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FÖRORD 

 
 
Vi vill tacka alla som varit delaktiga till vårt examensarbete, ingen nämnd ingen glömd. En 

speciell eloge till vår vetenskaplige handledare Steffan Lind för ovanligt strukturerad och 

konkret rådgivning. De elever samt lärare som på något sätt påverkats av vårt arbete förtjänar 

också vår tacksamhet då de stått ut med våra ”experiment”. Vår praktikhandledare Elisabeth 

Lindberg måste självklart omnämnas och tackas som en stor inspirationskälla och idéplank. 

 

Johan Kron               Kai Oja 



ABSTRAKT 

 

Syftet med vårt utvecklingsarbete var att belysa hur invandrarelever uppfattar undervisning i 

mindre grupper i förhållande till undervisning i normalstor klass samt hur de uppfattar att 

deras eget lärande förändras vid undervisning i mindre grupper. För att få svar på dessa frågor 

valde vi en kvalitativ metod med tre olika informationsinsamlingsmetoder; enkäter, intervjuer 

samt observationer. Detta kallas för metodtriangulering och var ett sätt för oss att få en 

säkrare bild av uppfattningarna. Den undersökta elevgruppen bestod av sexton elever av 

tretton olika nationaliteter/minoriteter. Resultatet tyder på att eleverna uppfattar att gruppens 

storlek är avgörande för elevernas eget lärande samt att deras egen syn på sitt lärande 

förändras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
FÖRORD.................................................................................................................................... 0 

ABSTRAKT............................................................................................................................... 0 

INLEDNING.............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Uppfattning............................................................................................................................. 2 
Traditionell undervisning ....................................................................................................... 3 
Lärande................................................................................................................................... 4 
Kunskap.................................................................................................................................. 5 
Tidigare forskning .................................................................................................................. 7 
Förankring i styrdokument ..................................................................................................... 9 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................. 10 

METOD.................................................................................................................................... 10 

Undersökningspersoner........................................................................................................ 11 
Urval..................................................................................................................................... 11 
Bortfall ................................................................................................................................. 11 
Undersökningsuppläggning och genomförande................................................................... 12 
Val av metoder för informationsinsamling .......................................................................... 13 
Bearbetning och analys av insamlad information ................................................................ 13 
Material ................................................................................................................................ 14 
Process.................................................................................................................................. 14 
Tidsplan................................................................................................................................ 14 

RESULTAT ............................................................................................................................. 15 

Sammanställning av enkätundersökningar........................................................................... 15 
Sammanställning av intervjuer............................................................................................. 21 
Sammanställning av observationer....................................................................................... 22 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 23 

Validitet och reliabilitet........................................................................................................ 23 
Resultatdiskussion................................................................................................................ 25 
Egna reflektioner .................................................................................................................. 27 
Fortsatt forskning ................................................................................................................. 28 

REFERENSER......................................................................................................................... 30 

Böcker .................................................................................................................................. 30 
Offentliga tryck .................................................................................................................... 31 
Del i samlingsverk................................................................................................................ 31 
Rapporter.............................................................................................................................. 31 

Bilaga 1 .......................................................................................................................................I 

Bilaga 2. ................................................................................................................................... III 

Bilaga 3 ....................................................................................................................................VI 



 1

INLEDNING 

 

Vi har efter en kort, men intressant, tidigare praktikperiod i invandrarklass inom den 

kommunala vuxenutbildningen, upplevt ett behov av en annan typ av undervisning än den 

traditionella. En undervisning med större hänsyn till den enskilde elevens kulturella och 

sociala bakgrund. I elevgruppen hade vi elever från vitt skilda områden i världen, allt från 

