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Abstrakt 
Det övergripande syftet med studien var att studera andraspråkselevers lärande på en 
gymnasieskola, i en klass med både första- och andraspråkselever. Studien strävade 
efter att belysa vad det innebar för lärare att undervisa elever på ett andraspråk och 
vad det innebar för elever att lära sig ämnen på ett andraspråk. Den etnografiska 
studien hade observationer, fältnotiser, dagböcker, loggböcker, samtal och intervjuer 
som verktyg. Lektionsarbete, elevsamtal, muntliga redovisningar samt elev- och 
lärarutvärderingar dokumenterades. Resultatet av studien visar att läraren måste ta 
hänsyn till vad andraspråksperspektiv innebär för planering och genomförande av ett 
temaarbete. Lärarna måste komma överens om vilka mål temaarbetet ska uppnå. Tid 
som eleven och läraren använder till förförståelse är en god investering för 
uppnåendet av både ämnesmål och språkmål. En väl strukturerad introduktion och 
arbete med ämnesord och ordlistor samt kontextualisering möjliggör ett lyckat 
temaarbete. Tankekarta och loggböcker har visat sig vara värdefulla verktyg. Vid 
konstruktion av uppgifter är det viktigt att utgå ifrån elevernas tidigare kunskaper och 
erfarenheter och se eleverna som en resurs. 
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1. Inledning     
Det var under ett informellt samtal kring elevers kunskaper och studiesituation vi blev 
medvetna om att vi i våra studier på universitet fördjupar oss i lärandet och att vi båda 
står inför ett C- uppsatsskrivande.   
 
Jag, Paula, studerar svenska som andraspråk på Institutionen för svenska språket vid 
Göteborgs universitet.  Det är en distansutbildning, på uppdrag av regeringen, som 
bygger på den särskilda satsning avseende utbildning av lärare i ämnet svenska som 
andraspråk och som startade hösten 2003 med sista antagning hösten 2004. De kurser 
som ingår i 41-60p handlar dels om teori och metod i andraspråksforskning, dels om 
forskning om undervisning i och på ett andraspråk. Kurserna har ett tydligt didaktiskt 
perspektiv med inriktning på undervisning av elever med ett annat förstaspråk än 
svenska.   
 
Jag, Åsa, läser Professionsinriktat lärande, PIL, vid Luleå tekniska universitet en kurs 
som ger mig behörighet till yrkeslärare. PIL 60 är en lärarutbildning för alla som 
redan har akademiska studier bakom sig motsvarade inriktningar och specialiseringar 
eller har rätt kompetens för att bli lärare i gymnasieskolans yrkesämnen. Efter 
avslutad utbildning blir min lärarexamen mot Handels- och 
administrationsprogrammet, inriktning Turism och Resor.  
 
Övertygade om fördelarna med ämnesövergripande didaktiska diskussioner och 
lärarlagssamarbete, har vi tagit vara på möjligheten att skriva uppsatsen tillsammans. 
Antalet elever med ett annat förstaspråk växer och vi vill bidra till en 
kunskapsutveckling om lärande i och på ett andraspråk. I samarbete kring didaktiska 
frågor närmar vi oss vårt gemensamma intresseområde, andraspråkselevers lärande 
från två olika perspektiv, Paula utifrån andraspråksperspektivet och Åsa utifrån 
ämnesperspektivet.    
 
En annan angelägen omständighet som inspirerar oss är att vi båda, på var sitt 
program, Individuella programmet för invandrarungdom på ungdomsgymnasiet, 
IVIK, och handelsprogrammet, HP, ingår i ett utvecklingsarbete som handlar om att 
konkretisera och tydliggöra läroplanens mål, programmål, kursmål och 
betygskriterier.  Att konkretisera och bryta ned kursplanemål är en viktig början i 
ämnesövergripande temaarbete.  
 
Studien anknyter till det arbete som pågår på handelsprogrammet, vilket innebär att 
studien sker inom ramen för ämnesintegrering i temaarbete. Att arbetslaget HP valt att 
arbeta med större arbetsområden och ämnesövergripande teman har sin bakgrund i en 
föreläsning av bl. a Hans-Åke Scherp i Stockholm, 2003-11-17, en lärarfortbildning 
med namnet ”Från fragmentisering till helhetssyn”. Den behandlade 
ämnesövergripande skolarbete och hur arbetet praktiskt kan gå tillväga. Enligt Scherp 
är ämnesövergripande arbete aktivt både för elever och lärare. På gymnasieskolan 
läser man 2500 poäng och på HP läser man 750 poäng kärnämnen, vilket ger plats för 
600 poäng gemensamma karaktärsämneskurser. Förutom detta erbjuds valbara kurser 
inom de två inriktningar som finns, handel och turism, med 550 p.  
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Dagens forskning om lärandet i andraspråkssammanhang menar att 
andraspråksutveckling och inhämtande av ämneskunskaper under gynnsamma 
förhållanden kan ske parallellt. I Laursen (2003, s 7) tar författaren upp hur Özerk 
(1992) föreslår att man bör ersätta lineärt tänkande enligt modellen först 
andraspråksinlärning, sedan ämnesinlärning, med cirkulärt tänkande. Tvåspråkiga 
elevers språk- och ämnesinlärning kan inte betraktas som två åtskilda 
utvecklingsområden, utan bör ske i ett sammanhang. Elevers ämnesutveckling är lika 
viktig som deras språkliga utveckling. Özerk betonar att lärarna både i planering och 
genomförande bör skapa sammanhang för utveckling av språk och ämne. Cirkulärt 
tänkande innebär en ökad dialog mellan andraspråkslärare och ämneslärare för helhet 
i kunskapsutveckling (Laursen, 2003, s 7-8). 
 
Det finns flera faktorer som påverkar skolframgången, men tiden har en viktig 
betydelse för tillägnandet av ett andraspråk. Elever som nyligen kommit till Sverige 
har av naturliga skäl inte kommit lika långt i behärskning av svenska språket som de 
med längre tid i Sverige har. Grundläggande kommunikativa färdigheter på det nya 
språket innebär att man kan klara sig och använda språket i vardagliga situationer och 
samtal. Det språket är mer än att tala och lyssna och innehåller allt som förekommer i 
den sociala kontexten dvs., klasskamrater, grannar, affären, biblioteket, 
idrottsföreningen osv. Ansiktsuttryck, gester, ickeverbal kommunikation, skrivna 
kommentarer efter ett samtal och e-post är exempel på kommunikativa uttryck som 
språkanvändaren förväntas behärska (Holmegaard & Wikström, 2004, s 540). 
 
Holmegaard och Wikström (2004) framhåller modersmålets betydelse i 
ämnesundervisning, men påpekar att möjligheterna för modersmålsundervisning i 
Sverige, hitintills varit begränsade. Eftersom elever, särskilt de med kort tid i Sverige, 
måste använda mycket tid till språkinlärning, kan de riskera att gå miste om 
ämneskunskaper. När Holmegaard och Wikström diskuterar förutsättningar för ett 
ökat samarbete mellan ämneslärare och andraspråkslärare, menar de att förutom 
undervisning i svenska som andraspråk krävs det av skolan en långsiktig och 
metodisk satsning på språkutvecklande ämnesundervisning. Ett andraspråk och 
ämnesundervisning ska stödja och förstärka varandra. Alla lärare behöver 
grundläggande kunskaper om villkoren för en språkutvecklande ämnesundervisning. 
De flerspråkiga elevernas skolframgång, språk- och kunskapsutveckling angår alla 
lärare (Holmegaard & Wikström, 2004, s 539-541).  
 
Forskning om undervisning av elever med ett annat förstaspråk framhåller 
medvetenhet och behovet av lärarsamarbete.  I undervisningen ser lärarna följder av 
svårigheter och hinder av språklig karaktär i samband med exempelvis nya 
ämnesområden, tillhörande läromedelstexter och teman. Lärare använder sig många 
gånger av ett fackspråk som hör till programmets karaktär (Holmegaard & Wikström, 
2004, Laursen, 2003, Hajer, 2004). En i sammanhanget intressant reflektion som Säljö 
(2000) gör är att skolan företräder en kunskapsform som är starkt förankrad i 
skriftspråket, vilket innebär att eleverna möter mängder av läromedelstexter i skolan 
(s 103). 
 
Laursen (2003) presenterar undersökningar i danska skolor där det framkommer att 
andraspråkselever får större problem då textmängden ökar. Därför måste det finnas en 
tillrättalagd undervisning under en övergångsperiod för att andraspråkselever ska 
kunna tillgodogöra sig ämnesundervisningen (s 18-21).  
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1.1 Våra utgångspunkter 
Dagens läro- och kursplaner bygger på en sociokulturell, konstruktivistisk 
kunskapssyn. I ett sociokulturellt perspektiv handlar lärande om en process och sker i 
ett socialt sammanhang genom interaktion med andra. Kommunikationens och 
kontextens betydelse för andraspråksutveckling betonas. Vad en lärare gör i 
klassrummet speglar lärarens egna attityder. Vi tror på samtal, interaktion och på 
samarbete i en mindre grupp där eleverna diskuterar sammanhang, teman, problem, 
läromedelstexter och förankrar i sina egna erfarenheter. Vår uppgift som lärare är att i 
planering skapa möjligheter till samarbete i mindre grupper. Lindberg (1996, s 187) 
diskuterar skillnaden mellan klassrumssamtal och samtal i mindre grupper och menar 
att möjligheterna till egen språkutvecklande produktion är större i olika typer av 
smågruppsaktiviteter.  
 
I skolans mångfald möts elever och lärare med olika språkliga, sociala, kulturella och 
religiösa bakgrunder, med svensk bakgrund och med utländsk bakgrund. Dagens 
skola ställer stora krav på lärarnas förmåga att undervisa och göra lärande möjligt för 
alla elever, särskilt för de elever som lär sig skolämnen på sitt andraspråk.  Laursen 
(2003, s 8-9) diskuterar lärandemiljö i tvåspråkiga elevers matematikundervisning. I 
samband med uppgiften att tillrättalägga undervisningen i matematik för tvåspråkiga 
elever, måste läraren kunna avgöra om det är fråga om språkligt, matematiskt eller 
kulturellt problem, visar hon. Detta förutsätter att läraren förutom sina kunskaper i 
ämnet och didaktik, har en förståelse för danska som andraspråk och interkulturell 
kompetens. På liknande sätt måste ämneslärare i svensk gymnasieskola bli medvetna 
om hur de kan skapa gynnsamma lärandemiljöer för elever med annan språklig och 
kulturell bakgrund.  
 
2. Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att studera andraspråkselevers lärande i två 
ämnesövergripande temaarbeten, ”Branschernas utveckling” och ”Vänort Alta”. Vi 
vill lära oss vad det innebär för elever att både lära sig ett andraspråk och lära sig 
ämnen på ett andraspråk.  
 
2.1 Frågeställningar 
På vilka sätt stöttar lärarna eleverna så att de kan tillägna sig och förstå 
ämnesspecifika ord?  
Hur går lärarna tillväga för att främja förståelsen av ämnesinnehållet? 
På vilka sätt integreras ämnesmål med språkutvecklingsmål i den studerade klassen?  
Hur kan en språkutvecklande ämnesundervisning se ut? 
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3. Styrdokument  
Styrdokumenten utgörs av statliga och kommunala styrdokument: läroplanen Lpf 94, 
programmål för Handels- och administrationsprogrammet, kursplanen i Svenska som 
andraspråk, samt kursplaner för Handels- och administrationsprogrammet. 
Styrdokumenten säger att samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är en 
förutsättning för att skapa en helhet i utbildningen och ska utveckla elevernas 
kompetens till utbildningens syfte. Utveckling av samarbetsförmåga framhålls, men 
även elevens eget arbete och ansvar. I strävan att hos eleven utveckla medvetenhet om 
eget ansvar, är det viktigt att utgå från elevens tidigare erfarenheter 
(Utbildningsdepartementet, 2000). 
 
3.1 Svenska som andraspråk  
Sedan 1995 är svenska som andraspråk ett kärnämne, och ger behörighet för 
universitets- och högskolestudier. Från och med 2006 består ämnet Svenska som 
andraspråk av två kärnämneskurser på 100 poäng, Svenska som andraspråk 1 och 
Svenska som andraspråk 2. Ämnet Svenska som andraspråk skall utveckla elevens 
förmåga att tillgodogöra sig texter och att uttrycka sig i tal och skrift, samt ge eleven 
tillfälle att möta språk i litteratur, bildkonst, bildbaserade medier och scenkonst. 
Svenska som andraspråk skall ge elever med annat modersmål än svenska möjlighet 
att tillägna sig en sådan språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig 
utbildningen i andra ämnen. Kursplanen framhåller att i samverkan med andra ämnen 
skall ämnet svenska som andraspråk utveckla elevens förmåga att söka information, 
kritiskt granska denna och utveckla elevens förmåga att presentera resultat i en form 
som är lämplig. Undervisningen i kärnämneskurserna i svenska som andraspråk skall 
tillsammans med övriga kärnämnen ge eleven en kulturell referensram och 
grundförutsättningar för att nå gymnasieskolans mål i karaktärsämnena. Samverkan 
mellan ämnet svenska som andraspråk och andra ämnen i den valda studievägen, är en 
viktig förutsättning för kunskapsutvecklingen och för att eleven skall se helheter och 
sammanhang (Skolverket, 2006 a). 
 
