkinläraren språket till? I vilka sammanhang och syften behöver

inläraren använda språket? Bakom dessa och liknande frågeställningar och tankar, låg det en

funktionell språksyn med stark betoning på sociala aspekter avseende språk och hur vi

använder språket i verklig kommunikation. Lindberg  förklarar att utvecklingsprojekten för

språkprogram var klart influerade av Hymes teori om kommunikationens etnografi,

lingvisterna Jakobsson (1973) och Hallidays (1973) funktionalism och filosoferna Austin

(1962) och Searles (1969) talhandlingsteori (speech act theory). Jakobsson och Hallidays

modeller beskriver och klassificerar centrala funktioner i språket, som t.ex. att skapa kontakt,

påverka, uttrycka attityder, återge fakta och händelseförlopp osv. Utgångspunkten i Austin

och Searles teori är att människor med hjälp av språket inte bara säger något, utan utför

sociala handlingar, talhandlingar som att lova, varna, protestera.

Parallellt med det arbete som utfördes inom Europarådets språkundervisningsprogram,

utvecklades i slutet av 70-talet och början av 80-talet en modell för kommunikativ kompetens
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som haft stor betydelse för utvecklingen av andraspråksundervisningen. Detta skedde i

samband med utvecklingen och utvärderingen av de s k språkbadsprogrammen (”immersion”)

i Kanada. Utgångspunkten i denna modell är att man behöver kunskaper och färdigheter på

flera olika nivåer för att kunna använda språket i muntlig och skriftlig kommunikation. Den

kommunikativa kompetensen eller språkförmågan måste ses som en helhet, sammansatt av

flera sinsemellan samverkande komponenter. Canale tillsammans med Swain (1980)

utvecklade en modell för kommunikativ kompetens. Den förbättrade möjligheter att klargöra

terminologin och skapandet av en tydligare bild av den kommunikativa språkförmågan.

Canale (1983) kompletterade modellen med nedanstående fyra aspekter inom kommunikativ

kompetens.

Canales begrepp kommunikativ kompetens

1. Grammatisk kompetens. Det gäller behärskningen av den språkliga koden: ord,

grammatik, uttal, etc. vilket är nödvändigt för att kunna producera yttranden och förstå

yttrandets bokstavliga innebörd.

2. Sociolingvistisk kompetens. Detta rör de sociokulturella reglerna för språkets användning:

språkets sociala umgängeskod, att veta, att kunna uttrycka och förstå yttranden på ett sätt

som träffar rätt i den aktuella sociala och kulturella kontexten. Förmåga att tillämpa

språket efter situationen. Vad som passar i olika sociala funktioner och sammanhang, i

enlighet med de regler och konventioner som gäller.

3. Diskurskompetens. Hur sammanhang skapas i ett stycke tal (t. ex. i dialog) eller en

skriven text, och hur detta fungerar i olika genrer. Förmågan att få ihop meningar, skapa

logiska helheter och tolka budskapet.

4. Strategisk kompetens. Att behärska olika kommunikationsstrategier (verbala och

ickeverbala) för att hantera begränsningar i kompetensen under (1) – (3), eller mer allmänt

för att göra kommunikationen mer effektiv.

(Hammarberg, 2004, s 36-37, Lindberg,1996, s 12-13, 24-25).

2.2.1 Mera om kunskaper och färdigheter i de fyra delområdena i Canales modell

Det är viktigt för andraspråkstalare att kunna förstå det som sägs och skrivs i olika

sammanhang, inom olika områden. Lika viktigt är det att kunna ge uttryck för sina kunskaper

och erfarenheter. Ordförrådets omfång och kunskap om ord spelar en avgörande roll för

framgång i utbildning och yrkesliv. Förmågan att kunna använda rätt ord, med rätt form och i

rätt sammanhang förklarar Lena Ekberg (2004, s 265) som delar av lexikal kompetens. Ett
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djup i ordförståelsen betyder att man bl.a. har kännedom om stilnivå och värdeladdning,

skriver Ingegärd Enström (2004, s 171, 178). Margareta Holmegaard nämner att i den

offentliga debatten  talas det ofta om ett perfekt uttal och korrekt svenska som den avgörande

faktorn att få arbete och bli accepterad. Men, fortsätter Holmegaard, människor som inte är

vana att göra språkbedömningar använder yttre markörer såsom uttal och språkfel som t.ex.

fel ordföljd, fel på genus och artiklar i sina bedömningar (2003, s 6).

Robert M. DeKeyser skildrar i boken Focus on form in Classroom Second Language

Acquisition (1998, s 42) hur 80-talets debatt inom lingvistik och andraspråk kännetecknades

av huruvida man skulle undervisa i form eller inte. Under 90-talet stödjer många

vetenskapliga publikationer idén om att FonF (focus on form)  främjar lärandeprocessen.

Däremot finns det ett antal frågor som återstår att forska mer i. ”What forms should students

be made focus on - how and when? And how much difference is this focus on form expected

to make on what kind of outcome measures for what kind of students?”

Catherine Doughty och Jessica Williams skriver i samma bok Focus on form… att det

grundläggande målet med språkundervisningen är kommunikation. ”Ultimately, the aim of

FonF studies is to determine how learner approximation to the target can be improved through

instruction, that draws attention to form but is not isoleted from communication”(1998, s197).

Inger Lindberg och Ingrid Skeppstedt påpekar att det inte är likvärdigt att ifrågasätta

traditionell grammatikundervisning och nyttan av tragglande av språkliga former med att

hävda att språkets form inte alls behöver uppmärksammas i undervisningen. ”Det finns idag

en hel del forskning som tyder på att enbart inflöde och interaktion med fokus på innehåll och

kommunikation inte leder ända fram och att språkutvecklingen i vissa avseenden tenderar att

avstanna på en alltför rudimentär nivå om inte också de formella aspekterna beaktas i

undervisningen” (Lindberg,&Skeppstedt, 2000, s 201).

Sociolingvistik handlar om socialt betingad språklig variation. Sociolingvistiken studerar hur

faktorer som klasstillhörighet, kön, utbildningsnivå, etnicitet etc. påverkar

språkanvändningen. Pragmatiska regler om vad som kan sägas till vem i en viss situation och

hur det kan sägas synliggörs (Lindberg, 1996, s 25, 209). Eija Kuyumcu förklarar

sociolingvistisk kompetens med förmågan att kunna ge texten den särskilda röst som gestaltar

skribenten bakom texten och anpassa budskapets form till det aktuella användningsområdet
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och en tänkt målgrupp (2004, s581). Enligt Margareta Holmegaard hävdar Bachman &Palmer

(1996) att sociolingvistisk kompetens är krävande att uppnå för andraspråkstalare. Det är svårt

att stilistiskt finna de rätta nivåerna i olika kontexter. ”Det gäller även att kunna anpassa

språkanvändningen i förhållande till dem som deltar i ett samtal” (Holmegaard, 2003, s 7).

Strategisk kompetens har en person som kan göra sig förstådd när språket inte riktigt räcker

till. Holmegaard skriver om Bachman och Palmers (1996) uppfattning om vilken betydelse

personlighetsdrag som riskvillighet och anpassningsförmåga har. Med hjälp av strategisk

kompetens, menar Bachman och Palmer, kan man komma förbi hinder och begränsningar,

omskriva, förenkla, använda kroppsspråket, undvika svårigheter (Holmegaard 2003, s 8).

Kommunikationsstrategier har två teoretiska utgångspunkter, den psykolingvistiska och den

interaktiva. Den psykolingvistiska kommunikationsstrategin rör sig om strategier som

kognitiva processer och strategin står för en medveten eller omedveten process inom

individen för att lösa ett problem (lexikala brister) i kommunikationen. Den interaktiva

kommunikationsstrategin handlar om observerbara strategier i samarbete och interaktion och

strategin står för ömsesidighet. Kunskaper om kommunikationsstrategier är användbara för

både lärare och elever. Förutom den språkliga rörligheten och flexibiliteten ökar strategierna

möjligheten att utveckla den språkliga medvetenheten (Hammarberg, 2004 s 64, Wrigstad,

2004, s 731). Det är mycket viktigt för andraspråksanvändaren att bli medveten om de olika

kompetenserna för att kunna rikta sig in på olika sätt att lära sig språket, framhåller

Holmegaard (2003, s 8) med stöd av Bachman och Palmer (1996).

2.3 Andraspråkselever, ansvarstagande och lärande

Jag har funderat en del på learner autonomy och andraspråkselever. Läroplan för de frivilliga

skolformerna (Lpf 94) anger mål och riktlinjer för elevernas utveckling mot självständighet

och ett större ansvarstagande för att planera, genomföra och utvärdera sina studier. Elevernas

inflytande på såväl innehåll och former skall vara viktiga principer i utbildningen. Målen i

kursplanerna ska vara elevernas egendom (Johansson 2002, s 148). Grundvalarna för learner

autonomy är vikten av att lära eleverna ta ansvar, att bli medveten om sin egen inlärning och

att få lust till kunskap. Vilken betydelse skulle learner autonomy ha för andraspråkselevers

lärande? Jag tror på learner autonomy som process, men jag tror att alla elever, särskilt

andraspråkselever för att lära sig hur man lär sig, behöver mycket stöd i form av tid och

handledning. De gamla hemländernas skolkulturer och traditioner är djupt inrotade och utgör
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faktorer som man ska ta hänsyn till. Gunilla Molloy betonar vikten av att lärarna ser

”konturerna av det kulturella kapitalet runt eleven” (1996, s 36).

Jörgen Tholin menar att det är synen på eleven som vägleder lärarens handlande. Med ledning

av en elevsyn där man ser eleverna som kompetenta att ta ansvar för sitt eget lärande, handlar

learner autonomy om ett förhållningssätt. Tholin menar att när man diskuterar learner

autonomy och elevansvar är det fråga om förhållningssätt, om hur undervisningen organiseras

(Tholin, 2001, s 214).

Irma Huttunen skriver om metakognition i utvecklingsprocessen mot learner autonomy.

Learning to learn developes learning autonomy. Ett centralt begrepp i metakognition är

medvetenhet. I lärandesituationer refererar medvetenhet till vad som ska studeras. Vilka

resurser och material eleven har till förfogande? Vilka kunskaper och ämnen är det som

gäller? Vilka är involverade? Vilket resultat borde processen leda till osv. Reflektion hjälper

till att bygga upp medvetenhet (Huttunen, 1996, s 77ff ).

Inga Rebenius diskuterar autonomi – kommunikation, en social kontext. ”In this perspective

the individual learner learns in a social context”(s 17). Hennes forskningsintresse är ”learner

autonomy in language learning and the concept of autonomy in relation to democracy” (s 13).

Rebenius skriver: ”What happens to the communication aspect if there is too strong a focus on

the individual?” (Rebenius, 2003, s 20).  I boken Elevautonomi i språkundervisningen (1999)

skriver Rebenius om balansen mellan lärarens stöd och elevens eget ansvar. Rebenius fråga

”Hur kan man låta eleven själv styra sin inlärning utan att helt överge honom?” är relevant

och berättigad.