Mellanöstern och Balkan till vårt grannland Finland. Självfallet tenderade dessa att ha väldigt 

ojämn nivå av förståelse för vissa begrepp inom samhällskunskapsämnet, åtminstone inom 

den traditionella svenska undervisningen. Beroende på att eleverna i dessa klasser ofta hade 

en skiftande utbildningsbakgrund, blev det svårt att hålla en nivå på undervisningen som 

tillgodosåg varje elevs behov. Många av eleverna hade universitetsutbildning med sig från 

sina hemländer, medan andra knappt hade någon utbildningsbakgrund överhuvudtaget. Den 

pedagogiska traditionen och filosofin i många länder utanför västvärlden, skiljer sig avsevärt 

från det västerländska sätt vi vant oss vid. Några av eleverna hade gått i Koranskolor, där man 

lär sig saker utantill, det vill säga, man lär sig att recitera bland annat Koranen. Det handlar då 

inte om någon djupare förståelse utan enbart upprepning av text eller reproduktion fakta. Om 

en elev istället gått i skola i Finland så kan man anta att denna har ungefär samma erfarenheter 

av skolgång som vi i Sverige.  

 

BAKGRUND 

 

Den västerländska undervisningen bygger mycket på vad vi vill kalla progressivt lärande, det 

vill säga att den bygger på att eleven har en viss förståelse inom ämnet redan innan skolan 

eller kursen börjar. Förståelsen ska ha införskaffats under skolans tidigare år samt under 

uppväxten. Undervisningen är även kontextuell i den mening att styrdokument, läromedel 

etcetera utgår från den dominerande kulturen i vårt samhälle. Vårt antagande är att elever som 

kommer från kulturer med annan samhälls- eller kunskapssyn har svårt att ”få grepp” om den 

svenska undervisningen. Vår tanke är att genom en förändring av undervisningsformen hjälpa 

dessa elever. Denna förändring avser vi att genomföra genom att undervisa i mindre grupper 

med elever, vilka i så hög grad som möjligt har likartad kulturell, social och inte minst 

språklig bakgrund. Tanken är dels att läraren får mer tid för varje elev, samt dels att eleverna 

har större möjligheter att hjälpa varandra. Läraren får då bland annat större möjlighet att 

förklara de grundläggande begrepp som i vissa fall kan saknas.  
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För att klarlägga huruvida denna förändring kan hjälpa eleverna, har vi tänkt undersöka deras 

egen uppfattning om förändringens betydelse för deras lärande. Med andra ord, försöka få 

svar på om eleverna själva känner att deras lärande förändras i positiv riktning om de arbetar i 

homogena mindre grupper. 

 

För att belysa problemet ytterligare citerar vi Annick Sjögren som apropå interkulturell 

pedagogik säger  

 

Lärare och lärarstuderande kan inte längre utgå ifrån att deras elever har samma 

värdegrund, samma referenser, samma tankestruktur som de själva och som 

traditionellt överförs inom landet med mer eller mindre variationer beroende på social 

klass och regional tillhörighet. (Bigestans och Sjögren, s. 68) 

 

Lahdenperä (2001) påpekar att trots att Sverige sedan länge är ett mångkulturellt samhälle 

beträffande befolkning, så är den svenska skolan fortfarande inriktad på en svensk kultur. 

Med andra ord, är inte skolan anpassad till dagens verklighet. 

 

För att beskriva den människo-, samt kunskapssyn vårt utvecklingsarbete baseras på kommer 

vi under följande kapitel beskriva den begreppsapparat vi kommer att använda oss av. 

Meningen är att bygga en slags teoretisk ram som ger oss de nödvändiga verktygen för det 

fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Uppfattning 

 

Jerlang (2001) menar att fenomenologin kan beskrivas som en lära där man söker förklara 

eller beskriva fenomen/händelser som de uppfattas av enskilda individer. Den forskare som, 

enligt Bjurwill (1995), införde det fenomenologiska synsättet till den moderna forskningen, 

var Edmund Husserl  som levde mellan 1859 och 1938. 

 

Fenomenologin, som Kvale (1997) beskriver den, har från begynnelsen beaktat två skilda 

betydelser av begreppet uppfattning. För det första, den objektiva, där man utreder någons 

uppfattning av någonting, alltså den rent kognitiva sidan. I den andra betydelsen, den 

subjektiva, utreds någons uppfattning om någonting, det vill säga en mer känslomässig sida av 
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begreppet. I den fenomenologiska forskningens begynnelse skilde man, som sagt gärna, på 

dessa betydelser. Numera anses att betydelserna är så ömsesidigt beroende av varandra att 

man inte längre gör någon uppdelning på dessa. Betydelserna ses, med andra ord, nu gå ihop 

för mycket för att kunna hållas isär på ett framgångsrikt sätt. Begreppet uppfattning omfattar 

således båda de ursprungliga betydelserna. 