3.2 Handels- och administrationsprogrammets karaktärsämneskurser 
Enligt Skolverkets programmål syftar Handels- och administrationsprogrammet till att 
ge grundläggande kunskaper inom tjänsteproduktion, varuhandel samt att utveckla 
insikter om företagande och dess villkor. Programmets kärna är service som syftar till 
att ge grund för fortsatt lärande i arbetslivet, främst inom handel, resor och turism. 
Informationsteknik är en viktig del i utbildningen liksom kommunikation, då all form 
av service bygger på kommunikation mellan människor. Kommunikation sker inte 
bara muntligt, utan eleverna bör kunna formulera sig skriftligt då marknadsföring och 
marknadskommunikation har ett stort fokus i utbildningen. Vidare säger programmets 
styrdokument att ökande turism och internationella handelsförbindelser gör 
språkkunskaper viktiga liksom förståelse för andra kulturmönster. Särskilt ansvar ska 
av skolan visas vid ett antal punkter som t.ex. att eleven ska ha god bransch- och 
produktkunskap och kan informera om produkter på ett relevant sätt, men eleven ska 
kunna kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, 
samhällslivet och vidare studier (Skolverket, 2006 b). 
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3.3 Helhetssyn på lärande i GY-07  
I den nya gymnasieskolan, GY-07, betonas en helhetssyn på lärandet såväl i skolan 
som på arbetsplatsen. Kärnämnen skall anpassas till programmål, och ett 
ämnesövergripande arbetssätt mellan kärnämnen och karaktärsämnen ses som en 
förutsättning för att skapa helhet i utbildningen.  Här betonas även vikten av att läsa 
fackspråk inom ramen för programmets ämnen vilket förstärker språkkunskaperna 
(Skolverket, 2006 c). 
 
4. Tidigare forskning 
Andraspråksforskning är ett relativt ungt forskningsfält, med början på 60- talet, men 
idag pågår det i Sverige och internationellt en omfattande forskning kring 
andraspråksinlärning. Holmegaard (1999) skriver att ämnet svenska som andraspråk 
till skillnad från de flesta andra universitetsämnen vuxit upp från gräsrotsnivå. I fråga 
om skolforskning har lärarna varit mycket engagerade och sett elevernas behov, och 
forskningen har tagit utgångspunkt i klassrummet. Lärarna har förstått att de måste 
utveckla och upptäcka nya metoder och inlärningsstrategier.  ”Skolforskning har ägt 
rum i ämnet och knutits samman med den framväxande lärarutbildningen. Mycket av 
kunnandet inom sektorn finns hos lärarna i skolan med deras lärarerfarenhet” 
(Holmegaard, 1999, s 7). Holmegaard menar att det är på grund av den komplicerade 
undervisningssituationen som lärarna har sökt stöd hos forskningen för att få 
förståelse och insikt  
 
4.1 Andraspråksundervisning 
För en framgångsrik andraspråksundervisning har Cummins (2001) utvecklat en 
modell för inlärning av det kunskapsinriktade språket.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Att utveckla en god studiemässig förmåga (Cummins, 2001, s 94).  

 

Fokus på 
innehåll 
 
*Åstadkomma 
begripligt flöde 
*Utveckla 
kritisk

Fokus på språk 
 
*Språklig 
medvetenhet om 
språkets form och 
användning 
*Kritisk analys av 
språkets form och  
användning 

 
Interaktion mellan 
lärare och elev 

Maximalt 
kognitivt  
engagemang 

Maximal 
identitets- 
investering 

Fokus på språkanvändning 
Att använda språket för att: 
*Bilda ny kunskap 
*Skapa texter och andra litterära 
uttryck 
*Påverka sociala förhållanden 



6 
 

I cirkeln i figur 1 sker inlärning, det som Vygotskyj kallar för den proximala 
utvecklingszonen, ZPD, där identiteter förhandlas. Lindberg förklarar att 
utvecklingszonen utgör avståndet mellan den utvecklingsnivå som eleven kan arbeta 
självständigt på och den nivå som eleven kan prestera på med hjälp av lärare, förälder 
eller kamrat (Lindberg, 2004, s 472). Modellen beskriver att i interaktionen mellan 
lärare och elev måste det kognitiva engagemanget från eleverna vara maximalt om de 
ska få studiemässiga framgångar. Även interaktionen mellan lärare och elever måste 
bejaka elevens kulturella, språkliga och personliga identitet för att eleven ska vilja 
satsa av sig själv i inlärningsprocessen, (Cummins, 2001, s 94). En utgångspunkt i 
modellen är att inlärningsprocessen ses ur två perspektiv, kognitivt engagemang och 
identitetsinvestering. Förhållandet mellan elevernas studiemässiga självbild stärks allt 
eftersom de lär sig mer och desto mer engagerade de blir i sina studier. Elevens 
tidigare kunskaper aktiveras i undervisningen (Ibid, s 95). Att fokusera på innehåll ger 
eleverna möjligheter till utvecklad språkinlärning och språkhantering. Fokus på språk 
ökar elevens medvetande om viktiga begrepp till deras språk- och 
kunskapsutveckling.  Eleven utvecklar en förmåga till kritisk analys av hur språk 
används och kan se samband mellan hur språk och maktförhållanden kan påverka 
deras liv. Att fokusera på språkanvändning som redskap till bildande av ny kunskap, 
till skapande av nya texter kan också bli ett redskap för eleven att påverka sin 
verklighet (Holmegaard & Wikström, 2004). 
 
4.2 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
I ett sociokulturellt perspektiv betonas kommunikationens och kontextens betydelse 
för andraspråksutvecklingen. Att ”lära sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen 
för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap” (Säljö, 2000, s 67). Vidare 
påpekar Säljö att ur ett sociokulturellt perspektiv sett är det tydligt att världen i många 
avseenden fungerar olika i olika miljöer (Ibid, s 68). De allra flesta elever med 
utländsk bakgrund kommer från länder med traditionella skolsystem, med 
utantilläsning och fasta konventioner, där läraren är en självklar auktoritet i 
klassrummet.  
 
I sin avhandling Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter presenterar Lahdenperä 
(2004) två systemteoretiska utgångspunkter, miljö och mening. I mening som 
utgångspunkt studerar man meningssystem, dvs. den kultur som utmärker en 
organisation och ger ordning och riktning. Inom området mening studeras t.ex. de 
svårigheter som finns i skolan, samt hur meningssystem förändras och utvecklas. 
Enligt Lahdenperä borde verksamheten i en skola som definieras som multietnisk och 
mångkulturell ”rimligtvis förutsätta ett annat pedagogiskt innehåll, arbetssätt och en 
annan organisation, som mera utgår från elevers olika kulturer och språk än enbart det 
svenska” (s 30). Lahdenperä efterlyser analyser av 
   

hur de olika verksamhetsaspekterna som undervisning, läromedel, bedömning 
och  betygssättning, ledning, verksamhets- och kursplaner, rekrytering av 
personal, fortbildning, lärar- och elevgrupperingar osv. kan avspegla den 
multietniska elevsammansättningen och hur dessa kan utvecklas som en del av 
den interkulturella lärandemiljön (Lahdenperä, 2004, s 30). 
 

Lahdenperä menar att synen på kunskap, undervisning och lärande är lika 
kulturbunden som alla andra aspekter i vår sociala värld. Lahdenperä diskuterar goda 
interkulturella lärandemiljöer (Ibid, s 31). 
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4.3 Metakognition och metaspråk  
Det är viktigt 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 under 80-talets England. Holmegaard hänvisar till Ericsson (1986) och 
Tornberg (1998) när hon diskuterar utveckling, effekt och inflytande av Krashens 
input - hypotes (1985) med sin direktmetod och den omedvetna och oreflekterade 
inlärningen. Det var först i den nya läroplanen 1994 som man i Sverige började 
betona en mer medvetandegörande och reflekterande syn på språkinlärning (Ibid, s 
34-38). 
 
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 och grammatik 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. Metakognitiva kompetenser 
behöver tvåspråkiga elever i alla skolans ämnen. I Laursen (2003) diskuterar man 
behovet av utveckling av metakognitiv kompetens hos andraspråkselever och lärare 
samt dess betydelse i undervisning i matematik, NO och engelska. 
 
4.4 Ord och ordinlärning  
Eleverna behöver ett stort ordförråd för att klara av läsämnena i skolan. Ingegerd 
Enström (2004, s 172) hänvisar till Viberg (1988) som hävdar att man behöver ett 
ordförråd på 40 000 ord bara för att läsa och tillgodogöra sig en svensk dagstidning. 
Även Holmegaard hänvisar till Viberg (1988) och framhåller att ett ordförråd på  
40 000 ord behövs för tillägnandet av texterna i gymnasiets läroböcker. Ett stort 
ordförråd är den viktigaste enskilda faktorn för skolframgång (Holmegaard, 1999, s 
12). Ordinlärning, att tillägna sig ord och begrepp handlar om en långsiktig process. 
Det är nödvändigt att både lärare och andraspråksinlärare skaffar sig kunskaper om 
ordinlärning, framhåller Holmegaard. Det finns stora skillnader mellan ämnena 
svenska och svenska som andraspråk och en av de största skillnaderna utgörs av den 
omfattande inlärningen av ord och begrepp. Holmegaard gör en jämförelse mellan 
svensklärarens och andraspråkslärarens uppgifter i samband med undervisning i 
ordinlärning. Jämförelsen sker utifrån Telemans (1989) syn på språkutveckling utifrån 
tre perspektiv, den strukturella (eller den lingvistiska) den funktionella (eller den 
psykologiska) och den pedagogiska (eller den sociologiska).  
 
Teleman menar att den institutionaliserade svenskundervisningen spelar en 
kvantitativt ringa roll i barns och ungdomars lexikala språkutveckling. Holmegaard 
framhåller att situationen är annorlunda för de tvåspråkiga barn och ungdomar som 
kommer till Sverige under grundskoletiden. De måste lära sig ännu fler ord än vad 
jämnåriga svenska barn och ungdomar gör, dessutom under kortare tid (Holmegaard, 
1999, s 13-14). 
 
Holmegaard hänvisar även till Viberg (1993) och skriver: ”Det innebär att de, förutom 
att lära in hela det basordförråd som flertalet svenska elever hunnit lära sig, samtidigt 
måste lära in de nya ord som ingår i den utbyggda lexikaliska kunskapen som svenska 
elever i motsvarande ålder besitter” (Holmegaard, 1999, s 14). 
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Eleverna måste även lära sig att använda sina nya ord på ett korrekt sätt och inhämta 
kunskaper med hjälp av sitt växande ordförråd. En viktig och tidskrävande uppgift för 
läraren i svenska som andraspråk blir att strukturera och planera undervisningen. Det 
innebär att skapa möjligheter för eleverna att ”tillägna sig generaliserbar kunskap om 
ordbildning, böjningsmönster och regler och strategier för att kunna gissa och dra 
slutsatser om ordbetydelser” (Holmegaard, 1999, s 14).   
 
Vad det gäller det funktionella perspektivet diskuterar Teleman privat och offentligt 
språk. Enligt Teleman är svensklärarens uppgift att häva privatsfärens språkliga och 
kunskapsmässiga begränsningar. Holmegaard förklarar hur viktigt det är att 
andraspråksläraren undervisar om privat och offentligt språk, vardagsprat och 
småprat. De är ”en viktig ingrediens i ordinlärningen som blir nödvändig i 
andraspråksundervisningen” (Ibid, s 15). Detsamma gäller skriftspråket där 
andraspråksläraren har en utomordentligt svår uppgift, fortsätter Holmegaard. ”Många 
elever skriver svenska enbart i skolan och har inte som sina svenska klasskamrater det 
svenska språket som ett naturligt inslag i sin vardag” (Ibid, s 15). I det pedagogiska 
perspektivet beskriver Teleman skolan som en stimulerande språkmiljö där eleverna 
kan lära sig det offentliga språket med dess olika språkliga nivåer. För 
andraspråkselever är det svårare än för svenska elever att känna till, behärska och 
bedöma dialektskillnader och stilvalörer. Enligt Teleman utgör lektioner och 
läroböcker goda språkliga förebilder. Holmegaard menar att situationen är mer 
komplicerad i svenska som andraspråk. ”innehållet både i undervisning och läromedel 
förmedlas på alltför avancerad språklig nivå för många tvåspråkiga elever” (Ibid, s 
15). För det mesta är omvärldskunskap och fakta om företeelser kända för svenska 
elever. Det är viktigt för tvåspråkiga elever att läromedelstexterna bearbetas, att nya 
begrepp belyses och att andraspråksläraren har välplanerade ordgenomgångar. De ska 
ingå som rutin i andraspråksundervisning. Det krävs en medveten och välplanerad 
undervisning med ordinlärning i centrum (Holmegaard, 1999, s 15).   
 