Vad innebär det att studera självständigt? David Nunan skriver att det är få elever som

kommer till undervisning med kunskap eller medvetenhet om hur språkinlärning går till och

om hur de själva fungerar som inlärare. Totalt autonoma elever är ett undantag, betonar

Nunan. Det finns grader av autonomi och om eleverna ska bli effektiva inlärare måste de få

stöd i sin utveckling. Det går inte att enbart uppmana elever att ta ett eget ansvar. Både läraren

och eleven måste vara delaktiga i processen. Läraren spelar en stor roll genom att visa vägen

och skapa förutsättningar för att utveckla autonomi.  Att få inlärarna att utvecklas till mer

autonoma inlärare innebär inte särskild undervisning om studieteknik, inlärningsstilar, och

strategier. Utvecklandet av elevautonomin måste bli en självklar aktivitet i klassrummet och
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integreras i undervisningen. Deltagarna måste vara aktiva och ta initiativ. Ansvaret för att

samtalet leds, förs vidare, hålls samman och avslutas ligger på dem som deltar i samtalet och

på samtalsledaren (Nunan, 2000, s 289, 2003 s 136).

2.3.1 Samtal, språkmedvetenhet och kamratrespons

Metaspråklig kunskap innebär en medveten kunskap om språket och om hur språket är

uppbyggt. Det är i kommunikation, när elever och lärare talar om språk, förhandlar och

diskuterar ord, böjningsmönster, begrepp, grammatik osv. som eleverna får ett metaspråk - ett

språk att tala om språket. Eleverna får en möjlighet att upptäcka de kunskaper de själva har

och vad som behöver utvecklas. Enligt Holmegaard framhåller James & Carreth (1992) hur

viktigt det är att läraren hittar rätt nivå i kommunikationen, ett användarvänligt språk.

”Eleverna ska kunna prata om sina tankar och tydliggöra sin medvetenhet” (Holmegaard,

1999, s 35).  Språkmedvetenhet (Language Awareness) är nödvändigt i samband med

andraspråksinlärning. Begreppet Language Awareness står för en hel rörelse i 80-talets

England. I Sverige fick Krashens input-hypotes (1985) med sin direktmetod och den

omedvetna och oreflekterade inlärningen ett stort inflytande. Enligt Holmegaard var det först i

den nya läroplanen 1994  som man i Sverige började betona en mer medvetandegörande och

reflekterande syn på språkinlärning (Holmegaard, 1999, s 34f).

Skrivundervisningen integreras med grammatikundervisningen när eleverna konstruerar sina

personliga brev, analyserar, ger och tar respons (Kuyumcu, 2004, s 588). Det är både form

och innehåll i breven som man samtalar om. Förhandling och förståelse är viktiga delar i

processen.

Enligt den sociokulturella synen på lärandet lär vi oss i samspel med andra. Enligt Bo

Renberg finns det tre grundläggande syften när det gäller att få och ge varandra respons på

skrivna texter. Skribenten ska få hjälp att utveckla och bearbeta texten. Skribenten ska bli

motiverad att utveckla sitt skrivande. Responsen ska bidra till att utveckla responsgivarnas

egen mottagar- och textmedvetenhet. Renberg framhåller tre grundläggande förutsättningar

som måste uppfyllas för att ovanstående målen för en god kamratrespons ska kunna

förverkligas. (1) Responsen måste bygga på trygghet och förtroende. (2) Responsen måste ha

en positiv, ärlig och konstruktiv utgångspunkt. (3) Responsen måste vara konkret och anknyta

till texten (Renberg, 2004, s 63 f). En annan form av interaktivitet handlar om en språkliga

stöttning (scaffolding) i form av tolkningar, rättelser, ifyllnader, omformuleringar och



17

utvecklingar av det sagda. Scaffolding sker i dialog mellan lärare- elev, erfaren- nybörjare,

expert-novis, NS- NNS (Hammarberg, 2004, s 65).

2.4 Forskning om skrivandet i skolan

2.4.1 Genrekompetens

Eija Kuyumcu undersöker flerspråkiga barns läs- och skrivundervisning i grundskolans år 6-9

och gymnasiet. Enligt Kuyumcu utgör sociolingvistisk kompetens grunden för

genrekompetens. Det råder en stor enighet om att elevernas genrekunskap är av stor betydelse

för deras läs- och skrivförmåga. ”Eleven behöver genrekompetens för att kunna  välja en

lämplig konvention för hur olika texter ska inledas och för hur det fortsätta budskapet ska

formuleras och avslutas”(Kuyumcu, 2004, s 581).

Med text- och diskurskompetens avses förmågan att i tal eller skrift kunna använda olika

språkliga medel för att skapa sammanhang. De viktigaste av dessa är textorganisation,

referentbindning, konnektivbindning och tematik. Med genrekunskap avses elevernas

tillägnande av skolans ”specialistspråk”, karaktäristiskt för specifika skolämnen (t.ex.

samhällskunskap, naturkunskap och matematik).

Nya insikter om genrer kan inspirera skolans andraspråksundervisning, inte minst läs- och

skrivundervisning. ”Den moderna genreteorin definierar genrer som identifierbara mönster för

språkanvändningen i sociala kontexter, både i tal och skrift” (s 574). Kuyumcy motiverar sin

syn på varför genrebegreppet är angeläget och användbart inom andraspråksundervisning.

Eftersom genrer är kulturella konstruktioner, kan konventionerna för språkanvändning variera

mellan olika grupper, såväl nationellt, kulturellt, etniskt, som socialt. Med genrebegreppet

som utgångspunkt kan läraren tydliggöra för elever bl.a. vad som utgör kulturella

konventioner för olika typer av muntliga och skriftliga texter i och utanför skolan.

Kuyumcu skriver om metoder för organisation av texter, dispositionsprinciper, bindningar

mellan meningar och tematiseringar. De viktigaste språkliga medlen som hjälper skrivaren att

skapa sammanhang är textorganisation, referentbindning, konnektivbindning och tematik.

Textorganisation och disposition med målet att kunna överblicka ämnet är särskilt viktigt i

informativa texter. Referentbindning, texter hålls ihop genom att meningarna har ett

innehållsligt samband. Konnektivbindning, ord som markerar de logiska sambanden mellan

meningarna. Tematisering, som är den vanligaste dispositionsprincipen för informativa texter,
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innebär att ämnesmässiga sammanhang i texten hålls ihop, att utveckla sina tankar kring en

företeelse (Kuyumcu, 2004). Jag hänvisar till Josephsons m.fl. (1990) och  Hellspong och

Ledins (1997) resonemang kring textorganisation, referentbindning, konnektivbindning och

tematik. Hellspong och Ledin (1997) ansluter sig till en funktionell syn på språk.

2.4.2 Textkompetens och interimtexter

Sofia Ask diskuterar i sin avhandling ”Tillgång till framgång” krav på skriftspråklig

kompetens som studerande vid högre studier ställs inför. Avhandlingen handlar om

akademiskt skrivande i övergången mellan gymnasieskola och universitet. Det finns många

studerande som upplever att  de inte lyckas i sitt skrivande och att deras kompetens inte räcker

till i den akademiska textvärlden. Det är saklighet, objektivitet, anpassning till specifika

formalia som referenssystem och citatteknik som eleverna visar brister i. De studerande har

svårt att hålla sig inom allmänna skrivkonventioner. Även förmågan att bygga upp texten

logiskt och behandla innehållet behöver utvecklas. Ett akademiskt skrivande förutsätter ett

kritiskt –analytiskt förhållningssätt och ett kunnande att i skrift formulera sina tankar.

På gymnasieskolan socialiseras eleverna in i de kulturer som råder inom skolans olika

program. Förutom faktorer som klass, kön och etnicitet måste skapandet av en hållbar

skriftspråklig kompetens studeras i ljuset av svenskämnet och hur svensklärarna förbereder

sina elever för skrivandet.

Ask använder begreppen interimtext och målspråk när hon beskriver de texter som produceras

under passagen mellan gymnasieskolan och högre utbildning. Begreppen är vanligt

förekommande i forskning om och utbildning i andraspråksinlärning, skriver Ask (s 17).

Interimtext syftar på utveckling och beskriver det språk en andraspråksinlärare använder på

vägen mot en högre grad av behärskning av målspråket. Språkinläraren ses som en

systematisk konstruktör av sitt nya språk. Enligt Bergman och Sjöqvist (2001, s 19) ser

interimspråksteorin andraspråksinlärningen som en dynamisk, mental process, där eleven

aktivt prövar sig fram och testar sina hypoteser om det nya språket.

Syftet är att nå kunskap om sociokulturell kompetens i relation till skriftspråklig kompetens.

Ask har genomfört kvalitativa intervjuer med verksamma svensklärare i gymnasieskolan och

lärarstudenter. Genom analyser av texter skrivna av dessa studenter med olika sociokulturella

bakgrund har hon sökt svar på frågan vad som förenar och skiljer de olika skribenterna åt. Ask
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frågar bl.a. hur det kommer sig att studenter skriver så varierande. Intervjuerna visar att

eleverna på gymnasieskolan möts av mycket olika svenskämnen och svenskundervisning. Den

sociokulturellt varierade förberedelsen innebär att eleverna görs mer eller mindre medvetna

om gällande normer och krav för skrivande inom högre studier (Ask, 2004).

Enligt Hyltenstam har begreppet idiolekt med varieteter att göra. Varje människa har sitt

unika språksystem. Det finns inte en för alla inlärare gemensam varietet. Det finns inte en för

alla invandrarinlärare gemensam invandrarsvenska (2004, s 395). Med andraspråksperspektiv

och lärande i tankarna är det angeläget att problematisera frågan vilken förberedelse

svensklärare på gymnasieskolan ger sina elever för skrivandet. Enström och Holmegaard

menar att andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling inte enbart är ett problem för

svenskläraren, utan för alla lärare. I ljuset av den dominanta kulturens språk och språkbruk,

blir det angeläget att fråga i vilken utsträckning invandrarelever, särskilt de med kort tid i

Sverige tillhör de som känner till utbildningskontextens språkliga mönster (Enström och

Holmegaard, 2004, s 15, s 541-542).

2.4.3 Textkompetens och skrivpedagogiska skolbildningar

Catharina Nyström har gjort en undersökning av gymnasisters skrivande. Nyström (2002)

förklarar att det finns två skrivpedagogiska skolbildningar som står mot varandra på det

internationella forskningsfältet. ”Motsättningen gäller huruvida man förvärvar textkompetens

genom socialisation eller genom undervisning.” Nyström menar att båda ståndpunkterna har

fog för sig. Freedmans (1987) klassiska undersökning handlar om juridikstuderande som

genom att samarbeta, och gemensamt eftersträva kompetensen att skriva juridisk prosa,

lyckas. Studenterna själva konstruerar en miljö där de lär av varandra och av lärarnas

betygsättning. De förvärvar en textkompetens genom socialisering.