 

I vårt arbete använder vi oss av fenomenologin som forskningsperspektiv för att undersöka 

elevernas uppfattningar om förändringen i arbetsformen. Det centrala i arbetet är frågan om 

den nya arbetsformen förändrar deras eget lärande 

 

Traditionell undervisning 
 

Traditionellt, enligt Statens Offentliga Utredning (1992:94), har utbildningen i Sverige, och 

runt om i västvärlden, haft en kunskapsförmedlande uppgift. Elever har fått lära sig kunskaper 

genom att lyssna på en föreläsande lärare. Lärandet har ofta skett i stora grupper med ungefär 

tjugofem till trettio elever. Kunskapen som skulle förmedlas skulle vara fri från värderingar, 

den avsåg att ge en objektiv bild av världen. Den traditionella undervisningen kan ur 

elevperspektiv även beskrivas som ett slags införlivande av yttre kunskaper med 

utgångspunkt i fakta.  

 

I den traditionella undervisningen, åtminstone under senare år, har även ingått så kallad 

dialogpedagogik. Enligt Nationalencyklopedin (2000) anses det att man sökt få elever att bli 

mer aktiva, ställa relevanta frågor samt delta i diskussioner. Dialogpedagogiken brukar ofta 

ställas i motsatsförhållande till förmedlingspedagogiken, men i båda har det i regel handlat 

om ”vanlig klassrumsundervisning.”  

 

Lendahl (1995) påpekar att undervisningen också är kontextuell, det vill säga att den 

genomförs i ett beroende av en förförståelse. Kunskapen blir beroende av ett sammanhang, 

där eleverna förutsätts ha ungefär samma bakgrundskunskap. Den kontextuella 

undervisningen är uppbyggd på tre komponenter, elev, lärare och stoff. Dessa ska interagera 

med varandra för att nå ny kunskap.  
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Kritiken mot den traditionella utbildningen har enligt SOU (1992:94) bland annat bestått i att 

den inte har tagit tillvara betydelsen av elevernas olika sociala bakgrund för deras skolgång. 

Med andra ord har elevernas olika socialt och kulturellt bestämda erfarenheter betydelse för 

hur de kan hantera utbildningen. Erfarenheter från skilda sociala miljöer medför att olika 

begrepp inte nödvändigtvis har samma betydelse eller innebörd för eleverna.  

 

Vad händer, frågar sig Tebelius (2000), med den kontextuella undervisningen om eleverna 

inte har samma sociala och kulturella bakgrund? Risken finns att elevernas individuella 

inlärning påverkas negativt. Läraren får svårt att anpassa stoffet till de olika elevernas 

förförståelse. Det är viktigt att anpassa undervisningsformer, däribland gruppstorlek, till de 

enskilda elevernas skilda erfarenheter samt sociala och kulturella förutsättningar.  

 

Lärande 
 

I Läroplanskommitténs betänkande SOU (1992:94), skiljer man på tre inriktningar i debatten 

om lärande. Det som är en av skiljepunkterna mellan inriktningarna är hur man behandlar 

förhållandet mellan utveckling och inlärning. 

 

I den första likställer SOU (1992:94) begreppen. Ju mer eleven lär sig desto mer antas hon 

utvecklas. Med denna utgångspunkt kan den traditionella utbildningens uppgift att förmedla 

kunskaper motiveras. Kunskaperna behöver inte leda till djupare insikt utan det räcker om 

kunskaperna ska vara till att klara rent praktiska uppgifter. Denna inriktning hade många 

förespråkare under 1960 och 1970-talens industrisamhälle då den svarade mot det existerande 

behovet av yrkeskunnande. Denna pedagogik förknippas med Behaviorismen och Burrhus 

Frederic Skinners undervisningsteknologi. 