4.5 Cummins teori om BICS och CALP  
Holmegaard (1999) refererar till Cummins (1984) och hans teori om hur 
språkfärdigheter utvecklas. Cummins skiljer BICS, Basic Interpersonal 
Communication Skills från CALP, Cognitive Academic Language Proficiency.  BICS 
handlar om den första kommunikativa förmågan som är beroende av en konkret 
situation och som har en inlärningstid på ca 2 –3 år. Den andra nivån CALP handlar  
om en mer avancerad språkförmåga som är kontextoberoende och tar ytterligare 5-7 
år att uppnå. BICS handlar om vardagsspråk och CALP om skolspråk för 
problemlösning. Holmegaard förtydligar skillnader mellan färdigheter i vardagsspråk 
och skolrelaterade språkfärdigheter (Holmegaard, 1999, 77-78). 
 
Cummins menar att för en framgångsrik språkutveckling ska ske måste det mesta av 
undervisningen ske på en hög kognitiv svårighetsnivå men med stöd av kontext. Då 
kan eleverna utveckla ett språkligt verktyg för att pendla mellan det konkreta och det 
abstrakta (Bråbäck & Sjöqvist, 2001, s 211). 
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Kognitiva          Kognitiva 
färdigheter          färdigheter 
generalisera          argumentera 
jämföra             för sin sak 
konstatera          identifiera kriterier 
sammanfatta          utveckla och  
planera              underbygga idéer 
klassificera            försvara åsikter 
  utifrån kända            och bedömningar 
  kriterier           värdera kritiskt 
söka lösningar         tolka belägg och 
  på problem           göra slutledningar 
omforma         formulera hypotes 
  information         förutsäga resultat 
rekapitulera         analysera  

    tillämpa regler och 
        principer på  

          nya situationer 
   
identifiera 
koppla ihop       
namnge  hh 
återge  E EleverE 
tillämpa kända        härma 
rutiner                säga efter  

beskriva  je         kopiera 
  iakttagelser     
ordna, sortera 
berätta    e 

  
  
  
 
   

Figur 2. Cummins modell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling. 
(Cummins, Holmegaard & Wikström, 2004,  s 545). 
 
Ämnesintegrerat temaarbete, social interaktion och kontextualisering främjar 
skolframgång. Cummins betonar den sociala interaktionens betydelse för 
kontextualiseringen. Förarbete och bearbetning av texter med lärarens hjälp och i 
samarbete med kamrater ger eleverna möjlighet att bygga upp ordförrådet och en 
begreppsapparat som är nödvändig för att erövra språket som tanke-, 
inlärningsverktyg och uttrycksmedel i samband med kognitivt krävande uppgifter 
(Bråbäck & Sjöqvist, 2001, s 211). Elever i samspel med andra kan klara av uppgifter 
som de inte är mogna att utföra på egen hand och därigenom kan de utveckla språk 
och kunskaper snabbare (Holmegaard & Wikström, 2004, s 545).  
 

                       Hög kognitiv svårighetsgrad 
Andraspråkselever behöver  
huvudsakligen arbeta i detta 
fält så att den kognitiva nivån 
successivt kan höjas samtidigt 
som förståelsen garanteras 
genom en konkret och                            
kontextualiserat innehåll och  Elever på     
ett interaktivt arbetssätt.  avancerad  
   nivå  bör
   i huvud- 
                            sak arbeta 

i detta  
fält. 
 

Situations-                                          Situations-
beroende                           oberoende  

SKOLSPRÅK 
(inlärningstid 5-7 år) 

VARDAGSSPRÅK 
(inlärningstid ca 2 år) 

Elever som har svårt 
att förstå behöver  
välplanerat  
arbete i detta  
fält.

Få aktiviteter här! 

          Låg kognitiv svårighetsgrad 
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4.6 Språkutvecklande ämnesundervisning 
Språkutvecklande ämnesundervisning för elever som passerat nybörjarnivån handlar 
om ett andraspråksperspektiv i alla ämnen, något som Maaike Hajer ägnat sig åt i 
Holland (Hajer, 2004). Hon påpekar att det finns vissa skillnader mellan skolan i 
Sverige och i Holland, men även likheter. Hajer menar att det finns flera faktorer som 
påverkar andraspråkselevernas skolframgång, en av dem är språket. ”En förutsättning 
för att eleverna ska lyckas är att de behärskar det s.k. skolspråket, vilket ställer stora 
krav på språkförmåga” (Hajer, 2004, s 44). 
 
Hajer efterlyser bättre läromedel som är anpassade till alltmer mångkulturella och 
flerspråkiga klasser. Ämneslärare som möter andraspråkselever är sällan utbildade för 
att arbeta i dessa grupper. Elevernas bristande språkkunskaper synliggörs alltefter 
mångfalden i skoluppgifter och material ökar. På högstadiet och gymnasiet möter 
elever flera olika ämneslärare, och därför är det av särskild vikt att utveckla en 
gemensam språkpolicy. Tillsammans med lärare och arbetslag har Hajer letat efter ett 
arbetssätt som passar denna situation (Ibid, s 44). 
 
Hajer diskuterar i sin artikel varför och hur ämnesundervisning kan integreras med 
språkundervisning. Det handlar om en ny didaktik där aktiv, produktiv 
språkanvändning betonas. Det handlar om att hjälpa eleven från ena sidan av klyftan, 
dvs. elevens aktuella språkförmåga till den andra sidan dvs. skolspråk, de språkliga 
krav som ämnena ställer (Ibid, s 45). 
 
Vidare återkommer Hajer till skolans språkpolicy och menar att det är där man kan 
finna flera möjligheter varje dag att utveckla ämneskunskaper och samtidigt främja 
språkutvecklingen. Hajer åskådliggör sina tankar genom en triangel med hörnen form, 
funktion och betydelse. Språkinlärning har tidigare handlat om form och grammatik. 
Senare har funktion och kommunikation fått ökat utrymme. Betydelse har haft 
ordkunskap som grund, men har utvecklats vidare för att utgöra basen i 
språkutvecklande ämnesundervisning (Ibid, s 48).    
 
Hajer tar upp hur Holmegaard och Wikström (2004) talar om språkutvecklande 
ämnesundervisning, men i form av integrering av ämnesmål och språkutvecklingsmål. 
Innehållsbaserad, integrerad språk- och ämnesundervisning innebär att eleverna 
stimuleras att tänka igenom kursinnehållet genom att aktivt använda språket. För 
elever i alla åldrar som passerat nybörjarnivå, kan ämnesundervisningen utnyttjas för 
språkutvecklingen (ibid, s 48). 
 
Lärarens roll är av största vikt vid temaarbete, Rebenius menar att det är mycket 
svårare att arbeta i grupp än vad man tror och elever bör få stöd i planering, 
genomförande och utvärdering. Eleverna får inte överges för att själv styra sin 
inlärning (Rebenius, 1998, s111). 
 
4.7 Samtal och interaktion 
Enligt Lindberg betonar forskarna samtalets och interaktionens roll för 
andraspråksutvecklingen. Lindberg (2004) visar exempel på språkliga förhandlingar 
där mer kompetenta talare bidrar med syntaktiska ramar, omformuleringar och 
utvidgningar utifrån de försök till svar som de språkligt mindre kompetenta 
samtalsparterna producerar. Såväl språk som förståelse konstrueras under ett sådant 
samtal (s 465).  
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Lindberg framhåller Hatchs (1978) inflytande på studiet av samtal och interaktion 
inom andraspråksforskningen. Hatch baserar sin studie på Longs (1981) 
interaktionshypotes (s 465). Enligt denna hypotes kan språket genom en förhandling 
hela tiden anpassas efter andraspråkstalarens nivå. Enligt Long ”ger interaktion med 
möjligheter till denna typ av språklig förhandling inlärarna en chans att påverka det 
språk som riktas till dem och göra det mer begripligt genom att signalera förståelse, 
söka bekräftelse, be om upprepningar, klargöranden och förtydligande” (Lindberg, 
2004, s 465).  
 
Lindberg skriver att i smågruppsarbete finner eleverna unika möjligheter att utveckla 
färdigheter att delta i fria samtal. Man lär sig att ta ordet, presentera samtalsämnen, 
argumentera osv.  Kollektiv stöttning inom samtalets ramar innebär att 
andraspråksinlärare kan stötta varandra och bidra till varandras språkutveckling 
(Lindberg, 2004, s 478). 
 
4.8 Språket i ämnen 
Samtal bygger på egna erfarenheter och läromedelstexter. Läraren kan ha svårt att 
identifiera vilka ord och språkliga drag som kan orsaka svårigheter för elever som lär 
sig ämnen på andraspråk. Faktorer såsom elevernas olika individuella språkliga 
förutsättningar och hur undervisningen är konkret upplagd har en stor betydelse 
(Laursen, 2003, s 24). 
 
Laursen hänvisar till Carrasquillo och Rodriguez (1996) som framhåller att språk i 
faktaämnen kräver speciell uppmärksamhet inom fyra områden. 1) ordförråd och 
fackuttryck som är knutna till det specifika ämnesområdet. 2) språkfunktioner som 
omfattar att förklara, sammanfatta och klassificera. 3) språkliga strukturer och 
diskursiva drag som är förbundna med det konkreta ämnesregistret. 4) olika språkliga 
färdigheter som t.ex. uttal, läsning, tal och skrift. Varje ämnesområde har sitt 
specifika ordförråd sina fackuttryck. Eleven måste lära sig att behärska 
språkfunktioner såsom att förklara, sammanfatta och klassificera. Språkets strukturer 
och diskursiva drag är förbundna med det konkreta ämnesregistret inom ämnet. De 
naturorienterande ämnena är förbundna med det naturvetenskapliga registret, vilket 
omfattar klassificerande taxonomier, definitioner, processer blir till nominalisering av 
begreppen, vad som händer i processernas olika steg med de olika ämnena och under 
olika omständigheter, förklaringar och följdaktiga förlopp. Slutligen bör eleven kunna 
lyssna och förstå ett faktaspråk med dess uttryck, att läsa faktatexter, att presentera det 
faktamässiga stoffet och att skriva rapporter och dylikt (Laursen, 2003, s 24). 
 
I en naturvetenskaplig text innebär den nominaliserade processen att istället för en 
utförlig beskrivning av processen, omskrivs processen kort genom ett ämnesord, 
nominalisering, i syfte att effektivisera kommunikationen (Ibid, s 29-33). Det är 
ytterst viktigt att fokusera på begreppsförståelse och språkligt innehåll i 
läromedelstexter och uppgifter. Det är även viktigt att fokusera på andra språkliga 
aspekter som meningslängd, meningsstruktur, nominalisering, processnamn, 
interaktion och output (Ibid, s 13). Laursen understryker betydelsen av att även 
ämneslärare har grundläggande kunskaper om det speciella språkliga register som 
deras ämne har och vilka svårigheter det kan innebära för andraspråksinlärare. Detta 
gäller för alla elever, oavsett elevens förstaspråk. det finns även andra ord, inte bara 
ämnesspecifika ord som  kan vålla andraspråkselever svårigheter (Ibid, s 63). 
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Laursen skriver om vad en lärare bör tänka på i sin undervisning och hur man kan 
arbeta med förförståelse/ämnesuttryck. Läraren kan visualisera, visa verkliga saker, 
utgå från det konkreta, använda gester och kroppsspråk, prata tydligt, ta pauser ofta, 
inte prata onaturligt sakta, upprepa samma sak, men på olika sätt, skriva nyckelord, 
använda overhead, göra läs- och hörförståelsekontroller. Det är viktigt att 
ämnesläraren börjar med att ta reda på för-ämnesuttryck, det samma som 
förförståelse. Därefter arbetar eleverna med att vänja sig vid att skriva upp svåra ord: 
a) ordklass - hur lyder ordets grundbetydelse, b) är ordet sammansatt, c) finns det 
synonymer till ordet, d) hur ordet stavas. De understrukna, svåra orden skrivs upp i 
loggbok och detta sker i samarbete med andra lärare (Laursen, 2003, s 16).  
 
4.9 Anpassad input samt output och interaktion  
Läraren måste vara medveten om vissa risker med en anpassad input (s 56). Input 
innebär hur andraspråksinläraren tillägnar sig språket. Utvärdering av kanadensiska 
immersionsprogram visade att eleverna fick tillsynes god förståelse av målspråket, 
men de utvecklade inte så bra förmåga att uttrycka sig på målspråket. Eleverna blir 
goda lyssnare och läsare, de förstår ämnesstoffet, men deras tal och skrivfärdigheter 
utvecklas inte i samma takt. Detta beror på att man i strävan att integrera språk och 
ämne i andraspråkspedagogiska sammanhang överhuvudtaget inte riktar tillräcklig 
uppmärksamhet på elevens språkliga output och på hur mycket tid minoritetselever 
med ett annat förstaspråk får (Laursen, 2003, s 56). 
 
Output innebär att eleverna inte bara förstår ämnesstoffet utan även får använda 
språket och lära sig att uttrycka sig med ämnesspecifika begrepp på sitt andraspråk. 
Laursen refererar till Swain (1995) som menar att det viktigt att skapa ett 
förhandlingsutrymme som öppnar upp för språkligt scaffolding, där språket 
modifieras i takt med inlärarens förståelse. Scaffolding handlar om samspel. Enligt ett 
sociokulturellt synsätt är det sociala samspelet i scaffolding en avgörande drivkraft för 
språktillägnande där den egna formuleringen och det gensvar den möter spelar en 
central roll (Laursen, 2003, s 56).  
 