Den australiensiska genreskolan hävdar att det krävs undervisning för att alla elever ska kunna

utveckla textkompetens. Nyström nämner två forskare, Martin (1993&1998) och Christie

(1985). En del elever kommer att förvärva textkompetens, men många kommer att behöva

hjälp. Den australiensiska modellen för skolskrivande har med utgångspunkt i Martin och

Christies och liknande studier, utvecklats till ett metodiskt program, där eleverna arbetar med

en genre i taget och blir förtrogna att läsa, skriva och diskutera texter som representerar

genren. Nyström menar att det inte går att jämföra de svenska gymnasisterna med

amerikanska privilegierade juridikstudenter. Nyström framhåller att den svenska skolan har
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betydligt mer att hämta i den australiensiska genreskolans idéer. ”Eleverna i gymnasieskolan

behöver undervisning om text och kontext, om genreform och kommunikationssituation, om

de alla ska nå den textkompetens de behöver” (Nyström, 2002, s 35-38).

2.4.4 Performansanalys

Performansanlays är en analys av elevens text. Performansanalys bygger på teorin om

interlanguage, på svenska interimspråksteorin. Det var Selinker som 1972 lanserade begreppet

interlanguage. Det är det språk en andraspråksinlärare använder på vägen mot en högre grad

av behärskning av det nya språket. Språkinläraren ses som en systematisk konstruktör av sitt

nya språk. Performansanalys handlar om process (Philipsson, 2004, s 117). Pirkko Bergman

och Lena Sjöqvist framhåller vikten av elevernas egen medvetenhet om sina förtjänster och

begränsningar i skrivandet (Bergman & Sjöqvist 2001, s 44, 58ff). Genom analys får både

eleven och läraren värdefulla kunskaper för att kunna utveckla och stödja skrivandet. Många

lärare som använder performansanalys slås av hur mycket eleven faktiskt kan. Man får syn på

elevens förtjänster i skrivandet, men även områden som behöver utvecklas. Vid bedömningen

av andraspråkselevers texter utgår man ifrån helhetsintrycket. Kommunikativ kvalitét: förstår

man texten. Är texten anpassad till mottagaren och mottagarens referensramar? Lyckas eleven

hålla fokus och intresse vid liv? Innehållslig kvalité: finns det en röd tråd och tydlig struktur?

Är innehållet i texten kontextbundet eller  kontextobundet? Presenteras personer och

företeelser på ett begripligt sätt? Språklig kvalité: diskurs, ordförråd / grammatik /

komplexitet, korrekthet. Kommunikationsstrategier: vilka strategier kan man ana i texten?

Förtjänster: Vilka förtjänster har texten? Vad behöver utvecklas? (Bergman och

Abrahamsson, 2004, s, 613).

Ett brev med många fel drar bort uppmärksamheten från ett bra innehåll (Holmegaard,

Wikström, 2004, s 562).  Vi genomför en analys på ett av breven. Vilket det blir tar vi ett

gemensamt beslut om. Kullberg skriver att den etnografiske forskaren antas göra ständiga

urval under hela studien. Eleverna ska resonera och analysera kring språket i brevet. Elever

ger varandra respons på texten och förslag på förbättringar och förändringar (1996, s 94).
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3. Metod och material

3.1 Urval

Mina informanter består av sex andraspråkselever i gymnasieåldern. De har kommit till

Sverige för ca fem år sedan. De läser Svenska som andraspråk och de flesta av dem går på

yrkesförberedande program. Fyra av eleverna kommer från Asien och två från forna

Sovjetunionen. Skrivarbetet på skolan har bl.a. inneburit skrivande av protokoll,

specialarbeten, bokrecensioner, uppsatser och berättelser. Deras skrivvanor från hemlandet,

särskilt formellt skrivande, varierar. Eleverna har gett sitt medgivande till deltagande i

studien. Det är Nina, Kim, Jang, Dan, Thom och Andrej som vi möter.

3.2 Tillvägagångssätt i klassrummet

En metakognitiv insikt är en förutsättning för autonomi och måste byggas upp i små steg. Det

tar tid och är ingenting som är självklart. En metakognitiv insikt innebär att eleven tar ansvar

och blir medveten om sin egen inlärning (Duvhammar, Nordmark & Sandvall, 2000, s 302).

En  inledande uppgift är att rikta elevernas uppmärksamhet på vad eleven själv kan göra för

sitt lärande. Vilka verktyg, resurser och material har eleven till sitt förfogande? Vilka

speciella kunskaper är det som gäller? Vilka är involverade? Vilka erfarenheter och kunskaper

finns i gruppen och är användbara för uppgiften? Vilka möjligheter finns det i interaktion och

samtal? Vilket resultat borde processen leda till? Gunilla Molloy framhåller loggbokens

betydelse i utvecklandet av medvetenhet om sin inlärning. Loggbokens betydelse blir

tydligare när eleverna skriver ned sina reflektioner och funderingar. Vad har jag lärt mig idag?

Vad var svårast idag? Vad vill jag ha förklarat en gång till? Vad var ny kunskap idag?

(Molloy, 1996, s 150).

När vi i processen kommit fram till uppgiften att skriva brev, utgår vi från de platsannonser

och  söka-jobb-brev -modeller vi har. Det gäller att göra eleverna medvetna om hur mycket

information det kan rymmas på en liten yta som en platsannons trots allt är. Som genre avser

platsannonsen till att utlysa en tjänst. Det är annonsens textmönster som bestämmer hur

fördelningen av olika funktioner ser ut. Vid  rekonstruerandet av en text kan man utgå från

drag och deras innebörd, förklarar Hellspong och Ledin (1997).

• Drag 1. Utlysning av tjänsten.

• Drag 2. Beskrivning av arbetsuppgifter.

• Drag 3. Krav på sökanden.

• Drag 4. Ansökningsförfarande (löneanspråk, tillträdesdag, kontaktpersoner).
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• Drag 5. Presentation av arbetsgivaren. (Hellspong och Ledin,1997, s 97).

Min förhoppning är att eleverna utifrån annonsens utformning och innehåll kan komma fram

till vilken struktur och innehåll deras brev ska ha.

En platsannons och ett personligt brev är olika former av texter. Hellspong och Ledin

använder begreppen kommunikativ, intentionell, verbal, stabil, koherent, konventionell och

kreativ när de diskuterar frågan vad en text är. En text är kommunikativ. Förstår läsaren

sammanhanget? Vad får jag fram för information? Hur tilltalar texten mig? Blir jag nyfiken,

intresserad eller slänger jag bort den? En text är intentionell. Den har en avsikt. Vart vill

texten komma? Vad vill texten att läsaren ska veta, göra, känna? En text är verbal. Är texten

ledigt,  informellt eller formellt skriven? Texten ger information om den som har ordet. Vad

vet jag om dem som skrivit texten? Hur är informationen ordnad? En text är stabil. En skriven

text är färdig. Är texten anpassad efter läsaren och situationen? Innehåll/form/struktur. En text

är koherent. Det finns en röd tråd, en helhet och ett sammanhang.  Läsaren kan koncentrera

sig på budskapet i texten. En text är konventionell.  Den följer vissa vedertagna normer och

regler. En text är kreativ. ”En text är sällan enbart ett mekaniskt avtryck av förhärskande

konventioner” (1997, s 30 ff , s 38).

Vi måste även förhålla oss till Internetadresser för vidare upplysningar och till

Arbetsförmedlingens platsbank med digitala sidor. Vid en närmare titt på

Arbetsförmedlingens hemsida (http://www.ams.se/), Syoguidens hemsida

(http://www.syoguiden.com/) och några av våra universitets hemsidor, kan man se att dessa

sidor uppvisar sinsemellan stora likheter i hur man presenterar personliga brev och hur de bör

se ut både innehållsmässigt och strukturmässigt. Det verkar finnas vissa normer som gäller.

Man kan säga att denna platsannons och söka-jobb-brevtextvärld kännetecknas av ett etablerat

begrepps- och ordförråd, konventioner, intressen, organisationer osv. som eleverna ska förstå

och använda. Både en platsannons och ett personligt brev utgör varsin socialt förankrad

textsort och därmed utgör en genre, enligt Hellspong och Ledins sätt att definiera en genre.

Författarna skriver att ”en genre är knyten till en viss situation, som den hämtar sin livskraft

ur.” Genre är beskrivande och föreskrivande. Genom sin sociala förankring talar genren om

hur man ska i formulering av sin text utgå från det aktuella området och från den aktuella

situationen. Genrens sociala förankring berättar även om innehållet, sammansättningen och

stilen (1997, s 24, s 25).

http://www.ams.se/)
http://www.syoguiden.com/)
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Canales definition av kommunikativ kompetens kommer att vävas in i elevernas arbete med

att skriva brev. Det handlar om att bli medveten om existensen av de olika delområdena i

kommunikativ kompetens. Det handlar även om att bli medveten om varför man behöver

dessa kunskaper och färdigheter. Vi samtalar om innebörden av de olika nivåerna i modellen.

Eleverna uppmanas att reflektera över betydelsen av grammatisk kompetens, sociolingvistisk

kompetens, diskurskompetens och strategisk kompetens för uppgifterna kring platsannonser

och personliga brev.

När eleverna läser texterna i utvalda platsannonser, ska de förstå ord och begrepp och

innehållet i annonsen. Holmegaard och Wikström skriver om andraspråkelevers dubbla

uppgift, att lära sig ord och att lära sig ämneskunskaper. Författarna framhåller hur avgörande

språkutvecklande ämnesundervisning är för andraspråkselevers skolframgång (2004, s 539).

Att arbeta med platsannonser handlar inte om ämnesundervisning i ordets rätta bemärkelse,

men de utgör en genre.

Cummins resonemang  om de krav som ställs på andraspråkselever i skolan är välförenliga

med Holmegaard och Wikströms. Cummins begrepp kontextualisering innebär att

andraspråkselever behöver koppling av innehållet till de egna referensramarna i form av

tidigare kunskaper och erfarenheter (kontextuella resurser). Kontexten i platsannonser ger

ledtrådar för skrivandet av personliga brev. Enström skriver om olika typer av ord i olika

texter (2004, s 173).

I uppgiften ingår en individuell del och en gemensam del. Eleverna skall läsa texterna i

platsannonser och ta ut ord eller fraser som de anser vara viktiga, dvs. nyckelord. När de gjort

detta ska de arbeta parvis och förklara för varandra varför de valt just de ord, begrepp eller

meningar. Det kan ta tid men, jag tycker att det är viktigt att eleverna samarbetar och att alla

förstår vad texterna handlar om, det allmänna och/eller det specifika.

Därefter skrivs orden upp på tavlan, enligt tankekartamodellen i skrivprocessen. Slutligen ska

vi komma överens om ord man kan sammanfatta texterna i platsannonserna med. Eleverna

behöver dessa nyckelord när de ska skriva sina personliga brev.
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Den individuella delen i uppgiften enligt teorin om psykolingvistisk kommunikationsstrategi

innebär att eleven för en medveten eller omedveten process för att lösa ett problem (lexikala

brister) i kommunikationen. Den gemensamma delen i uppgiften enligt teorin om interaktiv

kommunikationsstrategi handlar om ömsesidighet, observerbara strategier som eleverna

använder i samarbete och interaktion. Strategierna ökar möjligheten att utveckla den språkliga

medvetenheten (Hammarberg 2004 s 64, Wrigstad 2004, s 731).
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4.  Resultat

I fokus finns elevernas samtal och interaktion. Andraspråksforskningen betonar samtal och

interaktion. Målet med de fyra första lektionstillfällena är att förbereda eleverna för uppgiften

att skriva ett söka-jobb-brev och att bygga upp en viss förförståelse om ord, termer och

begrepp. Vi studerar kommunikativ kompetens och utmanar vår språkliga medvetenhet.