 

I den andra inriktningen möter SOU (1992:94) relationen mellan begreppen genom att 

utvecklingen ger förutsättningar för en god inlärning. Med andra ord så är inlärningen 

bestämd av individens utveckling. Utvecklingen ses i stadier som blir allt mer avancerade ju 

”högre” individen kommer. Kunskaperna här är djupare än i behavioristiska teorier. Individen 

utvecklas hela tiden mot en ”korrektare” förståelse. Pedagogiken gick nu ut på att överföra 

kunskap till individen för att främja dennes utveckling. Till denna teoribildning är det främst 
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Jean Piaget som bidragit med sina teorier om kognitiva utvecklingsstadier. Vilken kognitiv 

nivå/stadie individen är på avgör vad som är möjligt att begripa. Utvecklingsstadierna kallade 

Piaget för ”ways of thinking”. Tankeutvecklingen blir det primära för att nå nästa nivå på 

skalan. 

 

Den tredje inriktningen, som vi tar vår ansats i, har sin upphovsman i Lev Semjonovitj 

Vygotskij. Här är inlärning och utveckling enligt SOU (1992:94) på något sätt två sidor av 

samma mynt, där inlärningen ses som införlivande av begrepp och utvecklingen som ett sätt 

att ge begreppen mening. Till skillnad från Piaget ser Vygotskij att det finns en risk att elever 

kan lära sig att imitera kunskaper utan att egentligen förstå dem djupare. Det räcker med 

andra ord inte att överföra kunskap till individen. Denne måste även själv utveckla sina 

kunskaper. För Vygotskij var kunskapen ett redskap för att nå ett vidare mål. Kunskaperna 

överförs från läraren till eleven genom språket. Språkutvecklingen blir därmed lika viktigt 

som tankeutvecklingen, de är rent av beroende av varandra. Språket ger eleven den kollektiva 

begreppsapparaten som möjliggör vidare lärande. Den kognitiva utvecklingen är nära knutet 

till individens kulturella, sociala och praktiska omgivning.  

 

Kunskap 
 

Kunskapen har två sidor, dels den subjektiva där kunskapen är ett uttryck för ett sätt att 

begripa och dels den objektiva sidan som handlar om något som skall begripas. Kunskap 

varierar även över tid och sammanhang. Som det nämns i SOU (1992:94)  så är inte det som 

är kunskap idag, vad  kunskap var förr. Och det som är kunskap idag är nödvändigtvis inte 

kunskap i framtiden. Vad som avses med kunskap varierar även mellan områden och kulturer 

det vill säga olika samhällstyper har olika syn på kunskap. En av utgångspunkterna i 

föreliggande arbete är just denna skillnad mellan kulturer. I och med att olika kulturer har 

olika kunskapssyn, så har eleverna lärt sig skilda saker på skilda sätt.  Den kunskap vi avser i 

arbetet att eleverna ska få ökad förståelse för är grundläggande begrepp inom 

samhällskunskap i Sverige. Och vårt antagande är att de elever som har någorlunda homogen 

bakgrund ska ha lättare att hjälpa varandra i klassrummet. Det vi, med vårt lärande, med andra 

ord är ute efter är förståelse. Förståelsen är ett av de fyra ”F:n”, de fyra kunskapsformerna 

som SOU (1992:94) nämner: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.  
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Med fakta avses kunskap som information, regler, etcetera. Det innebär att vi vet hur något 

förhåller sig, hur något är. Förståelsekunskapen har en djupare dimension, vi vet att vissa 

fenomen kan förstås på många olika sätt. Den förståelsen ger individer med samma typ av 

förståelse, en gemensam referensram att begripa ett fenomen eller ett sammanhang på. 

Färdighet ger oss ett verktyg där vi vet hur något ska göras. Färdighet är en praktisk mer 

handfast form av kunskap än ovannämnda förståelse som är teoretisk kunskap. 

Förtrogenhetskunskapen kan beskrivas som en bakgrundskunskap, något som finns inom oss. 

Vi vet hur vi ska handla inom vissa situationer efter praktisk erfarenhet och kunskap till 

exempel om regelverk som förknippas med det aktuella handlandet. Genom erfarenheter lär vi 

oss att handla på det sätt som krävs vid olika situationer. 