Det är av stor betydelse att eleverna blir varse att de kan ”använda” sina kunskaper, 
inte bara förstå (Laursen, 2003, s 56). Laursen hänvisar till Longs teorier (1983), där 
Long medvetandegjorde andraspråksforskningen om att anpassning av input till 
elevens språkliga nivå även sker genom interaktion. Det finns en tydlig utveckling i 
att gå från att eleverna ska få input till elevernas output, till att eleverna förhandlar sig 
fram till en förståelse. Output och interaktion handlar även om samarbete elever 
emellan (Ibid, s 57). 
 
4.10 Content based language instructions -CBI 
Content based language learning är ett sätt att utveckla språk genom varierat och 
intresseväckande tematiskt innehåll. På en föreläsning i Malmö, 2006-01-25, beskrev 
Maikee Hajer varför hon förespråkar en innehållsbaserad språkinlärningsmodell. Hon 
förklarar att content based language learning innebär att eleverna får ett begripligt 
inflöde i tal och skrift och att eleven får tillfälle att tala och skriva själv. Elevens 
delaktighet och kommunikation utvecklas genom språkutvecklingens fyra delar: 
skriva, lyssna, läsa och tala. Läraren ger återkoppling och den verbala interaktionen är 
av central betydelse. 
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Enligt Deborah J. Short (1993) är CBI en metod där ett ämnesinnehåll integreras med 
andraspråksperspektivet i ett tema. Ämnes- och språklärare samarbetar kring 
planering av instruktioner. Genom att ämneslärare blir medvetna om vad det innebär 
för elever att lära ämnen på sitt andraspråk kan man anpassa sin undervisning. Det 
handlar om att visualisera, demonstrera och använda grafiska modeller, t.ex. tabeller. 
Detta utvecklar studieteknik och förmågan att utvärdera sitt eget lärande i ämnet. 
Short har även tagit fram en modell för självvärdering. 
Även Turner (1997, s 189) har liknande tankegångar kring CBI som arbetsmetod. Det 
handlar om grupparbete där andraspråkselever får tillgång till stöd av gruppens övriga 
medlemmar. Därmed ger lärarna eleverna möjlighet att använda sitt språk i 
meningsfulla sammanhang, de ger dem akademiska kunskaper men också utvecklande 
språkfärdigheter. På detta sätt skapar läraren en idealisk lärandemiljö som underlättar 
övergångar mellan olika ämnen. Turner menar att det är av största vikt att klargöra 
språk- och ämnesmål och att alla parter är införstådda om dessa mål som ska uppnås. 
 
Holmegaard och Wikström (2004), menar att det krävs extra insatser för 
andraspråkselever och en viktig pusselbit är en kvalificerad och ämnesintegrerad 
undervisning (s 540). För elever som på sitt andraspråk måste skaffa sig samma 
ämneskunskaper och inom samma tidsramar som elever med svenska som 
modersmål, kan ämnesintegrering och temabaserat innehåll erbjuda gynnsamma 
förutsättningar. De involverade lärarna måste planera både på kort och lång sikt och 
göra en grovplanering med huvudmoment och teman för en termin, ett läsår och för 
tre år. När ämnen och teman integreras tematiskt skapas tillfällen för eleverna att flera 
gånger möta texter och ord som innehållsmässigt ligger nära varandra. Eleverna möter 
även ord och begrepp som är speciella för ämnesområdet. En av fördelarna med ”en 
långsiktig planering blir att lärarna kan samla material i sina ämnen och bygga upp ett 
bibliotek med texter av varierande svårighetsgrad för temastudier” (Holmegaard & 
Wikström, 2004, s 551). 
 
5.Metod 
Efter litteraturstudier genomför vi en kvalitativ, etnografiskt studie i en 
klassrumssituation. Studien bygger på elevsamtal, men observationer, elevernas 
arbete och utvärderingar är även viktig data för oss. Kullberg framför hur viktigt det 
är med förberedelser och planering innan en empirisk studie påbörjas (Kullberg, 2004, 
s 137). För att arbeta på ett etnografiskt fält, behöver vi innan vi startar den empiriska 
studien, begära tillstånd av de personer undersökningen kommer att gälla. Men även 
skolledare och andra berörda lärare bör bli informerade. Enligt Kullberg (s 152) 
kräver en etnografisk studie ett förhållningssätt som innebär systematiserade rutiner 
för datainsamling. För att möjliggöra dokumentation använder vi pärmar att samla 
material i, anteckningsblock, dagbok, och bandspelare. I undervisningen blir vårt 
ansvar att förbereda eleverna för uppgiften att arbeta med två teman ”Branschernas 
utveckling” samt ”Vänort Alta”, samt stödja lärandet, leda samarbetet och samtalet.  
 
Det behövs träning i att bli etnografisk forskare. Kullberg (2004, s 70) 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. 
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5.1 Uppläggning och genomförande 
Innan pedagogerna startar ett temaarbete väljer de ut vilka kursmål som ska uppfyllas. 
Dessa mål tillsammans med de konkretiserade betygskriterierna skrivs ner 
tillsammans med uppgiften. Målen, betygskriterierna och temabeskrivningen 
presenteras och lämnas till eleverna. Det finns en arbetsfördelning som innebär att 
ämnesläraren bidrar med ett ämnesperspektiv och andraspråksläraren med ett 
språkperspektiv. I en etnografisk studie sker datainsamling och dataproduktion till 
stor del i en social interaktion (Kullberg, 2003, s 141). 
 
Erfarenheter analyseras och diskussioner om hur arbetet för våra fyra elever i 
undersökningsgruppen framskrider sker fortlöpande. Kommunikation mellan 
ämnesläraren och andraspråksläraren sker dagligen genom e-post och telefon. 
Andraspråksläraren möter de fyra eleverna i undersökningsgruppen i undervisningen i 
svenska som andraspråk vid två tillfällen i veckan. Under de lektionerna har svenska 
som andraspråksläraren och eleverna möjlighet att gå igenom temat och nuläget i 
arbetsområden utifrån andraspråksperspektiv. Ämnesläraren har hela sin tjänst på 
handelsprogrammet och lärarna i arbetslaget träffas en gång i veckan. Därmed har 
ämnesläraren andra möjligheter än andraspråksläraren att ofta prata med de 
involverade lärarna på programmet. Andraspråksläraren medverkar i temaplaneringen 
med synpunkter och idéer, men ämnesläraren tar ett större ansvarar för den 
tillsammans med de andra lärarna. Vid redovisningar deltar både ämnesläraren och 
andraspråksläraren men även aktuella karaktärsämneslärare. 
Arbetsöversikt: 

Dokumen
tation 

Fältstudier Reflektion Intervjuer Analys 

Tids-
period 

”Branschernas 
utveckling” pågår i 
sju veckor, därmed 
omfattar studien 
160 minuter i 
veckan. ”Vänort 
Alta”, pågår i tre 
veckor, därmed 
omfattar studien 
160 minuter i 
veckan. Både 
ämnes- och 
andraspråksläraren 
deltar i fältstudien, 
observerar och gör 
fältnotiser. 

Eleverna reflekterar 
över sitt arbete 
skriftligt med 
ämnesläraren och 
muntligt med 
andraspråksläraren, 
med hjälp av samtal 
och loggböcker. 
 

Andraspråkselever
na intervjuas samt 
tre av 
medverkande 
lärare i de ämnes-
övergripande 
temaarbetena. 
Ämnesläraren  
intervjuar elever 
och andraspråks-
läraren lärare. 
Intervjuerna 
beräknas till 30 
minuter per 
intervju. 

Analyser 
sker 
fortlöpande. 
Regelbundna 
träffar, minst 
två gånger i 
veckan. 
Ämnes-
läraren och 
andraspråks-
läraren 
analyserar 
efter 
avslutade 
temaarbeten. 
 

 
5.2 Undersökningsgrupp 
Studien är förlagd till gymnasieskolans handelsprogram år 2 där klassrumskontexten 
består av första- och andraspråkselever, ämneslärare och lärare i svenska och svenska 
som andraspråk. Ingen av andraspråkseleverna får ämnesundervisning på sitt 
modersmål. I studien deltar klassens fyra andraspråkselever.  
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Undersökningsgruppen består av fyra svenska som andraspråkselever, tre av dem är 
pojkar. Elevgruppen är heterogen i fråga om kultur och religion, och stabilitet och 
levnadsvillkor i hemlandet är olika. De kommer från olika länder och världsdelar. 
Deras sociokulturella bakgrund är skiftande. De har varierande omvärldskunskaper. 
Deras första språk är somaliska, ryska, thailändska och arabiska.  Eleverna har varit 
mindre än sex år i Sverige.  
 
5.3 Tidsperiod fältstudier 
I studien följer vi elevgruppen under två temaarbeten som pågår i två perioder. 
Temaarbete 1, ”Branschernas utveckling” pågår totalt sju veckor, därav omfattar 
studien 160 minuter i veckan. Medverkande kurser i temaarbetet är bransch- och 
produktkunskap, information och layout B samt svenska som andraspråk A. 
Redovisning av elevernas temaarbete sker vecka sex och sju. Total arbetstid för 
eleverna är 240 min i veckan, 6 lektioner. 
 
Temaarbete 2, ”Vänort Alta”, pågår totalt tre veckor, därav omfattar studien 160 
minuter i veckan. Temaarbetet startar med samhällskunskap som övergripande kurs. 
De andra medverkande kurserna är: bransch- och produktkunskap, turism och resor, 
inköp och varuhantering, information och layout B, svenska B, svenska som 
andraspråk A och engelska A. Redovisning sker vecka tre. Total arbetstid för eleverna 
560 min i veckan, 14 lektioner. 
 
5.4 Material – etnografisk dokumentation 
I etnografiska studier används dokumentationsformerna fältnotis, dagbok och loggbok 
för att erhålla de etnografiska texterna (Kullberg, 2003, s 152). 
 
5.4.1 Dagbok 
Efter varje lektionstillfälle skriver läraretnografen fältnotiser som sedan förs över i 
dagboken. Det är också viktigt att läraren skriver upp sina egna tankar, reflektioner 
och frågor. Dagboken kan vara redskap för datainsamling, analys och distansering. I 
dagboken skriver etnografen om den verklighet som erfars och vad man uppfattar 
(Kullberg, 2004, s 153). I den fortlöpande analysen kommer dagboksanteckningarna 
till användning genom att läraretnografen tolkar aktuella händelser och reflekterar 
över innehållet i dessa.  
 
5.4.2 Loggbok 
Parallellt med att temaarbetet fortskrider skriver eleverna loggbok. I slutet av 
lektionen ska eleverna 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? Eleverna kan skriva ner egna frågor, om något de inte förstått eller vill veta 
mer om. Detta för att reflektera över sitt eget lärande, men även över det som sker 
runt omkring dem. Genom loggboksarbete kan eleverna göras uppmärksamma på 
inlärningsstrategier. Gymnasiet ställer stora krav på alla elevers språkliga, kulturella 
och kognitiva kompetenser. 
 
Laursen betonar vikten av användning av loggboken som ett redskap i språk- och 
ämnesundervisningen för tvåspråkiga elever (Laursen 2003, s 7). Vad har jag gjort? 
Varför? Hur gjorde jag? Vad har gått bra respektive dåligt? Hur blev resultatet? Vilka 
mål hade jag? Hur går jag vidare? Är jag medveten om vad jag kan och vad jag måste 
lära mig mer om? (Laursen, 2003, s 33). 
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5.4.3 Klassrums- och gruppobservationer 
I rollen som deltagande observatör blir vårt ansvar att se vad som händer i 
klassrummet och i studiegruppen. Vi låter eleverna bli våra informanter. I 
observationen uppmärksammar lärarna elevers interaktion, engagemang, förförståelse, 
förkunskaper och frågeställningar. Vi följer hur elevernas arbete fortskrider. 
Elevernas individuella arbete och grupparbete utgör också ett viktigt material.  
Vi utför våra observationer under gemensamma lektioner, men även under 
ämnesspecifika lektioner. Under introduktion av temaarbeten är ämnesläraren den 
som undervisar och leder klassrumsarbetet och andraspråksläraren observatör samt 
gör fältnotiser.   
 
5.4.4 Intervjuer och reflektion 
Efter att de två temaarbetena i studien är avslutade intervjuas eleverna i studiegruppen 
samt övriga deltagande lärare. Intervjuer i etnografiska studier ska erbjuda utveckling 
av tänkandet hos den som intervjuas. Karaktären på frågor i etnografiska intervjuer är 
autentiska, vilket innebär att frågorna inte har ett färdigt svar, en egenskap som de 
delar med ”öppna frågor” (Kullberg, 2004 s 124). Intervjufrågorna handlar om 
ordkunskap, lärande på ett andraspråk, samt samarbete. Lärarna svarar på frågor om 
ämnesövergripande arbete, andraspråksundervisning samt språkliga verktyg. (Bilaga 
1) 
 
Reflektion och utvärdering av temaarbetet sker muntligt i grupp samt enskilt med 
skriftligt formulerade öppna frågor (Bilaga 2). Andraspråksläraren samtalar med 
eleverna i studiegruppen efter varje tema. Det innebär att eleverna diskuterar temat 
utifrån språkperspektiv och sammanhang.  
 