Samtalen har en utredande karaktär och rör sig inom olika kunskapsfält såsom fritid, arbete

och skola. Min roll som etnograflärare och deltagande observatör är att följa vad som händer

och vad som sägs. Problemet för mig blir att hinna med i händelsernas utveckling. Därför är

det av stor vikt att skriva dagbok och små notiser.

4.1 Vad är kommunikativ kompetens?

Vårt första lektionstillfälle. Ordet kommunikation står skrivet på tavlan. Framför mig sitter

fyra elever, Nina, Jang, Kim och Dan, med varsitt kollegieblocksblad. Jag förklarar att vi ska

göra en övning tillsammans, och ber eleverna skriva ned tankar som dyker upp i huvudet

kring ordet kommunikation. Efteråt, när eleverna turats om att högt läsa det de skrivit, ska de

diskutera parvis och ställa frågor till varandra. De kursiverade meningarna i texten består av

mina och elevers repliker. Den första frågan som ställs är till mig och av Nina:  Ska jag tänka

på vad han har skrivit? Sedan låter sig raden av frågor och kommentarer inte vänta.

- Nina: Jag förstår inte allt han har skrivit! - Jang: Vad ska jag säga? Allt på hennes papper

handlar om kommunikation. - Jag: Ja, du kan väl börja med att prata med Nina om

punkterna. Jag uppmanar honom att fråga Nina vad hon menar med sina punkter. Det är när

eleverna vänder sig till varandra kommunikationen lossnar och den process som jag har syftat

på i min instruktion, kommer igång. - Jang: Det är att vara social med folk. - Nina: Telefon är

tvåvägskommunikation, man pratar med någon och TV är envägskommunikation. Du sitter

och ser på TV, men du kan inte prata med TV:n.

De två andra eleverna, Kim och Dan, som sitter nära inpå, bakom en skärm, kan inte låta bli

att kommentera samtalet. - Kim: Internet är också kommunikation, om man har webbkamera.

- Dan: Och att prata i grupp är också tvåvägskommunikation. Jag inser att det är lika bra att

eleverna sitter tillsammans och ber de två bakom skärmen att komma tillbaka till det

gemensamma bordet.

Kim, vad menar du med dina punkter? Vänner, skola, pojkvän. Vad är det med dem? frågar

jag honom. - Hur tänker du? frågar Kim mig lika undrande. När jag frågar om det finns någon
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skillnad i hur man pratar med folk, hänger han med. - Ja, man pratar på olika sätt med sina

kompisar, tjena säger man och skojar hela tiden. Kim fortsätter: Man pratar på ett annat sätt

med flickvännen. Ja, man dunkar inte sin flickvän i ryggen, tjena! - Nu kommer Dan in på

något helt annat: Myndigheter, dem pratar man på ett allvarligt sätt med. - Jag: Hur då

allvarligt? - Artigt, tydligt, inga slangord, svarar Dan. Eleverna skojar och försöker överträffa

varandra med lustigheter som man inte ska ställa till oreda med hos en myndighet.

Kan ni säga något mer om kommunikation? - Nina: När man arbetar med vården och

vårdtagarna, då är det viktigt med kommunikation. Hon ger exempel: De ska förstå, man ska

ha ögonkontakt. Man ska veta hur man ska uttala sig. - Dan bejakar Nina: Ja, men då kan

man använda kroppsspråket. De nickar åt varandra. - Nina:  Man ska inte prata om sina

vårdtagare, hon är si och han är så. Man har tystnadsplikt, förklarar hon vidare.

Nu skriver jag ordet kompetens på tavlan. - Jag har hört det där ordet! utbrister Kim och tar

fram en av sina karaktärsämnesböcker. Återigen uppmanar jag eleverna att skriva ned några

rader om ordet kompetens. Samtalet kommer igång. - Är det olika roller? Nej inte riktigt,

svarar Kim sig själv. Han börjar bläddra i ordlistan, men lägger snart den ifrån sig och

fortsätter: Det är hur man ska bete sig. Hur man ska göra. - Nina: Ja, hur man ska vara i sitt

yrke. Dan, som hitintills varit ganska fåordig skrattar till och berättar att han arbetat med

någon som tyckte sig vara bra på jobbet – kompetent, men inte var det. - Han fick sluta!

konstaterar Dan tyst och låter oss andra förstå att han inte vill prata mer om det.

Nu börjar Kim återigen bläddra bland sidorna i ordlistan. - Är det någon som kan hjälpa till?

undrar jag.  - Professionalitet! Hälften kompetens och hälften kommunikation, utropar Kim

glatt. - Hur menar du?  frågar jag. - Hälften yrkets kompetens och hälften det andra,

kommunikation, förtydligar Kim. Fyndigt av Kim tänker jag och vänder mig mot Jang, med en

önskan att få med honom i samtalet. Jag kommer på att det inte är så länge sedan han tog

körkortet. - Hur skulle du beskriva en kompetent bilskollärare? frågar jag Jang.  - Ja, han

förstår att man är nervös. Han vill skapa kontakt! Han skriker inte, svarar Jan. - Har du

någonsin varit i en situation då du känt att du inte blivit förstådd? frågar jag.  - Ja, många

gånger! konstaterar Jang. - Finns det något annat ord för kompetens? frågar Kim med

ordlistan. - Tänker du på synonymer? undrar jag och tar fram en svensk ordlista. Kim

koncentrerar sig i letandet. - Här! Skicklig, duktig. Behörighet. Man måste vara skicklig och

duktig  för att kunna laga en bil. Kompetent. Nu förstår jag! säger Kim med ett nöjt leende.
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Jag har glömt att skriva frasen kommunikativ kompetens på tavlan, men nu står den där. Det

blir tyst i rummet. - Jag fattar inte! säger Jang spontant. Tystnaden pågår. Samtidigt förstår

jag att det är jag som är problemet. Jag måste uttrycka mig på något annat sätt istället för att

hjälpa eleverna genom begreppet kommunikativ kompetens. Jag försöker snabbt komma på

hur jag ska sammanfatta det vi hitintills pratat om. Jag skriver orden - att vara kommunikativ.

- Nina: Ja, att prata, att vara pratsam. Att man samarbetar.

En femte elev, Thom, kommer in i rummet. - Nu får ni förklara för Thom vad kommunikativ

kompetens är! Berätta vad vi har samtalat om, ber jag Nina, Jang, Kim och Dan! Lyssna noga

på dina kamrater! uppmanar jag Thom. - Nina: Bra på att prata på olika sätt med olika

personer.  - Dan: Fast ibland vet man inte vad man ska prata om. - Jang: Man vet vad man får

säga eller inte. - Nina: Om man missförstår, eller om man inte alls förstår. Nina fortsätter:

Man kan alltid fråga läraren, om man inte förstår, då kan man kommunicera. - Eller sin

arbetskamrat, fortsätter Dan. - Om man mobbar, då är det dålig kommunikation, påpekar Jang

- Vad menar ni med ordet myndighet? frågar jag. Svar som jag får av gruppen blir:

Arbetsförmedling, Skattemyndighet, Försäkringskassan, Kronofogden, Socialförvaltningen,

Polisen, Åklagaren.

Kim börjar säga något, men avbryter och skakar på huvudet. Ja, säg vad du tänker på, Kim!

uppmanar jag honom. - Jag tänker på reklam, hur man ska prata med kunden, och vara

trevlig och glad. - Javisst! svarar jag och ber Nina att göra reklam för en prydnadssak (en

träelefant) som står på bordet. Jag får en anledning till att skriva ordet övertyga på tavlan.

Nina övertygar mig att köpa elefanten, fortsätter jag. Varför tror jag på det hon säger, varför

tror jag på henne och köper elefanten? - Kim: Hon berättar en historia om elefanten. Hon

förklarar.

Jag skriver ordet SPRÅK med versaler på tavlan. Med en förhoppning om en smidig övergång

från samtalet kring begreppet kommunikativ kompetens till samtalet om kompetens av rent

grammatiskt och strukturell karaktär, väljer jag att läsa högt några rader ur Lindberg.

”Begreppet kommunikativ kompetens introducerades av Hymes 1972 som en motvikt till den

kompetens av rent grammatiskt och strukturell karaktär som omtalas av Chomsky 1965”

(Lindberg, 1996, s 23). Ni hör, det finns andra än oss som pratar om kommunikativ

kompetens, säger jag till eleverna.
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Under ordet SPRÅK skriver jag grammatik/form till vänster och kommunikation till höger.

Vad tänker ni på när ni hör ordet grammatik? Det blir tyst. Jag skriver orden artikel,

substantiv, adjektiv, verb, tempus, presens, subjekt, predikat. - Jang: Ja, presens, händer,

hände, hänt, då och nu. Regler. Ordföljd. Bestämd, obestämd. Nu frågar jag eleverna: Vad ska

jag skriva här under ordet kommunikation? - Nina: Prata med varandra. Göra sig förstådd. -

Dan: Slangord. Prata korrekt. - Har ni tänkt på att kommunikation är att tala och att skriva?

Tystnad. Muntlig kommunikation och skriftlig kommunikation, tillägger jag. - Ja! nickar Kim.

Om ni var tvungna  att välja mellan att tala eller att skriva, vilket skulle ni välja då? - Dan:

Om jag skriver ett brev och skickar iväg det,  då är det kört,  jag kan inte ändra på det, säger

Dan bestämt. - Kim kontrar honom: Jag skulle välja att skriva, jag skriver bättre. Jag gör

många fel när jag pratar, fortsätter Kim. Alla de andra vänder sig mot Kim och ser förvånade

ut. När jag ska söka jobb, då ska jag skriva till dem att jag vill ha arbete, förklarar Kim på ett

övertygande sätt. - Dan som sitter närmast honom vänder sig mot honom och frågar lakoniskt:

Men när de möter dig – vad gör du om du inte kan tala? Det uppstår en spontan diskussion

om vad man lär sig först, prata eller skriva. Det verkar som att eleverna enas om att det är

lättare att lära sig att prata först.

Lektionen avslutas med att eleverna skriver ned sina reflektioner i loggboken. Vad har jag lärt

mig under den här lektionen? Det är den sammantagna reflektionen i loggboken jag

presenterar. - Jag har lärt mig om olika kommunikationsvägar. Vad kommunikation handlar

om. - Vad är viktigaste språket eller grammatiken? - Hur man ska kommunicera med andra?

 - Hur man ska prata om olika saker i skolan eller på jobbet. - Jag lärde mig mer om hur man

kan förklara ord. Mitt språk utvecklas mer.

Med ledning av Kullbergs (1996) och Dysthes (1996) tankar försöker jag få ihop mina roller

som etnograflärare och deltagande observatör. Bland de första reflektioner som jag gör är hur

viktigt det är att avsätta tid för instruktion. Vi hade inte hunnit komma särskilt långt då Nina

gjorde mig uppmärksam på det. Ska jag tänka på vad han har skrivit?

I det stora hela känner jag en viss tillförsikt till elevernas intresse och engagemang och

upplever att vi kommit igång med vår gemensamma gestaltning av kommunikativ kompetens.

Eleverna rör sig inom fritid, skola, praktik och arbete. Cummins teori om kontextualisering

kommer väl till uttryck i samtal där eleverna konkretiserar genom sina tidigare erfarenheter
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och använder dem i nya situationer. Kim kopplade ihop ordet kompetens till det han lärt sig

om kompetens på en karaktärsämneslektion. Dan fortsatte att spinna på Kims tankar om vad

kompetens i ett yrke kunde innebära. Jang, som nyligen tagit körkort beskrev sin uppfattning

av kompetens genom bilskollärarens agerande. Kim drog paralleller till reklam han sett på

TV. Nina och Kim jämförde bedömningar de fått av sina handledare på praktikplatser. De

bedömer ju oss när vi är på praktik.

Att kunna använda rätt ord, med rätt form och i rätt sammanhang förklarar Lena Ekberg som

delar av lexikal kompetens (2004, s 265). Ordet kommunikation förknippades med att prata,

att vara pratsam, att vara kommunikativ, att förklara, att samarbeta. Ordet kompetens

förknippades med orden skicklig, duktig, behörig, kompetent, professionell. Kommunikativ

kompetens är att vara bra på att prata på olika sätt med olika personer och i olika

situationer, förklarade Nina.  Veta vad man ska prata om, konstaterade Dan.  Att mobba

handlar om dålig kommunikation, tillade Jang.

Eleverna var medvetna om uttalets och kroppsspråkets betydelse för förståelsen. Alla visade

prov på strategisk kompetens. De kunde berätta hur de gör sig förstådda när språket inte

riktigt räcker till. Holmegaard skriver om vilken betydelse personlighetsdrag som riskvillighet

och anpassningsförmåga har. Den psykolingvistiska kommunikationsstrategin rör sig om

strategier som kognitiva processer och strategin står för en medveten eller omedveten process

inom individen för att lösa ett problem (lexikala brister) i kommunikationen. Kim kom fram

till en förståelse av ordet kompetens genom att tänka högt, associera, gissa, dra slutsatser och

paralleller och söka i ordlistan, men han använde sig även av den interaktiva strategin genom

att fråga och förhandla. Fler tecken på interaktiv strategi får vi genom Nina och Dan: Man kan

alltid fråga, om man inte förstår, då kan man kommunicera.

När samtalet handlade om kommunikativ kompetens i muntlig kommunikation och skriftlig

kommunikation, började eleverna att resonera om skillnader, för- och nackdelar, varför man

hellre skulle tala istället för att skriva, eller tvärtom. Eleverna visade sig vara medvetna om

vilken betydelse språkriktighet hade för dem. I samtalet gjorde Dan de andra uppmärksamma

på att det som är skrivet är skrivet och försvinner inte.  Om jag skriver ett brev och skickar

iväg det, då är det kört,  jag kan inte ändra på det. Jag tolkar Dans tankar i ljuset av

Hellspong och Ledins mening då begreppet stabil innebär att skriven text är färdig (1997, s

30). Kim motiverade sitt val att hellre skriva med att han skrev bättre än han talade. Jag gör
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många fel när jag pratar.  Kim är medveten om sin styrka som skrivare. Alla de andra skulle

välja att tala framför att skriva. Dans undran hur Kim skulle klara sig i en intervju var

konstruktiv och ledde till en diskussionen om vad man lär sig först, prata eller skriva eller vad

som är lättare. Holmegaard menar att i den offentliga debatten  talas det ofta om ett perfekt

uttal och korrekt svenska som den avgörande faktorn att få arbete och bli accepterad. Kims

strategiska val att komma förbi hinder och begränsningar, var tydligt (Holmegaard, 2003, s 6,

s 8).

I min analys av den sammantagna reflektionen i loggboken kring frågan Vad har jag lärt mig

under lektionen har jag kommit fram till att eleverna kan meddela sin uppfattning om vad

kommunikation handlar om och hur man kan kommunicera.

En ytterligare elev, Svetlana, skulle ha varit med på lektionen, men kunde av olika

anledningar inte komma. Vi kom överens om att jag skulle mejla henne ord och tankar som vi

andra samtalat om. Detta för att hon skulle kunna följa med vid guppens nästa träff. Hon

skulle skriva ned sina tankar och mejla de åter till mig.  Hon skulle även skriva till mig om

hon hade några funderingar. Jag fick inget svar från Svetlana. Kort därefter meddelade hon

mig att hon skulle sluta på skolan.

4.2 Komponenten grammatisk kompetens

Vårt andra tillfälle. Idag är det fem elever som deltar i samtalet. Redan under förra tillfället

samtalade eleverna kring grammatikens betydelse. Men det var först när jag skrev några

grammatikaliska begrepp på tavlan, som eleverna kom igång och sammankopplade

grammatisk kompetens till grammatiska regler. Vid det här laget beskrev eleverna snabbt

ordet kommunikation med prata med varandra, göra sig förstådd, slangord, prata korrekt.

Jag delar upp tavlan i fyra kolumner med rubrikerna grammatisk, sociolingvistisk, diskurs och

strategisk kompetens. Eleverna arbetar i grupp. Först skriver var och en på sitt

kollegieblocksblad vad de tror begreppet grammatisk kompetens står för, därefter turas de om

att läsa högt för varandra. Nu är det min tur att sammanställa elevernas definitioner i

kolumnen. Det är orden regler, skriva rätt, skriva tydligare, veta hur orden böjs, använda

substantiv, adjektiv, verb rätt, uttala orden rätt, ha ett rikt ordförråd, att förstå ord, ordföljd

som eleverna tar upp.
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På min fråga om de håller med forskaren Canale om att det är viktigt med grammatisk

kompetens och varför, får jag ett omfattande svar av Nina:  Om jag ska jobba som

sjuksköterska, då händer det ofta att jag måste skriva till läkare och beskriva hur patienten

mår, då gäller grammatik. Orden ska stavas rätt, så att läkaren kan förstå mig, och då gäller

det också patientens säkerhet och hur diagnos ska ställas. För att vara bra på yrket man

måste prata så att de andra kan förstå,  samt skriva rätt. Så här motiverar Jang i sitt svar: Det

är bra att man lär sig grammatik. Att man kan lära sig att skriva på rätt sätt och inte lära sig

fel från början. När man pratar eller skriver så andra människor kan lätt förstå vad man

menar, att man pratar tydligt. Jang åskådliggör ordföljdens betydelse. Han har skrivit

ordparet påstående -  fråga. Jag skriver. Skriver jag?

Eleverna använder sina egna behov och erfarenheter som motiv varför de tycker att det är

viktigt med grammatisk kompetens, ett stort ordförråd, uttal, skrivriktighet och stavning.

Eleverna beskriver vilken betydelse grammatisk kompetens har utifrån både muntlig och

skriftlig kommunikation. Innan vi går över till kolumnen sociolingvistisk kompetens, läser jag

återigen högt valda delar av Lindbergs beskrivning av grammatisk kompetens (1996, s 24 ff).

Framför mig sitter fem elever och lyssnar koncentrerat. Jag känner att det råder en intresserad

stämning i vårt grupprum.

4.3 Komponenten sociolingvistisk kompetens

Till skillnad från individ har socio med grupper av människor i ett samhälle att göra, förklarar

jag.  Lingvistik handlar om språk, kommunikation och människans språkförmåga. Jag skriver

några rader ur Lindbergs bok i kolumnen Sociolingvistisk kompetens,  - att veta och förstå hur

språket används i olika sociala sammanhang, t.ex. vad som kan sägas till vem i en viss

situation och hur det kan sägas(s 25). För att få igång eleverna skriver jag på tavlan frågan

Hur talar jag på skolan, på jobbet, på fritiden?

Jag ser att eleverna skriver ord och korta meningar. Man kan tala på ett lämpligt sätt, man kan

anpassa sig, man pratar inte på samma sätt med sina kompisar som man pratar med äldre,

gamla, framhåller Jang. Eftersom jag inte känner mig riktigt nöjd, tar jag Lindberg till min

undsättning. Det handlar om sociala och kulturella normer som gäller i den kultur där språket

talas, läser jag högt ur boken och skriver orden kultur, normer och värderingar på tavlan. Vi

kommer fram till att människor är olika och språken är olika. Olika kulturer har olika

traditioner, åsikter och värderingar. Med en värdering menar man något som man tycker är

viktigt. Eleverna ger exempel från sina hemländer. Kommunikationen mellan vuxna och barn



32

ser annorlunda, hävdar Thom. Kommunikationen mellan patienten och personalen ser också

annorlunda ut, förklarar Kim. Nina pratar om skillnaden mellan äldre och yngre. Utan att

försöka fördjupa diskussionen mer än nödvändigt,  pratar vi en stund om olika sociala grupper

som ungdomar, arbetslösa, och studerande och om olika krav och förväntningar på dem.

Förmågan att anpassa sitt språk till olika sociala situationer har med normer och värderingar

att göra.

Tiden börjar ta slut och vi konstaterar att vi inte hinner mer än det vi gjort. Som avslutning

skriver eleverna ned några tankar som  samlas i loggboken. Den sammantagna reflektionen

vid detta andra tillfälle blir: Den här lektionen har lärt mig mycket om sociolingvistisk

kompetens, att hur man kan använda språk med olika människor. Man möter olika människor

i olika situationer.  Man pratar olika med olika människor.  Grammatisk kompetens behöver

man mest när man skriver, om man pratar lite fel, då kanske folk förstår ändå. Man lär

grammatisk kompetens så man kan skriva rätt, uttal, ordförråd så att man förstår ord och

meningar.

4.4 Komponenten diskurskompetens

Vårt tredje lektionstillfälle. Återigen delar jag upp tavlan i fyra kolumner med rubrikerna

grammatisk, sociolingvistisk, diskurs och strategisk kompetens. Nu har vi kommit fram till

diskurskompetens, näst sista komponent i Canales modell att ”brottas med”. Jag förstår inte

hur jag skulle klara mig utan Lindbergs bok Språka samman (1996). Med ledning av Lindberg

skriver jag  korta meningar  - att planera och strukturera ett språkligt innehåll, - tänka efter

vad man vill säga och eller skriva – hur skriver vi så att vårt budskap framstår som

sammanhängande och begripligt för lyssnaren och läsaren?

Jag börjar skriva på tavlan ostrukturerat, samtidigt berättar jag högt och osammanhängande

om det jag skriver. Meningarna på whiteboardtavlan dyker upp lite här och där, längst ner, i

mitten, högst upp. Eleverna fnissar, de förstår vad jag är ute efter. Jag måste skriva

sammanhängande. Hur ska jag inleda, hur ska jag avsluta, hur ska jag hålla ihop ämnet? Du

kan inte hoppa fram och tillbaks, du kan inte prata om flera saker samtidigt. Där har vi den,

diskurskompetensen. Utan att avslöja att vi ska skriva ett personligt söka jobb brev, ber jag

eleverna i sina grupper att samtala om hur diskurskompetensen kan visa sig när vi skriver till

en arbetsgivare. Thom kommer fram till att: först måste man presentera sig, prata om sina

erfarenheter. Jang: Varför man vill ha jobbet. Dan: Har körkort eller ej. Innan jag redovisar
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elevernas samtal angående söka jobb brev, redovisar jag den fjärde och sista komponenten i

Canales modell så som eleverna och jag tillsammans bearbetade den.