5.5 Analys och bearbetning av insamlat material 
När den empiriska delen är avslutad har forskaren samlat på sig observationer på 
klassrummets fält, loggbok, dagbok, utvärderingssamtal och intervjuer med elever och 
lärare. 
 
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 (Kullberg, 2004, s 124). En etnografisk forskare måste lära sig att 
skilja på vad som tänks om något som ses och vad som verkligen ses. Det vi tänker på 
när vi läser våra fältnotiser och det vi tänker om våra fältnotiser är vår analys och vår 
tolkning. Analys och tolkning är sammanflätande enheter (Ibid, s 125). 
 
Resultatet i den här studien gäller endast denna studie. Varje enskild etnografisk 
studie analyseras utifrån vad som framkommit i den enskilda studien Textläsning av 
tidigare forskning samt ämnesområdestexter ökar studiens tillförlitlighet (Kullberg, 
2004, s 83). 
 
Studien kan ses som ett sätt att söka möjliga vägar till kunskaper om hur utveckling 
av språk- och ämneskunskaper kan ske. Den vardagliga kontexten, klassrummet, är en 
miljö där etnografläraren har byggt upp en viss förförståelse. Den etnografiska 
forskaren är ett subjekt, som påverkar och ger effekt, vilket man inte försöker 
eliminera. Forskaren utgör själv ett instrument. Dysthe (1996, s 25) 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. Dysthe anser trovärdighet och 
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pålitlighet vara viktiga för studiens kvalité. Vi söker empirisk data från olika källor 
och situationer och vi använder etnografiska metoder samt material. Vi börjar vår 
slutanalys med att vi läser igenom observationer och fältnotiser, loggböcker, 
sammanfattning av elevernas reflektioner, elev-, lärarintervjuer och omorganiserar 
våra etnografiska fakta. Kullberg beskriver triangulerings viktiga betydelse i 
analysarbete (Kullberg, 2004, s 118). 
 
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 våra analyser och tolkningar.  
 
6. Resultat och Analys 
Resultatet redovisas enligt Kullbergs beskrivning av hur etnografiska arbeten kan 
rapporteras (2004, s 191). Det innebär att texten bör vara beskrivande och berättande, 
analytisk och tolkande. Resultatet och analysen baserar sig på en sammanfattande 
beskrivning av den etnografiska klassrumsforskningen. Observationer, fältnotiser, 
dagböcker, loggböcker och intervjuer utgör verktygen. Studien bygger på 
lektionsarbete, elevsamtal, muntliga redovisningar samt elev- och lärarutvärderingar. 
Elevernas kommentarer är kursiverade. Detta gäller även elev- och lärarintervjuer.  
 
6.1 Fältstudier Tema 1 ”Branschernas utveckling” 
Första lektionstillfället. Ämnesläraren introducerar temaarbetet i kursen bransch- och 
produktkunskap. Ämnesläraren undervisar klassen om branschernas utveckling, och 
kommunicerar med dem om hur den behandlas i läromedelstexten. Begrepp, 
främmande och specifika fackord uppmärksammas och ämnesläraren förklarar varför 
eleverna behöver dessa i temaarbetet. Det är viktigt att eleverna sätter ord, reflekterar 
och berättar om sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Ämnesläraren berättar om 
syftet och funktionen med loggboken. Målet med det förberedande arbetet är att göra 
eleverna medvetna om eget ansvar att samla på sig material, idéer, ställa frågor och 
söka information. 
 
Eleverna får som första uppgift att skapa ordlistor utifrån faktatexten i läroboken. 
Eleverna arbetar två och två för att möjliggöra samtal kring ord och deras betydelse. 
Kring denna uppgift bildar de fyra eleverna i studien två grupper. Ämnesläraren 
samlar in ordlistorna och överlämnar dem till läraren i kursen information och layout. 
Ordlistorna skrivs på data, eleverna repeterar tabulatorinställningar m.m. Ordlistan 
sparas på den egna användaren, vilket gör att eleven kan fylla på ordlistan. 
Ämnesläraren och andraspråksläraren får datautskrifter på ordlistor.  
 
Exempel på ämnesspecifika ord som eleverna har valt är: stormarknad, supermarket, 
speciallivsbutik, produktansvar, producentansvar, produktsäkerhet, spedition, 
bransch, kvalitet, certifikat, detaljhandel, specialvaror, säljyta, vitvaror, kapitalvaror, 
etik, tjänst. 
 
Ämnesläraren förklarar och samtalar kring orden med eleverna och 
andraspråksläraren. Eleverna uppmanas att berätta vad de tänker på när de hör t.ex. 
ordet detaljhandel, vitvaror, kapitalvaror. 
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6.1.1  Fältstudier - Val av ämnesområde inom temat 
Andra lektionstillfället. Ämnesläraren fortsätter med temat ”Branschernas utveckling” 
i syfte att skapa sammanhang och bygga på tidigare erfarenheter. Ämnesläraren 
konkretiserar teknisk utveckling med schematiska bilder och diskuterar med eleverna 
om handelns och produkters historiska utveckling. En elev berättar att hennes första 
minne av en mobiltelefon, var att den satt fast i en bil.  Eleverna har erfarenheter av 
enbart färg tv medan lärarna minns tider med svart/vit tv. Teknikutveckling var förr 
en generationsfråga, idag utvecklas tekniken fort. 
Grupperna skall välja ett av följande alternativ på ämnesområden inom temat:  
1. Mode/kläder, 2. Bilar, 3. Radio/TV, 4. Skivor/CD, 5. Kamera/Filmutrustning,  6. 
Resor, 7. Köksutrustning, 8. Telefon,  9. Sportkläder/Utrustning, 10. Övrigt 
 
Med hjälp av texter och bilder skall eleverna beskriva utvecklingen av tekniken, med 
exempel från 1950-talet fram till 2005. I sitt arbete ska eleverna försöka få med 
följande ord som är viktiga för uppgiften: varumärken, emblem, logotyper, 
ursprungsland och tillverkningsland. Arbetet ska presenteras muntligt med power 
point som verktyg och även lämnas in skriftligt.  
 
Eleverna i studien väljer att arbeta med ämnesområdet ”Skivor/CD”. Läraren följer 
eleverna till biblioteket, där eleverna lånar en bok som beskriver fonograf och 
grammofon utifrån historisk utveckling. Andraspråksläraren hjälper till att välja rubrik 
på temat och den blir ”Från trattgrammofon till MP3- spelare”. Internetsök ger 
resultat och eleverna hittar texter och bilder på Thomas Alva Edisons första fonograf 
från 1877. Det var biblioteksbesöket och boklånet som gav eleverna nyckelord som 
Edison att utgå ifrån vid internetsök. Eleverna jämför bilder på olika sorters 
grammofoner som hittas via sökmotorn google. Exempel på ord som eleverna hittar i 
låneboken och vill få förklarade är skiss, anor, fonograf, stereoskiva, jukebox. 
Eleverna uppmanas att skriva orden i loggboken.  Vad är vinylskiva? Vad kallas 
skivorna som hänger på väggen i elevcaféet för? frågar andraspråksläraren. Det är 
skivor. De kallas för LP - long play - skivor. De är vinylskivor.  
 
Tredje lektionstillfället. Andraspråksläraren samtalar med eleverna om vilka mål i 
svenska som andraspråk som eleverna skall arbeta mot och leder sedan samtalet till 
temat. Varför har ni valt att arbeta med MP3-spelare och grammofon? Jag ville veta 
hur det är att lyssna på musik, hur tekniken har utvecklats. Andraspråksläraren som 
inte kan någonting om MP3-spelare frågar: Vad är en MP3-spelare? Du har barn 
hemma. Nej.  Har du inga ungdomar hemma? Nej. Det är mest ungdomar som har 
MP3-spelare när de lyssnar på musik. Man kan ha den med sig överallt. Behöver jag 
MP3-spelare? Är du intresserad? Du har inte tid att gå på Internet, och ladda in 
(hem) musik. Det finns gratis låtar där. Men jag använder en CD-spelare, jag vet inte 
hur man använder MP3. Vet man inget om Internet, så funkar det ändå. Eleverna 
försöker förklara för läraren. Datorn känner att den är kopplad till en MP3-spelare. 
Det finns instruktioner. Alla klarar av det, det är hur enkelt som helst. Eleverna visar 
hur en MP3-spelare ser ut och beskriver dess funktion. Vad kostar en sådan MP3-
spelare? Det är olika, du kan få en bra för 200 –300 kronor.  
 
En grammofon har andraspråksläraren sett i verklighet, men inte eleverna. 
Andraspråksläraren berättar om sitt intresse för musik när hon var i deras ålder. Vilka 
möjligheter fanns det för ungdomar att lyssna på musik då?  Läraren berättar hur 
ungdomarna samlades på ett café och lyssnade på musik tillsammans. Att spela på 
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jukebox kostade pengar, därför var det viktigt att lyssna tillsammans. Ingen av 
eleverna har sett en jukebox i verklighet och därför tar man fram bilder på olika 
jukeboxar på Internet.  
 
Under lärarens ungdomstid hade de flesta en skivspelare hemma. Vi ungdomar 
använde ordet skivspelare och de äldre använde ordet grammofon. Jag visste inte så 
mycket om MP3-spelare och ni visste inte så mycket om grammofon. Jag har inte 
använt, jag har inte ens sett en skivspelare, jag har inte levt då. Det var vanligt att 
lyssna på musik på radio förr. Lyssnar ni på radio? Min mormor lyssnade alltid på 
radio. En CD -spelare kostar för mycket, men det kostar ingenting att lyssna på radio, 
kommenterar en elev.  Afrikaner lyssnar mycket på radio, de har radio med 
kassettbandspelare. Nu kanske de har CD.  Mitt land var ett av de mest utvecklade 
länderna i Afrika. Allt har blivit sämre nu. Man har man haft krig så länge, minst 20 
år. Det blir sämre för utvecklingen.  Eleverna fortsätter att samtala om utvecklingen 
av teknik i Japan, Thailand och Somalia. 
 
Eleverna skriver ner några frågor. Frågorna tar de med sig till sin muntliga och 
skriftliga redovisning. Hur lyssnar man på musik idag? Vad är en MP3-spelare, vad är 
en CD? Lyssnar man tillsammans med kompisar eller ensam? Vad innebär musik för 
mig? Vilken typ av musik lyssnar jag på? Lyssnar vi på musik hemma? Vilken typ av 
musik lyssnar min familj på? 
 
6.1.2 Fältstudier - Muntlig redovisning  
Före den muntliga redovisningen av temaarbetet ”Från trattgrammofon till MP3-
spelare” går vi tillsammans med eleverna igenom gruppens material så att eleverna 
kan bearbeta materialet utifrån språk – och ämnesmässigt innehåll. 
Andraspråksläraren undervisar i muntligt framförande. Både ämnesläraren och 
andraspråksläraren deltar vid redovisningen. Redovisningen för de övriga eleverna i 
klassen samt lärarna sker i en datasal eftersom en power-point presentation hör till 
uppgiften.  
 
6.1.3 Eleverna reflekterar och utvärderar 
Efter redovisningen gör eleverna i klassen en utvärdering med hjälp av en 
utvärderingsblankett. (se bilaga 1). I den muntliga utvärderingen i studiegruppen 
frågar andraspråksläraren hur samarbetet inom gruppen har fungerat. Vad innebär ett 
aktivt, eget ansvarstagande för er? Det uppstår en livlig diskussion elever emellan. 
Vart tog du vägen? Vad höll du själv på med? Eleverna enades om att alla måste dra 
sitt strå till stacken.  
Det var nervöst att redovisa. Blev du torr i munnen? Jo! Du vet, uttalet.  Nästa gång 
kan du väl ta med dig ett glas vatten. Om jag fick redovisa muntligt på thailändska, då 
skulle det vara mycket lättare. Jag skulle veta vad som är rätt och fel, på svenska vet 
jag inte alltid. Är det bra att träna innan? Ja, det är bra. Vi  kan spela olika roller när 
vi tränar, den som presenterar och de som lyssnar. 
 
Vid reflekterande utvärderingssamtalet visade det sig att eleverna fortfarande var 
osäkra på hur de skulle definiera och med egna ord beskriva begreppen bransch- och 
produktkunskap och branschernas utveckling. När andraspråksläraren tog exemplena 
glasögon och kamera, var det genast lättare för elever att med egna ord beskriva en 
enskild produkts historiska och tekniska utveckling. 
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Eleverna kom med fler förslag på produkter som utvecklats; dator, mobiltelefon, 
cykel, sportskor, blyertspenna/stiftpenna och fjärrkontroll. Har ni tänkt på hur många 
olika fjärrkontroller det finns?  En fjärrkontroll för TV, DVD, video, stereo, kabel-TV 
och digitalbox tillägger en elev. Läraren kom på att hon har fjärrkontroll för belysning 
och luftvärmepump. Vad är det? Jag vet, vår granne har en sådan, man hänger den 
på väggen inne (inomhus), och den tar in luft utifrån. Var behöver ni alla dessa 
kunskaper om branschernas och produkternas utveckling? När vi redovisar för 
klassen. Utanför skolan då? Jag har fått lära min mamma. Hon har lärt sig att 
använda CD-spelaren och fjärrkontrollen för TV:n. Men ni har ju lärt mig om MP3-
spelare, jättebra! 
 