Syftet med alla fyra rubriker grammatisk, sociolingvistisk, diskurs och strategisk kompetens

skrivna på tavlan var att eleverna skulle se helheten, att vi hade kommit fram till

diskurskompetens, den tredje komponenten i Canales modell. Det blev ganska fort klart för

mig att jag måste vara väldigt konkret. Mitt ostrukturerade skrivande på whiteboardtavlan

fungerade bra. Alla medel är tillåtna, bara de fungerar, tänkte jag. Elevernas reaktion och

reflektioner ledde oss till samtalet om diskurskompetensens viktiga innebörd.

4.5 Komponenten strategisk kompetens

Vad menar vi med ordet strategi? Man använder olika strategier. Jag vet från tidigare

lektioner att eleverna använder olika strategier, däremot är jag inte säker på att de vet att det

de gör handlar om strategier. Jag förstår också att eleverna har en passiv förståelse för ordets

innebörd, men det verkar vara svårt att med egna ord att förklara. Ordlistan blir ett viktigt

medel att förklara ordet strategi och det var i ordlistan Kim hittar ordet tillvägagångssätt. Jag

uppmanar eleverna att fundera en stund, skriva ned på papper och svara på frågan: Hur gör du

när du inte förstår eller någon annan inte förstår dig? som jag skrivit i kolumnen strategisk

kompetens. Thom: förklarar, visar. Dan: förklarar med gester. Nina: använder engelska,

skriver, visar bilder. Nina fortsätter: om jag förklarar för barn använder jag bilder och lätta

ord. Kim: använder kroppsspråk, säger samma sak men med andra ord.

Den sammantagna reflektionen i loggboken blir:  Jag har lärt mig att jag ska planera, man

kan inte hoppa fram och tillbaka. Det är viktigt att andra  förstår vad jag vill säga. Tänka

efter vad ska jag säga och skriva, i vilken ordning. Eleverna behövde vägledande frågor för

att samtalet skulle komma vidare.

4.6 Ett personligt brev

Vårt fjärde lektionstillfälle. Det är Nina, Jang, Dan, Kim, Thom och Andrej, vår nya elev, som

sitter framför mig. Jag har träffat Andrej ett par gånger på tumanhand för att han skulle så

långt som möjligt komma in i vår text- och tankevärld, och att han skulle ha en chans att delta

i samtalen. Nu har vi kommit fram till uppgiften att skriva brev och det är dags att knyta ihop

det hela. Som etnograflärare förlitar jag mig på processens egen kraft och tillfället att

igångsätta arbetet med söka-jobb-brevet får visa sig under processens gång. Jag frågar
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eleverna om de vet hur arbetsgivaren gör när den vill anställa folk. Hur söker arbetsgivaren

efter folk? Har ni varit och läst på Internetadresser? Har ni varit inne på

Arbetsförmedlingens platsbank? Det var tre elever som nickade igenkännande. Jag har sökt

sommarjobb genom Internet, www.lulea.se, berättar Nina.  Jag har sökt på Platsbanken. Jag

kan söka efter jobb i hela Sverige, inflikar Jang. Jag förstår att denna grupp av elever är

ganska väl informerade om att man kan söka jobb genom Internet. Nu har jag fått ett ypperligt

tillfälle. Äntligen ska vi börja använda våra kunskaper i kommunikativ kompetens i skrift. Nu

ska vi börja skriva ett söka - jobb- brev. Jag väntar med att föreslå att vi väljer ut ett av

breven, och att vi genomför en performansanalys på det utvalda brevet.

Den gruppvisa uppgiften innebär att eleverna samtalar om kontexten i fem-sex olika

platsannonser. Det gäller för eleverna att ta vara på all information som finns i platsannonsen.

Min tanke är också att platsannonserna ger eleverna ledtrådar. Vad ska man skriva om i sitt

brev? I vilken ordning ska man skriva? När eleverna analyserar innehållstexterna i

platsannonser, tar ut fraser och nyckelord får de ledtrådar för brevskrivandet. Än en gång

uppmanar jag eleverna att även uppmärksamma Hellspong och Ledins fem drag. Drag 1

utlysning av tjänsten. Drag 2 beskrivning av arbetsuppgifterna. Drag 3 krav på sökanden.

Drag 4 ansökningsförfarande (löneanspråk, tillträdesdag, kontaktpersoner). Drag 5

presentation av arbetsgivaren (1997, s 97). Jag hoppas att eleverna är särskilt uppmärksamma

på drag 2 och drag 3.

Eleverna har ett par telefonkataloger till sitt förfogande. En sådan vardaglig sak som

telefonkatalog borde alla kunna hantera lätt kan man tycka. Av erfarenhet vet jag att söka i

telefonkatalog förutsätter vissa kontextuella kunskaper om kommunala organisationer och

verksamheter i olika förvaltningar och expeditioner. Själva katalogen och hur den är upplagd

och strukturerad är en sak i sig. Jag hjälper eleverna att få struktur och reda ut organisationer

och förvaltningar. Uppgiften att ur annonserna plocka ut ord ger en stor skörd och jag skriver

upp orden på tavlan: arbetsmarknad, medarbetare, barn- och utbildningsförvaltning,

referensnummer, ansökan, personalkontoret, socialförvaltning, formell utbildning, praktisk

introduktion, teoretisk introduktion, särskilt boende, meriterande, vidareutbildning, feriejobb,

personlig assistent, en heltidsassistent, referenser, individuell lön, målinriktad, prestera

resultat, skapa och upprätthålla kontakter, utbildning och erfarenhet erfodras,

biståndshandläggare.

http://www.lulea.se
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Mycket av samtalet handlar om vem eller vilka som söker arbetskraft. Vad är skillnaden

mellan offentlig och privat verksamhet,  ett mindre företag och ett större företag. Jag ämnar

inte att redovisa allt som sägs under samtalet, utan väljer ut några ord och uttryck som

eleverna tillsammans vill prata om. Till att börja med förklarar jag syftet med referensnummer

och referenser. - Nina: Formell utbildning, då har man gått en utbildning. Man kan lära sig

genom praktik. - Thom: Man kan lära sig jobbet genom att arbeta. Jang: Man behöver en

inkomst, man måste fråga om lönen. Introduktion. Nina:  Man får gå en introduktionskurs. De

samlar ihop alla nya som ska börja jobba. Man lär sig hur man ska förflytta patienten,

fortsätter hon.   Särskilt boende, vad är det? frågar Jang. Telefonkatalogen är till stor hjälp när

eleverna reder ut olika boendeformer som förekommer i en kommun. Heltidsassistent. Jag

kan jobba helger och kvällar, förklarar Jang.

Dags att gå vidare. Ur högen av platsannonser väljer jag ut en som jag tror passar ganska bra

som underlag för uppgiften. Jag skriver av annonstexten på tavlan (se bilaga) och uppmanar

eleverna att utifrån innehållet i annonsen skriva ett personligt brev. Nu har jag framför mig

sex stycken elever som koncentrerar sig på uppgiften att skriva. Än en gång påminner jag

eleverna om att de i platsannonsen hittar ledtrådar och jag uppmanar dem att uppmärksamma

och använda sig av dem. Jag har skrivit Hellspong & Ledins fem drag på tavlan. Och så

hoppas jag att ni tänker på allt det vi sagt om kommunikativ kompetens också. En av eleverna,

Nina, höjer blicken och svarar mig: Ja, just det.

4.7 En gemensam genomgång av alla breven

Vårt femte lektionstillfälle. Mitt mål är att hos eleverna öka medvetenheten om text och

kontext, om genreform och kommunikationssituation. Jag vill ta vara på tankar som bl. a Ask

(2004) och Nyström (I Svenskläraren, 1-2/2002, s 35-38) beskriver om detta. Eleverna skulle

till lektionen ha med sig exempel på personliga brev som de hittat på nätet. Det visade sig att

alla sex elever hade glömt bort uppgiften, och därmed kom mitt medtagna exempel på ett

personligt brev som Lars (ett exempel som jag hittade på nätet) hade skrivit till användning.

Till att börja med ber jag eleverna läsa Lars personliga brev, därefter tar vi itu med analysen

av deras egna brev. Lars personliga brev fungerar mycket väl som exempel på den genreform

vi jobbar med och ger upphov till följande kommentarer: Om jag fick, så skulle jag skriva om

mitt brev, helt annorlunda, nu när jag läst det här brevet, kommenterar Nina det hela med

glimten i ögat! Det eleverna först och främst  fastnar för i Lars brev är uppläggningen och

stilen. Man kan ju inte avsluta brevet som jag gjort, säger Thom.
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Jag har kopierat sex ex av varje brev, och var och en har, förutom sitt eget, även kamraternas

brev framför sig. Jag hör fnitter och viskande och jag ser hur en del skriver korta notiser på

breven. Jag ger eleverna ganska god tid på sig att läsa igenom alla sex brev.

Vi går laget runt och alla börjar med att kommentera sitt eget brev. Jag skulle skriva mycket

mer. Jag skulle ha skrivit att jag inte röker och att jag inte är allergisk mot pälsdjur,

förtydligar Nina. Har du inget körkort? frågar Dan. Nina upptäcker att körkortet var ju ett

krav. Men jag tar lektioner just nu, svarar Nina trevande. Jag kommer till hennes undsättning

och menar att hon kunde ha skrivit som det är, att hon håller på att ta körkort. Du har inte

skrivit någon adress, påpekar Thom. Det uppstår en diskussion om hur viktigt det är med

vissa detaljerade personuppgifter. Man ska inte skriva så mycket detaljer, det räcker med ort,

inte gata, hävdar Dan.  Vi enas kring ett av våra exempel där man anger en enkel struktur på

ett personligt brev. Enligt denna struktur kan man skriva sitt eget namn, adress och

telefonnummer högst upp till vänster. Under det kan man skriva kontaktpersonens namn,

företag och adress samt dagens datum.

Thom vidhåller sin uppfattning och argumenterar varför det är bra med vissa detaljer. Det

räcker med åldern, inte vilken dag och månad man är född i, kontrar Dan. Det är bra att

skicka ett foto också, fortsätter Thom. Ska man skriva ut måtten också? frågar Nina

förnärmad. Nu kommer Andrej in i samtalet: Varför, vad skulle det vara för mening med

fotot? säger han med ett plirigt uttryck i ansiktet.