6.1.4 Ämnesläraren och andraspråksläraren analyserar 
Elevernas redovisning följs av ett samtal mellan ämnesläraren och andraspråksläraren. 
Utvärderingen bygger på elevernas loggböcker där de svarar på frågorna: Vad har du 
lärt dig idag?  Hittade du några nya eller svåra ord?  Vilka i så fall? Vad ska du göra 
nästa gång? Lärarna läser även sina egna fältnotiser och dagböcker till stöd för sin 
utvärdering. 
 
Grupparbete är svårt. Det är tydligt att man måste förbereda eleverna väldigt noga så 
att de vet vad de ska göra, eftersom de inte är vana vid att ta eget ansvar och planera 
ihop. Eleverna säger i sin utvärdering att de inte planerade tillsammans, utan var och 
en satt och arbetade för sig själv. Eleverna måste ha ännu tydligare delmål och tätare 
uppföljningar. Eleverna behöver stöd i planering och ansvarsfördelning, men även 
handledning i kommunikation i gruppen. Alla måste ta sitt ansvar i ett grupparbete. 
Elevernas förmåga att dela på arbetsuppgifterna måste utvecklas, men även att se 
målet med arbetet och sammanställa det till ett gemensamt resultat.  
 
Texterna som eleverna läser är abstrakta. Eleverna behöver uppmanas att våga 
använda sig av det språk de har. Vi upplever att eleverna inte gärna visar sin brist på 
erfarenhet och tillkortakommanden för varandra. Detta trots att de innerst inne vet att 
innehållet just i detta temaarbete var nytt för dem alla.  
 
Det har visat sig att vara positivt med konkretisering genom bilder på t.ex. 
trattgrammofon och skivspelare, jukebox eller att känna på vinylskivor i elevcafét. 
Eleverna har sorterat sina tankar, nya kunskaper och relaterat dem till sina tidigare 
erfarenheter och minnesbilder. - mormor lyssnade på radio, - i mitt land har de 
bandspelare. 
 
Att konstruera uppgifter kring produkter och deras historia kan vara svårt då tekniken 
utvecklas fort idag. Elevernas erfarenheter sträcker sig en kort tid bakåt men mycket 
har hänt inom teknik under denna korta tid. Tidigare generationer har upplevt tekniska 
innovationer medan man idag ständigt utvecklar befintliga produkter. Redan nu finns 
ett glapp mellan lärare och elever då man diskuterar produktutveckling, där vi 
upplever att elever har mer aktuell kunskap. 
 
Förutom inblandande ämneslärare bör andraspråksläraren få ta del av t.ex. ordlistor 
men även övrigt material för att hinna förbereda sig för arbete med till t.ex. stavning 
och fackordens betydelse.  
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Vi har observerat att under undervisning och genomgångar skriver ämnesläraren på 
tavlan, men eleverna i undersökningsgruppen antecknar inte så mycket. Att anteckna 
är viktigt både för ämnes- och språkutveckling. 
 
Eleverna i studiegruppen var inte de som redovisade sitt arbete först. Det var nog bra 
för då fick de lära sig av sina klasskamrater och lärarnas handledning. Eleverna hade 
otur med handhavande av power-point presentation i den muntliga redovisningen. För 
att den muntliga redovisningen ska flyta på bättre behöver eleverna träna mer på 
redovisningsteknik. Träna uttal, växla mellan dem som talar, stå stadigt och tänka på 
sitt kroppsspråk. Att använda manuskort är något eleverna ska få pröva.  
 
När det gäller ämnesmålen har eleverna uppfyllt godkänt. Eleverna har lämnat in ett 
skriftligt arbete samt redovisat muntligt med hjälp av power-point. Elevernas 
muntliga kommunikation och presentation för hela klassen behöver utvecklas, till 
skillnad från att prata i en mindre grupp. Eleverna har arbetat bra och engagerat med 
nya fackord och begrepp. De har klarat av att söka och använda olika 
informationskällor. 
 
6.2 Fältstudier Tema 2 ”Vänort Alta” 
Första lektionstillfället. Ämnesläraren introducerar det andra temat inom ramen för 
Handelsprogrammets vänortsprojekt. Handelsprogrammet har sedan några år tillbaka 
ett samarbete med vänorterna, Alta, Apatity och Uleåborg. Längst har man kommit i 
sitt samarbete med Apatity, där man har årligt samarbete med elevbesök. Detta läsår 
planeras ett besök i Alta. Temaarbetet om Alta startar med samhällskunskap som 
övergripande kurs. De andra medverkande kurserna är: bransch- och produktkunskap, 
turism och resor, inköp och varuhantering, information- och layout B, svenska B, 
svenska som andraspråk A och engelska A. 
 
Introduktionen börjar med samtal i klassrummet. Tidigare erfarenheter diskuteras. Har 
vi elever som har kontakt med människor i Nordnorge? Det visar sig att en elev har 
släktingar där och hon berättar om sina besök i landet. Är det någon som kan berätta 
något mer om Nordnorge? Ämnesläraren berättar hur hon i unga år sommarjobbat på 
ett hotell i Tromsö. Ämnesläraren och andraspråksläraren berättar att det var vanligt 
förr i Tornedalen att vid midsommartid bila upp till Nordnorge och göra en rundresa i 
nordnorska städer. Alla åkte åtminstone till Skibotn, om inte längre. 
Klassrumssamtalet går vidare till kartgeografi. Var på kartan ligger städerna 
Hammerfest, Tromsö, Alta, Narvik, Skibotn? Hur långt upp i Nordnorge kan man åka 
tåg från Boden? Var på kartan hittar vi Nordkap? Eleverna har sett turister från 
europeiska länder, utanför Norden, som åkt i bilar med skylten Nordkap. De är på väg 
till Norge och Nordkap, Europas nordligaste udde. 
 
Deluppgift 1 innebär att var och en ska skriva ned sina tankar om hur livet kan vara i 
Nordnorge. I klassrummet görs en tankekarta med hjälp av eleverna och deras idéer. 
Musik, skolan, miljö/natur, fritid, sport, fiske, transport, politik, näring, ekonomi, mat 
och kultur och norgehistorier, blir nyckelorden. 
 
Andra lektionstillfället. Deluppgift 2 innebär att varje grupp ska söka information med 
hjälp av angivna rubriker, och denna information ska dokumenteras. Rubrikerna är: 
Alta idag, Historik, näringsliv, Turism, Utbildning, Samerna och kvänerna, Övrigt. 
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Alla elever skall arbeta med ovanstående rubriker. Arbetet ska redovisas muntligt och 
skriftligt som en informationsfolder i färg med hjälp av dataprogrammet publisher.  
Ämnesläraren uppmanar eleverna att använda tankekarta. 
 
Eleverna i studien söker fakta om Alta på Internet och upptäcker att sidorna är skrivna 
på norska, men även på engelska. En av eleverna tycker att det är lättare att läsa på 
engelska och väljer en sida med engelsk titel. Han blir något förvirrad när han 
upptäcker att sidan handlar om The American Land Title Association, ALTA. Han 
söker på fel ställe, men han lär sig av misstaget. Det är inte alltid fel att göra misstag! 
försäkrar andraspråksläraren. 
 
På kommunen Alta turisminfo hittar eleven en ruta med en röd text på engelska. 
Meningarna i rutan är: Why ski Alta? Alta is a Skier’s Mountain. Snowboarding is not 
allowed. Det faktum att man inte får åka snowboard där engagerar eleven. Eleven blir 
även intresserad av bilder på hällristningar som han hittar på Alta Museum hemsida. 
Det är vad eleven hinner med under lektionen. 
 
En annan elev ber om hjälp att översätta från norska till svenska. Eleven har hittat 
information som har med rubriken, Näringsliv och handel i Alta att göra, men eleven 
förstår inte hur han ska använda informationen. Eleven läser i ALTA VIL - 2004 til 
2015, där kommunens övergripande mål och styrdokument presenteras. I ALTA VIL 
innehåller sex utvecklingsområden: Arbete och entreprenörskap, Miljö och bärkraftig 
utveckling, Livskvalitet och välfärd, Kunskap och kompetens, Nätverk och 
grannkommuner och Förändringsvillig organisation. Vad är befolkningsutvikling? 
frågar eleven. Andraspråkläraren försöker förklara vad som menas med 
befolkningsutveckling och vad det finns för samband mellan det norska ordet 
befolkningsutvikling och rubriken Näringsliv i Alta.  
 
Andraspråksläraren fortsätter att förklara med hjälp av de politiska målen för Bodens 
kommun. Vad menas med positiv befolkningsutveckling i Boden?  Varför är det 
viktigt att människor inte flyttar från Boden? Eleven ser att det finns likheter mellan 
Boden och Alta. Att de som bor i kommunen har arbete och att folk väljer att flytta till 
kommunen, till Boden eller till Alta, och inte från kommunen är viktiga politiska mål. 
Lektionen måste avbrytas för att en annan klass är bokad i datasalen. 
 
En av eleverna i studiegruppen har valt att arbeta i en annan grupp i klassen. Hon 
fördjupar sig i Nordnorges och Altas historia samt i Samer och kväner. Eleven arbetar 
både självständigt och i tillsammans med kamraterna i gruppen. Eleven söker efter 
förklaring på nya ord och översätter dem till sitt hemspråk.  
Tredje lektionstillfället. Andraspråkselever från andra program deltar i lektionen. De 
har inte så mycket tidigare kunskaper om Nordnorge eller Alta. Konsekvensen blir att 
eleverna i studien får uppdraget att berätta om det de hitintills lärt sig om Nordnorge 
och Alta. Förutom var på kartan Alta och de andra nordnorska städerna ligger, hur 
landskapet med sina fjordar ser ut, handlar klassrumssamtalet även om samer och 
kväner. Eleverna i studien använder tankekarta när de berättar för sina kamrater om 
sina nyvunna kunskaper. 
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6.2.1 Fältstudier - Muntlig redovisning  
Altaredovisningen har för en elev i studiegruppen inneburit att arbeta i en blandad 
grupp, där övriga elever har svenska som första språk. Till redovisningen hade eleven 
i studien lärt sig sitt manus utantill. Redovisningen handlade om Sveriges och Norges 
gemensamma historia. Alla svåra ord hade eleven slagit upp i en ordlista och lärt sig 
betydelsen av. Den andra gruppen vi följde splittrades och endast en elev fullföljde sin 
muntliga redovisning och detta skedde i svenska som andraspråksklassrummet inför 
andra elever som har svenska som andraspråk. Eleven ville inte redovisa ensam inför 
elever med svenska som förstaspråk.  
 
6.2.2 Eleverna reflekterar och utvärderar 
Vad innebär det att jobba ämnesövergripande? - Samma som vi jobbat i Alta med. - Vi 
arbetar i projekt, alla ämnen som är inblandade i projekt. Hur fick ni reda på fakta 
om Alta? - På Internet. Jag letade efter viktiga platser i Alta. Jag tog reda på turism i 
Alta. Om fjäll, kanske vill jag fiska lax. Jag måste veta vad det kostar att leva där som 
turist, om det är dyrt där då har jag inte råd att åka dit. Ungdomar åker dit för att 
jobba på företag som producerar fisk. Vad är viktiga platser? Viktiga platser som man 
besöker, som museum, där kan man se Altas historia. Det är turistmål. Vad tror ni 
turistattraktioner är för något? - Attrahera, attraktioner, de orden används i kemi och 
fysik. Två lika tecken, två lika laddningar repellerar, plus, plus, de stöter bort 
varandra. Två olika tecken, plus, minus, de attraherar varandra.  
 
Du undrade hur du kunde skriva om Nordnorge, och berättade att du inte visste så 
mycket om det. Vad tänkte du på när du skulle skriva om Nordnorge? - Jag trodde att 
Nordnorge var en stad. Nu förstår jag. Men för att kunna skriva om en sak, måste jag 
veta om jag ska skriva om Nordnorge eller om jag ska skriva om en stad. Det är 
skillnad att skriva om Boden och skriva om norra Sverige. Du menar att vi lärare var 
otydliga.- Ja! Du menar att vi lärare måste avgränsa oss mer. - Ja! 
 
Hur fick du reda på fakta? På Internet. Vi fick översätta från norska till svenska och 
från engelska till svenska. Jag var på bibliotek, jag lånade en bok som berättar om 
hela Norge. Kan du fråga en kompis? Om jag hade skrivit om Oslo, då hade jag 
frågat min bror, han har jobbat tre månader där. Det brukar finnas massor av 
norrmän i Boden på sommaren. Ja. Om du går till Nordpolen, det finns bara norrmän 
där, alla pratar norska.  
 
Ni skulle redovisa skriftligt i en folder. Har ni sett en folder tidigare? Nej! Hade ni 
velat titta på olika folder först? Ja, det hade varit lättare att titta i olika exempel. När 
vi skulle ansöka jobb på Arbetsförmedlingen, då visade läraren olika exempel på hur 
man söker jobb. Har det gått bra att skriva dagbok? Jag har aldrig skrivit dagbok, det 
är en europeisk kultur att skriva dagbok. 
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6.2.3  Ämnesläraren och andraspråksläraren analyserar  
En av eleverna i studien tänkte högt: Hur ska jag kunna skriva om Nordnorge om jag 
inte vet så mycket om det? Hur får jag fram information? Vi förstår elevens dilemma. 
Eleven lär oss hur viktigt det är med kontextualisering. Elevens reflektion visar oss 
vilka möjligheter det finns i samtal och interaktion för att skapa sammanhang och 
eleven ser nyttan av samtalet och den muntliga redovisningen. Det är lärarnas ansvar 
att klargöra och hjälpa till att förstå varför det muntliga bör föregå det skriftliga. 
 