Thom har i sitt brev skrivit att han är singel. Det är ju ingen kontaktannons vi ska svara på,

påpekar Nina lite fnysande och får medhåll av de andra. Thoms förslag på medföljande foto

ledde samtalet till skillnaderna mellan söka jobb brev och kontaktannons som är en genre i

sig.  Alla skrattar. Thom upptäcker att han börjar brevet med hälsningsfrasen Hejsan! Det

känns inte så bra, muttrar han med en rynka i pannan. Thom inte bara konstaterar utan är

kritisk i sin reflektion. Han förklarar att han inte är nöjd med varken hur han inleder eller

avslutar brevet. Thom vill även komplettera sitt brev med ord som beskriver honom som

person, passar tider, kommer i tid till jobbet. Nina håller med Thom och menar att man också

kan skriva att man är beredd att stanna över om det behövs. Man skulle kunna använda orden

ansvarsfull och flexibel om en sådan arbetssökande, tillägger jag.
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Nina fortsätter att prata om personliga egenskaper. De bedömer ju oss när vi är på praktik. På

mitt stod det att eleven tar initiativ, är aktiv. Jag ser att Kim som hitintills varit ganska tyst,

lyssnar uppmärksamt på Nina. På mitt papper stod det att jag är positiv, glad, hjälpsam, säger

Kim leende. Kim och Nina fortsätter samtalet, det stod att jag passar verkligen till det här

yrket, hör jag Nina viska till Kim. Jag förstår att de diskuterar omdömen deras handledare på

olika praktikplatser har skrivit om dem.

Jag har glömt att skriva om min utbildning, konstaterar Jang. Jag kunde också ha skrivit att

jag tycker om att jobba med människor, fortsätter han. De flesta tycker att Jangs brev

innehåller mycket information. Liksom Nina och Kim berättar även Andrej om sig själv som

person.

Vi avslutar med Dans brev. Jag skulle inte ha skrivit att jag inte kan så bra engelska,

konstaterar Dan.  Det var dumt, det står i annonsen att man kan engelska, instämmer Kim.

Men kanske hade du kunnat skriva att du kan lite engelska och att du går en kvällskurs i

engelska, på din fritid, säger jag. Dan skiner upp. Jag får medhåll av de andra. Bra, det låter

mycket bättre, då ser de att jag vill lära mig mer, förklarar Dan. Jag borde ha skrivit att jag

har bra kondition, inflikar Jang. Ibland måste man lyfta, hjälpa till, fortsätter Jang. Jag har

lust att resa också, tillägger Dan. Nu kommer Kim på att även Dan har skrivit att han är

singel. Vi går igenom breven och konstaterar att endast en av fem killar inte har skrivit ordet

singel. Detta exempel kan enligt Ingegärd Enström betraktas som ett typiskt exempel på

djupet i ordförståelsen som betyder att man bl.a. har kännedom om stilnivå och värdeladdning

(2004, s171,178). Det faktum att så många använder ordet singel kan tyda på att ordet är ett

ofta förekommande ord i den här åldersgruppen.

Nu har vi gått igenom alla breven. Vårt gemensamma samtal kring breven tog drygt en timme.

Tillsammans lyckades vi göra samtalet till ett av de roligaste didaktiska mötena under hela

processen. Eleverna var överens med mig om att vi kunde få ihop ett mycket bra brev om vi

tog med lite av var och ens brev. Ja, men vem skulle få jobbet? frågar Andrej fyndigt och får

med sig alla i sitt glada skratt.

Resultatet av den sammantagna kamratresponsen visade att de flesta hade missat någonting.

Kamratrespons innebär att innehåll och stil i texter utvecklas. Förslag på kompletterande

uppgifter handlade om utbildning, körkort, språkkunskaper, intresset av att jobba med
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människor och viljan att lära sig mer samt fritidsintressen. Även ord som beskriver dem som

personer saknades. Orden ansvarsfull och flexibel diskuterades på mitt initiativ. Vi bestämmer

oss för att ändra våra planer. Vi är överens om att var och en ska omarbeta sin text, jobba mer

med innehåll, stil, diskurs och form. Alla skall läsa igenom breven hemma och markera saker

som man vill ta upp. Det räcker inte med att enbart diskutera språkfelen. Vi ska fortsätta att

diskutera vad som är bra och vad som kan utvecklas till det bättre.

4.8 Analyserande diskussion av Ninas brev

Ninas brev innehåller ett antal ord som inte är så ofta förekommande i vardagligt språk. Orden

omvårdnad, sommarjobb, hemtjänst och äldreboende fick klargöras. I min och Ninas analys

kommer vi fram till att Nina inte kan använda och förklara orden ledigt. Det är viktigt att hon

vid en anställningsintervju själv vet vad hon talar om. Det är fullt möjligt att i arbete inom

hemtjänst och äldreboende möta personer, yngre och äldre,  av olika kön med funktionshinder

och så var det i Ninas fall också. Enligt annonsen var det en personlig assistent för en

rullstolsburen man som söktes. Men till att börja med ser inte Nina sina tidigare erfarenheter

av arbete med rullstolsburna människor som en betydelsefull erfarenhet och merit.

Nina använder adjektiven glad, positiv och tvåspråkig när hon beskriver sig själv som person.

Adjektiven gör texten mer levande och hon kunde även ha beskrivit sina studieresultat och

praktikbedömningar med ett par adjektiv, särskilt med tanke på att de är goda. Det framgår

inte hur Nina upplevde tiden och arbetsuppgifterna inom hemtjänsten och äldreboendet eller

hur lång erfarenhet hon har. Nina vill undvika upprepningar av personliga pronomenet jag,

vilket innebär att hon i ett par meningar väljer att utelämna subjektet. Konsekvensen av

undvikandet av upprepningar av personliga pronomenet leder till problem med

meningskonstruktioner och textbindning. Ju längre meningarna är desto lättare blir det också

fel i dem. I brevet förekommer fyra prepositioner, varav en inte är lämplig. Ett spetsställt

adverbial resulterar fel i ordföljd.  Vi kommer fram till att problemen med t.ex.

meningsbyggnad kan bero på en strävan att undvika upprepningar.

De didaktiska frågorna vad och hur jag har lärt mig bekräftar interaktionens och samtalets

betydelse. Nina uppskattar den kamratrespons som hon fått under skrivprocessen. Hon

förklarar hur de andra i gruppen har ställt frågor, synliggjort saker och gett förslag som fått

henne att reflektera över hur hennes brev kan bli ännu bättre. Vilken betydelse har learner

autonomy för Ninas lärande? Jag upplever att Nina tar initiativ och ansvar för sitt lärande.
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Hon deltar aktivt i samtal med de andra i gruppen. Hon tar till sig deras synpunkter och hon är

medveten om sina egna språkliga förtjänster och vad som bör utvecklas. Learner autonomy

innebär också lust till kunskap.

Nina upplevde uppgiften meningsfull. Nina berättar att hon kommer att söka sommarjobb i en

stad där hon inte jobbat tidigare. Det hon har lärt sig genom interaktion, samtal och respons

ser hon som en resurs som hon kommer att  använda utanför skolan. Jag ska använda mig av

allt det här när jag skriver mitt brev till dem. Jag har lärt mig mycket, det har varit

jättenyttigt för mig.
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5. Diskussion

Det var utifrån ett andraspråksperspektiv i lärande jag gick in i studien. Det övergripande

syftet med studien var att förstå och belysa kommunikativ kompetens och språklig

medvetenhet. Studien syftade vidare till att undersöka hur man kan främja andraspråkselevers

skrivande. Följande frågeställningar utgjorde grunden för studien: Vilken betydelse har

gemensamma läs- och skrivaktiviteter för språklig medvetenhet? Vilka möjligheter att

utvecklas till en god skrivare skapas genom undervisning, samtal och kamratrespons?

Jag har samlat in empirisk data genom att observera, skriva fältnotiser och föra dagbok. Jag

har undervisat, lett samtal, stöttat kamratrespons, läst elevernas loggboksblad och utfört en

performansanalys på ett av breven,  tillsammans med brevskrivaren.

När vi samtalade kring begreppet kommunikativ kompetens handlade många av

kommentarerna och reflektionerna om muntlig kommunikation. Eleverna kunde beskriva

skillnader i hur man pratar med folk. Ja, man pratar på olika sätt med sina kompisar, tjena

säger man och skojar hela tiden. Man pratar på ett annat sätt med flickvännen. Man dunkar

inte sin flickvän i ryggen, tjena! - Myndigheter, dem pratar man på ett allvarligt sätt med.

Artigt, tydligt, inga slangord. - Att vara bra på att prata på olika sätt med olika personer. -

Man vet vad man får säga eller inte.

Eleverna visade även intresse för att göra kulturella jämförelser mellan sina gamla hemländer

och det nya hemlandet Sverige. Jämförelserna avseende kommunikation utgick från upplevda

definitioner och skillnader mellan traditioner, åsikter och värderingar. Kommunikationen

mellan vuxna och barn ser annorlunda ut. Kommunikationen mellan patienten och personalen

ser också annorlunda ut. Vi konstaterade att förmågan att anpassa sitt språk till olika sociala

situationer har bl. a. med uppväxt, kultur, normer och värderingar att göra.

Eleverna var medvetna om att kommunikation och kommunikativ kompetens handlar om

både muntlig och skriftlig kompetens. Men det var oftast på mitt initiativ gruppen samtalade

om skriftlig kommunikation. Min tolkning är att eleverna upplever att de kan lättare komma

förbi språkliga hinder och svårigheter i muntlig kommunikation. De är medvetna om och

öppet delger varandra sina olika strategier i muntlig kommunikation. Man kan alltid fråga

läraren, om man inte förstår, då kan man kommunicera. Eller sin arbetskamrat. Man

förklarar med gester. Använder kroppsspråk, säger samma sak, men med andra ord.  Visar

bilder. Den känsla som Kim så tydligt förmedlade med sin lust att skriva, tolkar jag som ett
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tecken på att han har fått flyt i sitt skrivande och att han upplever att hans skriftspråk

utvecklas.  Nina kunde tänka sig att när problem med ord uppstod, skriva ner dem på papper

och visa. Det var Nina som betonade vikten av skrivriktighet i kommunikation mellan

sjuksköterska och läkare. En text är stabil, menar Jang.  Om jag skriver ett brev och skickar

iväg det – då är det kört,  jag kan inte ändra på det. Till de andras förvåning deklarerade Kim

bestämt att han föredrog att skriva. Jag skulle välja att skriva, jag skriver bättre. Jag gör

många fel när jag pratar.

Eleverna har talat om språk, om tal och skrift. De har förhandlat och diskuterat ord och

begrepp. De har på olika sätt motiverat varför de tycker att det är viktigt med de olika

komponenterna i kommunikativ kompetens. Eleverna använder grammatik när de skriver och

de  pratar om grammatik. Eleverna beskriver vilken betydelse grammatisk kompetens har

utifrån både muntlig och skriftlig kommunikation.

De har med stöd av egna erfarenheter framhållit faktorer som stort ordförråd, uttal, stavning

och skrivriktighet. De har samtalat om betydelsen av att anpassa språket efter situationen. Vad

som kan sägas till vem i en viss situation och hur det kan sägas. Hur man ska kommunicera

med andra. Hur man ska prata om olika saker i skolan eller på jobbet. Bra på att prata på

olika sätt med olika personer. Elevernas utsagor tyder på att de kan tala om språket. De

utvecklar ett metaspråk - ett språk att tala om språket. En kommunikativt kompetent person

vet vid språkanvändning vad som är möjligt formmässigt och vad som passar i olika sociala

funktioner och sammanhang, i enlighet med de regler och konventioner som iakttas av

infödda talare (Hymes, 1972).