Temaarbete är processorienterat och bör ha en tydlig början och ett slut. Eleverna 
behöver bli påminda om stoppdatum. Eleverna behöver tydliga ramar. 
 
Förstår eleverna syftet med en folder? Har eleverna sett en folder tidigare? Det visade 
sig att eleverna inte riktigt förstått vad en folder är för något. Vi lärare bör bli mer 
medvetna om vad det finns för fördelar med att visa konkreta modeller. 
 
Målningar på berg som man har hittat i Alta tillhör till de viktigaste förhistoriska 
kulturminnen i Norge och är medtagna på UNESCO: s världsarvslistan. När en annan 
grupp i klassen redovisade om hällristningar i Alta, kände en elev i studien igen 
begreppet hällristningar genom bilder på hällristningar som visades. 
 
Vi lärare har utgått ifrån att alla elever är medvetna om innebörden av ett 
dagboksskrivande. Skriva källa, viktigt att eleverna lär sig att använda källa. 
 
6.3 Elevintervjuer 
I intervjuerna säger eleverna att det är ett bra arbetssätt att arbeta med tema i skolan. 
Men en av eleverna föredrar ändå att arbeta individuellt istället för i grupp, för då får 
man själv bestämma hur man vill ha det. Eleverna säger också att de lär sig nya ord 
när lärarna har genomgångar i klassrummet. Men de vill oftast inte fråga vad orden 
betyder utan de slår upp dem själv, efteråt. En elev säger också att det är bra om 
läraren förklarar ett annorlunda eller svårt ord, för de svenska eleverna behöver också 
det. För de frågar också. Om läraren ställer en fråga till klassen då kan eleven svaret 
ofta men vill inte säga det, jag är rädd att jag säger fel. 
 
Eleverna menar att det är bra om man har en ansvarig lärare då flera lärare är 
inblandade i ett tema då flera lärare och ämnen samverkar. De upplever att de har 
svårt att hålla reda på vem som huvudansvar. En av eleverna säger också att i sitt 
umgänge på raster lär han sig en ”svårare svenska”, kompisarna pratar ”annorlunda” 
med varandra på rasten än vad läraren gör i klassrummet. Det som eleverna upplever 
är svårt med svenska är talhastigheten och dialekt, när någon talar fort eller har en 
annan dialekt än eleven är van vid. Att se på tv eller lyssna på svensk musik är inte 
vanligt. Endast en av eleverna lyssnar på svensk musik och tycker att det är lättare att 
förstå svenska när man lyssnar på radio än när man ser på svensk tv. 
 
6.4 Lärarintervjuer 
I intervjuerna av lärarna som medverkat i temaarbetena, började vi med att ställa 
frågan om vilka fördelar/nackdelar finns det med ämnesövergripande arbete i skolan? 
Fördelar som man tycker sig se är att ger det eleverna en helhet.  Eleverna får en 
större förståelse varför man läser svenska eller matematik när man får se vad dessa 
kunskaper skall användas till. Som nackdel ger man ett exempel, kan vara att 
teoridelar i de enskilda ämnena glöms bort eller eleverna inte lär sig dem, exempel 
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grammatikövningar i språkämnena.  Med det menar man att det krävs ett gediget 
förarbete inför ett tema för att inte behöva ge avkall på varje ämnes egna mål. Lärarna 
tycker att det finns en risk för att det kan bli för många temaarbeten så eleverna 
tröttnar. De tycker att omväxling i lektionsplanering är viktigt. 
 
På frågan vilka krav det ställs det på lärare som arbetar med andraspråkselever i en 
heterogen klassrumsundervisning, svarar en av lärarna att svårigheterna att kunna 
möta alla eleverna har med deras förkunskaper och språk att göra. Elevernas 
kunskaper i svenskämnet både hos förstaspråkselever och andraspråkselever varierar 
så mycket. Dessutom tror läraren att andraspråkselever känner sig ofta i underläge 
gentemot elever med svenska som modersmål och vill därför inte ta del i 
undervisningen och "smiter" därför undan. 
 
Andraspråkselever - är ämnesintegrering och tema ett bra arbetssätt för dem? 
Ofta kan det vara bra men inte nödvändigtvis hela tiden. Det kan ligga i svårigheter 
med språket, förståelse av texter eller möjligheter att uttrycka sig på svenska. Det man 
får tänka på är att eleverna kan få jobba med saker som de känner väl till, exempelvis 
saker som bygger på deras egna kulturella bakgrund som de är väl förtrogna med. En 
stor del förberedande arbete måste göras för att verkligen få dem att förstå vilken 
uppgift de skall lösa samt vad alla ord betyder. I planeringen kan läraren tänka framåt, 
detta för att läraren ska kunna öka svårighetsgrad och komplexitet i uppgiften.  
Eleven arbetar från det kända till det okända. 
 
Har ämneslärare tillräcklig kunskap om undervisning av andraspråkselever? 
Troligen inte eftersom vi vanligen vill bedöma dem efter samma mall som svenska 
elever och eftersom de har andra kunskaper som bygger på deras kulturella bakgrund 
kommer de inte att bedömas på rätt sätt.  Därför kommer deras kunskaper inte till sin 
rätt. 
 
7. Diskussion 
Studien har gett en inblick i vilka konsekvenser nya arbetssätt medför för elever och 
vilka problem som finns med att tillägna sig nya ämnesområden och förstå 
ämnesspecifika ord. Det har handlat om förmågan att skapa struktur, sammanhang, 
behålla en röd tråd och vara målmedveten. 
 
7.1 Temarbete – en väg till elevautonomi 
Temaarbete bygger på eget ansvar och samarbete. Grupparbetet och 
arbetsfördelningen har inte alla gånger fungerat tillfredsställande. Läraren har en 
viktig uppgift i att planera, strukturera och följa upp arbetet i grupperna. Holmegaard 
och Wikström (2004) skriver att läraren ska aktivt handleda då inlärarna inte kommer 
vidare i sitt arbete. Det är ett villkor för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt i 
arbetet i mindre grupper kring ett givet ämnesinnehåll (s 545). 
 
Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) framhåller elevernas utveckling mot 
självständighet och ett större ansvarstagande för att planera, genomföra och utvärdera 
sina studier. Mer än tidigare ligger ansvaret för inlärning hos eleven själv. De ska lära 
sig att lära och lärarens roll har förändrats från att vara en kunskapsförmedlare till en 
guide som ska leda eleverna fram i sin kunskapsutveckling. Många elever kommer 
från en auktoritär skoltradition. De gamla hemländernas skolkulturer och traditioner 
är djupt inrotade och utgör faktorer som man ska ta hänsyn till.  
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En del andraspråkselever berättar om hur läraren skrev allt man skulle kunna på 
tavlan och hur eleverna kopierade detta och sedan memorerade in det. Vissa elever är 
med andra ord mycket duktiga på att lära utantill, vilket inte stämmer överens med det 
"svenska" sättet att undervisa i dagens skola. Vissa elever har ibland också svårt att 
förstå sig på vårt sätt att bedriva undervisning. För en elev tog det en halv termin 
innan han började lämna in uppgifter. Han gick och väntade på det stora provet. 
Lahdenperä (2004) menar att synen på kunskap, undervisning och lärande är lika 
kulturbunden som alla andra aspekter i vår sociala värld.  
 
Rebenius (1998) skriver i boken Elevautonomi i språkundervisningen om balansen 
mellan lärarens stöd och elevens eget ansvar. Rebenius frågar om det överhuvudtaget 
är möjligt att låta eleven själv styra sin inlärning utan att helt överge honom. När det 
gäller temaarbete i grupper menar Rebenius att det är mycket svårare för eleverna att 
planera, genomföra och utvärdera sitt arbete än vad man tror (s 111). Rebenius menar 
att learner autonomy kräver mycket av läraren också och läraren skall inte ta större 
steg än de känner att de hanterar.  
 
Cummins modell, se figur 2 visar tydligt hur elever och lärare kan skapa en 
undervisningssituation tillsammans. Vad och hur läraren kan planera och strukturera 
undervisning för att främja andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. 
 
Arbetet med förförståelse i form av t.ex. ordlistor, tankekarta och klassrumssamtal 
ingår i och förbereder eleven för temaarbete. Under introduktion är det av särskilt vikt 
att läraren fungerar som igångsättare så att eleverna utbyter idéer, tar vara på 
varandras tankar och frågor. Eleverna måste förstå resultatets båda delar, processen 
och produkten, att resultatet är en produkt av gemensamma ansträngningar. 
Betydelsen av sammanhang, kontextualisering diskuteras av Holmegaard (1999, s 83) 
som menar att möjligheten att arbeta med ett ämnesområde under en längre tid i en 
intressant kontext underlättar ordinlärning genom att inläraren får möjlighet att 
använda nya begrepp och ord vid flera tillfällen och i olika konstellationer.  
 
Vi har förstått fördelarna med klassrumssamtalet, men upplever att eleverna i studien 
inte gärna på eget initiativ yttrar sig i helklass. I gruppsamtal har de däremot varit mer 
angelägna att berätta om sina erfarenheter. Vilket överensstämmer med det Lindberg, 
säger om hur eleven i smågruppsarbete har en annan möjlighet att utveckla tal, genom 
det fria samtalet och läraren har möjlighet att skapa sig en bild av elevens tolkning 
och förståelse (Lindberg, 2004, s 478). 
 
Samtal är ett viktigt verktyg enligt den sociokulturella teorin som menar att vi lär i 
samspel med varandra. Lindberg (1996) betonar samtalets och interaktionens roll för 
andraspråksutvecklingen. Enligt vår uppfattning har samtal och interaktion stor 
betydelse även för ämnesutveckling. Läraren och eleven bearbetar språket i ämnet och 
skapar temainnehåll med hjälp av ämnets eget språk, läromedlen, Internet och egna 
erfarenheter. Vi har lärt oss att uppskatta samtal, men vi har också sett att det måste 
finnas utrymme för samtal, för det är tidskrävande. 
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7.2 Förståelse av ämnesspecifika ord 
Vi har ställt frågan på vilka sätt vi lärare stöttar elever så att de kan tillägna sig och 
förstå ämnesspecifika ord? Eleverna har använt loggbok, dagbok, tankekarta och 
reflektionssamtal som verktyg. Samtalen har gett oss värdefull information. Vi lärare 
har i samtal med elever försökt klargöra karaktären av svårigheterna. Vi har pratat 
med eleverna om vad vi lärare och elever kan göra för att underlätta och minimera 
svårigheter och hinder.  
 
Sedan tidigare vet vi hur viktigt det är med tydlig struktur och tydliga instruktioner 
om arbetsgång, vi har observerat att det är av särskild vikt för andraspråkselever med 
annorlunda erfarenheter. Vi har uppmanat eleverna att skriva upp alla uttryck och ord 
i texter de möter, ord som gör en mening svår att förstå. Vi har bett eleven med egna 
ord återberätta texten och beskriva hur eleven gått tillväga under bearbetning av den. 
Har de frågat kompisar, har de frågat läraren, använt ordlistor eller har de gissat? 
Eleverna behöver orden i de olika ämnesområden inom temaarbeten. Men det är 
också det språk eleven kommer att använda sig av i sitt kommande yrke.  
 
Eleverna har uppskattat ordlistorna som gjordes i klassrummet och de har förstått 
syftet med tankekartan. När eleverna skulle berätta för andra andraspråkselever om 
Norge, använde de självmant en tankekarta. Tekniken att arbeta med en tankekarta 
som redskap, är något vi vill vidareutveckla tillsammans med eleverna. Användning 
av ordlistor kräver rutin, regelbundenhet och bör bli en gemensam metod som 
ämneslärare och språklärare kan använda i samarbete. 
 
Under introduktionen antecknar läraren på tavlan och åskådliggör med modeller och 
bilder. Vi ställer oss frågande inför fenomenet att inte bara andraspråkselever, utan 
även elever med svenska som modersmål enligt vår uppfattning antecknar lite under 
genomgångar.  
 
Till lexikalisk kompetens räknas både receptiv och produktiv kunskap. Korrekt 
ordförståelse och korrekt användning av ord ställer skilda krav på eleven (Enström, 
2004, s 176). Vid utvärderingssamtal visade det sig att eleverna fortfarande vara 
osäkra i sin produktiva kunskap i nya situationer när det gäller att tillämpa begrepp 
som bransch och produktkunskap och branschernas utveckling. Vad är bransch? Vad 
är musikbransch, bilbransch och nöjesbransch? Vi hör att eleverna förstår innebörden 
av orden, men de kan ännu inte använda dem rätt.  
 