Eleverna redogjorde för fler strategier för muntlig än för skriftlig kommunikation. Det vore

intressant att utveckla resonemanget kring elevernas skrivstrategier och hur de kan utvecklas.

Jag upplever att vi hittade en för oss rätt nivå i kommunikationen, ett användarvänligt språk.

”Eleverna ska kunna prata om sina tankar och tydliggöra sin medvetenhet”

(Holmegaard,1999, s 35). Eleverna är ganska väl medvetna om var de befinner sig i sin

språkutveckling. Kim, men även de andra, visade flera gånger exempel på medvetet arbete

med ord, ordbildning och fördjupning av ordens innebörd. Kims strategier för medveten

ordinlärning var att själv försöka gissa sig fram till betydelser, härleda till olika sammanhang,

använda sig av tidigare erfarenheter, söka i ordlistan eller fråga andra. Andraspråksinlärare
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hamnar ofta i situationer där deras medvetenhet om det nya språket och dess olika

dimensioner gör sig gällande. Det var en tjej i ett annat sammanhang som berättade hur hon

fasade över muntlig redovisning inför klassen. Hela hennes kropp reagerade. Hon kände sig

torr i munnen, knäna skakade, händerna darrade och kinderna hettade. Hon både frös och

svettades. Röd i ansiktet stakade hon fram det hon skulle säga. Hon var den enda

andraspråkstalaren i klassen.

Jag är övertygad om att våra gemensamma läs- och skrivövningar har synliggjort och bidragit

till att utveckla språklig medvetenhet hos eleverna. Jag har visat flera exempel på denna

medvetenhet. När en elev själv konstaterar att mitt språk utvecklas eller nu förstår jag, då

inser man att eleven är medveten om att han eller hon har fått något klart för sig.

Inledningsvis under de allra flesta lektionerna bad jag eleverna att skriva ned tankar som dök

upp i huvudet kring en aktuell fråga, ett ord eller ett begrepp. Man kan säga att eleverna slog

två flugor i en smäll, minst. De tog ansvar för förberedelsearbetet och förförståelsen, en viktig

del i andraspråkselevers lärande och de formulerade sina tankar i skrift. Det är svårt att säga

hur bra, men jag tror att metoden var bra för elevers språkliga medvetenhet och

skrivutveckling. Min utgångspunkt är att lärandet handlar om en process och att alla

skrivuppgifter utgör en viktig del i denna process.

Dysthes (1996) beskrivning av loggboken som en metod för alla typer av informellt skrivande

håller jag med om. En viss disciplin och rutiner kring loggboksskrivande är viktiga

förutsättningar för utvärdering och uppföljning. Eftersom eleverna ofta hade bråttom till nästa

lektion, hade de inte tid att vänta på sin tur att skriva i en gemensam loggbok, därför bad jag

eleverna att skriva på lösa blad, som jag sedan samlade i klassloggboken. Jag har sett att

eleverna gärna skriver i loggboken. Jag förstår loggbokens viktiga betydelse som ett konkret

tankeredskap, även som ett medel att utveckla skrivande. Det första jag gjorde efter varje

lektion var just att läsa vad eleverna skrivit. I loggboken med elevernas reflektioner fanns

viktig data för mig att analysera. Jag tycker att samtal och loggbok kompletterar varandra.

Säljö, som är sociokulturellt orienterad i sin bok Lärande i praktiken (2000) jämför och

diskuterar tänkande och språklig kommunikation utifrån ett sociokulturellt och ett

kognitivistiskt perspektiv, till fördel för den sociokulturella förståelsen av kommunikation.

”Det vi säger är ingen direkt spegel av vad vi tänker, och det vi tänker återspeglas inte
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nödvändigtvis i det vi säger” (s 115). Tänkandet är en osynlig process. Säljö menar att skolans

allmänna syn på kommunikation bygger på ett kognitivistiskt perspektiv och slår igenom i

många pedagogiska sammanhang. Han problematiserar det skriftliga provet i skolan, ett

mycket angeläget ställningstagande även i andraspråkssammanhang. Säljö har synpunkter på

tolkningar av nationella utvärderingar av kunskaper i skolan. Man säger att man studerar

elevers förståelse av grundläggande begrepp och man konstaterar oftast att det brister i många

avseenden. Han framhåller att vad man i utvärderingar studerat är vad människor skriver, inte

vad de tänker. Enligt min mening borde det vara självklart att andraspråkselever erbjöds

möjlighet att visa sina kunskaper både muntligt och skriftligt. Då har elever en större

möjlighet att visa vad de faktiskt kan. Min studie är begränsad och jag har inga ambitioner att

generalisera till andra elever i andra sammanhang, men eleverna i min studie visar flera

strategier för att klara av och komma förbi hinder i muntlig kommunikation. Säljö förklarar att

skrivandet är en mycket krävande kommunikationsform att tillägna sig. ”Faktum är att det är

en teknik för kommunikation som många människor förkovrar sig i under hela sitt liv och

ändå ofta upplever att de inte nått den skicklighet de strävar efter” (Säljö, 2000, s 117).   

Alla svenska familjer prenumererar inte på dagstidningar. Det finns all anledning att förmoda

att det inte görs i familjer med utländsk bakgrund heller, särskilt inte hos dem med relativt

kort tid i Sverige. Det förvånar mig att jag inte kom på tanken att alla elever inte har tillgång

till tidningar, ändå ville jag att eleverna skulle ta med sig några platsannonser ur våra

länstidningar. En anledning till varför de flesta av eleverna kände till Arbetsförmedlingens

platsbank på Internet kan vara att de inte har tillgång till dagstidningar hemma.

Min studie visar möjligheter på hur elever tillsammans kan öva sig i att skriva fungerande

texter för olika sammanhang och utvecklas till goda skrivare. Det handlar om samarbete,

samtal, språkanvändning, språkinlärning, respons och andraspråksperspektiv.

Nina, du har inte skrivit någon adress! Denna mening är ett exempel på den drivkraft som

fanns i skrivprocessen  och kommunikationen mellan eleverna. Det var Thoms reflektion som

igångsatte ett resonemang om hur viktigt det är med detaljerade personuppgifter. Man ska inte

skriva så mycket detaljer, det räcker med ort, inte gata. Hur detaljerade personuppgifterna

skulle vara eller inte, blev ett gemensamt problem att lösa. Gruppen enades kring en struktur

där man skriver sitt namn, adress och telefonnummer högst upp till vänster. Under det kan

man skriva kontaktpersonens namn, företag och adress samt dagens datum.



44

Analysen av resultatet visar att interaktion och samtal är viktiga medel och kan fungera under

hela processen. Enligt min uppfattning lyckades vi att ta vara på erfarenheter och kunskaper

som fanns i gruppen och eleverna använde sig av dem i nya situationer. En kritisk reflektion

som jag gör över min egen undervisning är att eleverna inte samtalade om hur de skulle ha

gjort i en liknande situation i det gamla hemlandet. Skulle de där ha skrivit söka-jobb- brev?

Våra samtal under lektionerna har lärt mig mycket om elevers lärande och de oanade

möjligheter som finns i samtalet. Jag är övertygad om att det är genom interaktion och samtal

som vi vidgat vyer, bytt perspektiv och kommit åt den stora mängd av ord, begrepp, termer,

erfarenheter, konkretiseringar, sammanhang och kontextualiseringar som vi faktiskt gjort.

Innehållet i samtalen har byggts upp med hjälp av gruppens samlade förutsättningar och

kunskaper. Detta faktum tror jag är av avgörande betydelse varför eleverna upplevt uppgiften

med sitt innehåll meningsfull.

Elevernas strävan att skapa sammanhang och använda sina tidigare erfarenheter i nya

situationer ser jag bilda mönster i samtalen. Det är viktigt att elever från andra kulturer, med

annat språk och kort tid i Sverige lär sig att ta ansvar och blir medvetna om möjligheter att

skapa sammanhang och konstruera hållpunkter i sitt lärande. Det är det som sker när eleverna

jämför sina erfarenheter på skolan, på fritiden bland kompisar, på praktik, på arbetsplatser och

hos myndigheter. Nina var målmedveten och relaterade ofta till sin framtid.

Ett viktigt mål var  att hos eleven skapa en insikt om elevens eget ansvar över vad eleven själv

kan göra för sitt lärande. Ninas fråga Ska jag tänka på vad han har skrivit? kan vara ett tecken

på hur viktigt det är att eleverna får lära sig att ge och ta respons och reflektera. Men det var

mest i början jag upplevde att eleverna ofta vände sig mot mig, och ställde frågor till mig,

istället för gruppen. Rebenius (1999) framhåller balansen mellan lärarens stöd och elevens

eget ansvar.

I samarbete har eleverna skapat förutsättningar att komma åt de speciella kunskaper som

gäller när man ska skriva ett söka-jobb-brev. Det gemensamma målet med kamratresponsen

på de skrivna texterna var att skapa sammanhang, utveckla innehållet och stilen, anpassa

texten till den aktuella genren. Samtidigt utmanades även den språkliga medvetenheten.
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Gunilla Molloy skriver om ett ansvarstagande inför den egna texten, att man står för sin text

(1996 s 59). I vår lilla grupp gick det bra att läsa, inte bara sin egen text, utan alla andras. Att

bearbeta texten genom kamratrespons fungerade bra. En positiv och tillåtande stämning i

gruppen är mycket viktigt. Att det inte handlar om att söka fel och vara kritisk på ett tråkigt

sätt, utan att ta emot och lämna konstruktiva synpunkter och förslag. Jag instämmer i de fem

grundläggande förutsättningarna för en god kamratrespons som Bo Renberg (2004) diskuterar

i sitt material. Jag upplevde att eleverna under processen hade förtroende för varandra och

kände trygghet i gruppen. Alla förstod syftet med responsen och alla klarade av att presentera

konstruktiva synpunkter, knyta an till konkreta inslag i brevtexten och ställa konstruktiva

frågor till varandra. Eleverna var överens med mig om att vi kunde få ihop ett mycket bra

brev om vi tog med lite av var och ens brev. Ja, men vem skulle få jobbet? frågade Andrej

fyndigt.  Jag hoppas på att eleverna hyser tilltro till den egna förmågan och att de inte drar sig

för att skriva personliga söka-jobb-brev. En led i utvecklingen som skrivare är att hitta

balansen mellan formellt och personligt sätt att skriva.

Det känns angeläget och intressant att under liknande omständigheter, dvs. i en mindre grupp,

inom ramen för interaktion, samtal och kamratrespons, fortsätta med processorienterade

skrivuppgifter. Skillnaden kunde i så fall vara att eleverna utifrån egna intresseområden valde

ett ämne att skriva om. Enligt Molloy blir eleverna inte automatiskt bättre skrivare genom att

skriva mer, utan behöver vägledning, modeller och mönster också (1996, s 280). Jag upplever

att jag har lärt mig av eleverna. De har undervisat mig om sitt eget lärande. Jag inser att det

behövs träning i att bli etnografisk, forskande lärare. När läraren lär sig att använda

etnografens verktyg, kan undervisningen utvecklas mot en undersökande karaktär.
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