7.3 Förståelse av ämnesinnehåll 
Hur går lärarna tillväga för att främja förståelsen av ämnesinnehållet? Lärarna i 
arbetslaget utgår från programmål, jämför kursmål och identifierar likheter och 
skillnader. I samarbete formulerar lärarna mål för vad eleverna ska lära sig och lärarna 
försöker skapa sammanhang, gå från helhet till delar. Lärarna arbetar med sina 
respektive ämnen parallellt med pågående temaarbete och hjälper eleverna att skapa 
sammanhang. I samtal blir eleverna uppmanade att relatera till sina egna erfarenheter 
och lärare delar med sig av sina erfarenheter. Vi tycker att tankekartan har fungerat 
som strukturskapare och gett ledtrådar för eleverna att komma vidare. Eleverna har 
använt olika källor i sitt arbete som läromedel, bibliotek, Internet. 
 
Internetsök om fakta om Alta visade sig vara utmanande och eleverna bad om hjälp 
att översätta från norska till svenska. De insåg att de förutom sitt modersmål 
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hanterade ytterligare tre språk samtidigt, svenska, norska och engelska. Eleverna 
hittade information på nätet, men klarade inte på egen hand att använda den, utan bad 
oss lärare om hjälp. För andraspråkelever blev den norska texten för svår, men det 
visade sig inte heller vara lättillgängligt för elever med svenska som förstaspråk. 
Det kulturella innehållet utgör en stödstruktur, scaffolding när eleverna får läsa texter 
med kulturellt känt innehåll (Laursen, 2003, s 58). Ur ämnes- och språkperspektiv sett 
verkade eleverna lyckas bättre med temat ”Från trattgrammofon till MP3- spelare” 
med temat Alta, vilket inte är så förvånande eftersom Alta visade sig vara en okänd 
plats i ett annat land.  
 
Att lyssna på musik är ett intresse som många elever sysslar dagligen med, så även 
eleverna i undersökningsgruppen. Eleverna har knutit an till sin egen verklighet och 
intresse för musik. Eleverna har fått välja bland flera alternativ och vi upplever att 
temaområdet och ämnesinnehållet har en stor betydelse för elevernas engagemang. 
Eleverna visste mer om MP3- spelare och mobiltelefoner än vad lärarna gjorde. 
Intresset och tidigare kunskaper har betydelse för vilka ord elever har lättare att lära 
sig eller vilka ord och sammanhang de har mer förkunskaper om. Det har varit bra att 
konkretisera med hjälp av bilder och att även lärarna berättat och delat med sig av 
sina erfarenheter. 
 
Det är en fördel att göra jämförelser utifrån det nära och kända när man är på väg att 
lära sig nya saker. När en av eleverna som skulle studera näringslivet i Alta, fann han 
informationen mycket abstrakt. Vi tror att det hade underlättat för honom att först läsa 
och få förklarat näringslivet skrivet om Boden. Det hade varit ett sätt att skapa 
förförståelse. Det gäller att vara tydlig och konkret och gå från det kända till det 
okända. Detta bekräftar även en av lärarna i intervjun. 
 
Det överensstämmer även med Cummins modell för inlärning av det 
kunskapsinriktade språket, se figur 1. I interaktion mellan lärare och elev måste det 
kognitiva engagemanget vara maximalt för att de ska få studiemässiga framgångar. 
 
Det är positivt för elevens uppfattning om sin egen förmåga att lärarna uppskattar, 
lyssnar och tar tillvara deras egna kunskaper och erfarenheter. Eleverna kan tillvaratas 
som resurser vid uppgiftskonstruktion då deras kunskaper kan inom vissa områden 
t.ex. teknik vara uppdaterade. Man måste utgå från elevens värld. I en heterogen klass 
finns det många olika erfarenheter och intressen att ösa ur.  
 
7.4 Integrering av ämnesmål och språkutvecklingsmål med andraspråkselever 
Vi har också ställt oss frågan på vilket sätt vi lärare kan integrera ämnesmål- med 
språkutvecklingsmål med våra andraspråkselever. Vi har blivit stärkta i vår 
uppfattning i att det krävs ett nära samarbete mellan ämnesläraren och språkläraren. 
Lärarna måste klargöra både för varandra och för eleverna vilka ämnesmål och 
språkmål eleverna ska uppnå.  Under samtal har vi observerat hur eleverna försöker 
använda ämnesord när de samtalar kring temat. Eleverna har blivit uppmanade att 
fråga om ord och det har de gjort. Samtal, ordlistor, tankekarta, loggböcker 
utvärderingssamtal har fungerat som verktyg för eleverna att förena ämnet och 
språket. I den muntliga redovisningen visar eleverna vilka ämneskunskaper de har 
skapat och hur de muntligt lyckas presentera för dem för de andra i klassen.  
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Det är en utmanande uppgift att försöka se hur elever skapar temainnehåll och 
utvecklar sitt språk. Eleverna har berättat hur de upplever sin språkanvändning i 
klassrummet. De har sett att även elever med svenska som modersmål behöver hjälp 
med nya fackord eller ord med ämnessammanhang. Lärare måste utveckla strategier 
och hjälpa eleverna att bli medvetna om sina egna strategier för hur de ska göra när de 
inte förstår undervisningen i klassen. Holmegaard (1999) menar att ett stort ordförråd 
är den viktigaste enskilda faktorn för skolframgång. Vidare anser författaren att det är 
nödvändigt att både lärare och andraspråksinlärare skaffar sig kunskaper om 
ordinlärning (s 12). Eleverna speglar de lärarna säger och gör. När eleverna bearbetar 
texter söker de efter nyckelord i texten, ord som vi lärare använder i våra 
genomgångar, skriftliga instruktioner samt uppgifter.  Alla elever måste bli mer 
medvetna om att man kan ha utbyte av klasskamraterna. Under redovisningar som vi 
ser som ytterligare inlärningstillfällen, får man erfara vilket temainnehåll eleverna i de 
olika grupperna har skapat. Vi ser också att eleverna behöver utveckla strategier för 
muntlig redovisning, t.ex. manuskort, men eleverna måste få öva sig att använda dem. 
 
När det gäller bedömning av i vilken utsträckning eleverna når ämnesmål och 
språkmål bör alla involverade lärare i tidigt skede samplanera. Man bör sätta betyg 
först efter utvärderingssamtal med eleverna. Vi har sett att det i samtal dyker upp 
kunskaper som inte nödvändigtvis visat sig i varken den muntliga eller skriftliga 
redovisningen. Dessa kunskaper kan ha stor betydelse för måluppfyllelse. 
 
Hajer, (2004, s 46) menar att ämneslärare inte ser språkundervisning som en tillgång 
för att få didaktisk hjälp till ämnesundervisning i ett flerspråkigt klassrum. Hajer 
menar att ämneslärare ofta väljer bort det som är svårt att undervisa om och väljer 
något som är enklare. Förenklingen kan yttra sig i att man sänker kraven och låter 
elever ”slippa” tala om ett ämnesinnehåll eller skriva om det. En följd av detta blir att 
språkinlärningen begränsas på ett allvarligt sätt. Vi förstår att det krävs en 
medvetenhet om andraspråksinlärning och hur det är att lära sig på ett andraspråk. Ett 
engagemang behövs på alla nivåer. Vi har diskuterat att lärarutbildningarna skulle 
kunna garantera att alla nya lärare som utexamineras åtminstone har viss erfarenhet av 
att göra ett fackämnesinnehåll begripligt för andraspråkselever. På liknande sätt skulle 
dokumenterad erfarenhet från arbete med andraspråkselever kunna vara ett krav för 
befordran t.ex. till rektor (Cummins, 2001, s 92). 
 
7.5 Språkutvecklande ämnesundervisning 
Den fjärde och sista frågan vi ställde oss var hur en språkutvecklande 
ämnesundervisning kan se ut? Vi har diskuterat vilka utgångspunkter lärare har vid 
temaval. Att välja ett tema som täcker programmål, kursmål och elevperspektiv är inte 
helt enkelt. Lärarna måste föra didaktiska diskussioner om både innehåll och 
bedömning av elevernas kunskapsutveckling i ämnesövergripande temaarbete.  
 
Den viktigaste utgångspunkten är att andraspråkslärare och ämneslärare samarbetar 
kring didaktiska frågor från idéstadiet fram till utvärdering och uppföljning. 
Temaarbetets ämnesmål och språkmål måste klargöras tidigt. Det är viktigt att 
eleverna förstår tankegångarna bakom idén till ett ämnesövergripande temaarbete. Vi 
har sett utifrån de två temaarbeten vi har följt att tema 1, ett arbete som var närmare 
elevens värld, fungerade bra. Det finns fördelar med att starta med ett mindre 
omfattande temaarbete. När man ser detta ur ett andraspråksperspektiv, 
kontextualisering, ordkunskap och ordförråd kan det vara lättare för lärare och elever 
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att hålla ihop ett mindre arbete, särskilt om arbetssättet är nytt. Ämnesläraren och 
andraspråksläraren har haft gemensamma lektioner vilket vi tycker är en viktigt både 
organisatoriskt och didaktiskt.  
 
Förutsättningar för ämnesövergripande arbete och samarbete lärare emellan kan inte 
vara traditionellt schemabundet. Det behövs ett mer flexibelt schema, t.ex. 
blockläsning för att elever och lärare av olika anledningar inte ska behöva avbryta sitt 
arbete. Det behövs ändamålsenliga lokaler. Skolans miljö är inte tillräckligt bra 
anpassad till temaarbete eller samtal i mindre grupper. Det har hänt att alla inte hunnit 
redovisa sitt temaarbete på utsatt tid, eftersom eleverna inte alltid har haft tillgång till 
datasal, eller salen blivit upptagen av andra. Svenska som andraspråk och svenska 
borde parallelläggas i schemat i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Om skolan definierar sig som multietnisk och mångkulturell menar Lahdenperä 
(2004) att skolan förutsätts diskutera pedagogiskt innehåll, arbetssätt och 
organisation. Lahdenperä efterlyser analyser av hur de olika verksamhetsaspekterna 
som undervisning, läromedel, bedömning och betygssättning, ledning, verksamhets- 
och kursplaner, rekrytering av personal, fortbildning, lärar- och elevgrupperingar osv. 
kan avspegla den multietniska elevsammansättningen och hur dessa kan utvecklas 
som en del av den interkulturella lärandemiljön (Lahdenperä, 2004, s 30). 
 
7.6 Fortsatt forskning 
Den nya gymnasieskolan, GY-07 ger uppslag för vidare diskussioner kring 
pedagogiska och didaktiska frågor. Vad innebär helhetstänkande? Vad innebär 
ämnesövergripande samverkan när klassen är heterogen. Vad är kunskap? Vid 
betygsättning gäller frågan hur elevens prestation ser ut i förhållande till målen. Det 
måste finnas tillfällen för lärarnas reflektioner över hur det är att undervisa 
andraspråkselever. Skolan bör öka sin medvetenhet och kunskap om 
andraspråksinlärning och hur det är för elever att lära sig ämnen på sitt andraspråk. 
 
Det vore intressant att utveckla strategier för kunskapsuppföljning. Vi har blivit 
inspirerade av Deborah J. Shorts värderingsfrågor (1993) för elev- och lärarreflektion, 
vad som görs och hur? I samverkan skulle ämnesläraren och andraspråksläraren 
kunna upprätta ett sådant dokument/checklista specifikt för uppföljning av ämnesmål 
och specifikt för språkmål. Detta till hjälp för arbetslagen för uppföljning av de 
flerspråkiga elevernas inlärningssituation och uppnående av ämnesmål och språkmål.  
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Bilaga 1: 
Utvärdering/frågeområden Elever: 

Bakgrund:”bekvämlighetsfråga” tex. skolan – vad tycker du om den? 

När arbetar du bäst? 

Tema 1- vad gick bra, vad gick dåligt? 

Tema 2 – hur var det? Alta, vad gick bra vad gick dåligt? 

Vad gör du när du träffar på ett ord som du inte förstår? 

Vid vilka tillfällen tycker du att svenska utvecklas bäst? 

Vid vilka tillfällen tycker du att du får mest hjälp av lärare?  

 (bra /dåligt/ svårt/största problemet) 

Vad tycker du att lärare ska tänka på vid undervisning av andraspråkselever? 

Har du något förslag på hur man hur du vi skulle nästa gång när vi arbetar med ett 

tema… 

Hur upplevde du redovisningarna de andra eleverna i klassen gjorde, vad lärde du dig 

av  andras redovisningar 

Ser eleverna nyttan av förberedelserna? och därmed känner sig mer motiverade.  

 

Lärare: 

Vilka krav ställs på dig i ditt arbete med andraspråkselever i integrerad 

klassrumsundervisning? 

Ämnesövergripande arbete generellt/fördelar och nackdelar? 

Ämnesövergripande/ämne/svenska som andraspråk 

Språkliga verktyg? 

Stöd? 

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du? 

Har vi ämneslärare tillräcklig kunskap om undervisning av andraspråkselever? 

 

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2: 
Utvärdering 
”Branschernas Utveckling”   Motivera dina 
svar! 
 
 
Vilket område har du arbetat med? 
 
 
 
Varför valde du det? 
 
 
 
Hur gick du tillväga? 
 
 
 
Vad gick bra/dåligt?  
 
 
 
Fick du tilläckligt med hjälp av dina lärare? 
 
 
 
Hur blev slutresultatet? 
 
 
 
Hur samarbetade gruppen? 
 
 
 
Räckte tiden till? 
 
 
 
Vad har du lärt dig? 
 
 
 
 