 

I vårt arbete använder vi dessa kunskapsformer som redskap för att nå målet lärande. Vi talar 

då inte om att tillhandahålla eleverna kunskap utan om att kunskapa. Elever med samma 

kulturella bakgrund kunskapar tillsammans (med läraren) för att lära sig de aktuella 

begreppen inom samhällskunskap som vi vid tillfället arbetar med. Kunskapandet är som 

SOU (1992:94) konstaterar, ett sätt att skapa ny kunskap med hjälp av tidigare förståelse. 

Kunskap är, enligt Vygotskij, något som ligger mellan individen och dennes omgivning och 

är alltså inget som finns i individens inre eller yttre. Därmed är även kunskaper olika från 

kultur till kultur i världen. Då eleverna kommer till skolan från skilda miljöer och erfarenheter 

så påverkar detta deras förmåga att kunskapa. 

 

Vi kan alltså tala om en kollektiv kunskap som är konstruerad av människor men som är 

beroende av det rådande samhället, den rådande kulturen. Individens lärande sker i samspel 

mellan det egna och det sociala sammanhanget individen befinner sig i. Lärandet är 

situationsbundet i tid och rum, det beror bland annat på var och när individen lever. ”Den 

enskilda människans kunskapsutveckling, kunskapskonstruktion eller lärande ses således som 

en aktiv individuell och social process som involverar såväl individen som individens samspel 

med sin omgivning.” Skolverket, (2001, s 14) 
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Tidigare forskning 
 
Vi har inte funnit någon tidigare forskning kring idén att ha lärarstyrda lektioner i mindre 

grupper i klasser där elever har invandrarbakgrund. Det mesta av forskningen kring 

invandrarundervisning kretsar, precis som även Lahdenperä (2001) påpekar, kring 

språkundervisning och i synnerhet Svenska som andraspråk. Till exempel har Skolverket 

(www.skolverket.se) varit med och initierat ett flertal projekt kring invandrarundervisning 

med bland annat olika metoder, men ofta med målet att förbättra just elevers språkinlärning. 

Önskvärt vore att man visar lite mer uppmärksamhet till andra aspekter av pedagogiken där 

fokus ligger på annat än språkinlärning. 

 

Rönnberg och Rönnberg (2001) behandlar dock minoritetselevers lärande inom matematik 

och talar där bland annat om att matematik är ett språk i sig och att minoritetselever då måste 

lära sig två nya språk för att behärska matematiken. ”Vardaglig kommunikation på ett 

andraspråk och kommunikation i matematik skiljer sig åt i flera avseenden vilket försvårar för 

eleven.” (Rönnberg & Rönnberg s. 36) 

 

Ett exempel på problem som anges av bland andra Rönnberg och Rönnberg är de olika 

språkens skillnader i hur siffror i olika tal benämns. Bland annat så pekas på problemet med 

hur de germanska och romanska språkens struktur för att benämna tiotal skiljer sig från 

turkiska och kurdiska. Ett annat intressant resultat som Rönnberg och Rönnberg visar på är 

hur man löser situationen för minoritetselever som har svårt att uttrycka sina matematiska 

idéer på andra språket. Eleverna ska få skriva ned sina lösningar på modersmålet. Då kan 

eleverna koncentrera sig på lösningen av problemet och utveckla sina tankar i frågan. Sedan 

kan eleverna översätta det skrivna resultatet för läraren och då kan de koncentrera sig enbart 

på det språkliga. Tankarna är ju redan formulerade. 

 

Som Lahdenperä (1997) nämner så är kunskapsområdet med ett mångkulturellt perspektiv 

nytt och utgör en stor utmaning för skolforskningen. Det gör dock att forskningsområdet om 

lärandet och lärarrollen inom den multietniska skolan även har en oerhörd 

utvecklingspotential. Vidare betonas att skolverksamheten bör organiseras på ett sätt där det 

pedagogiska innehållet och arbetssättet utgår från elevernas olika kulturella och språkliga 

bakgrund. Lahdenperä pekar även på värdet att utveckla utbildningsstrukturer som bidrar till 

att minska minoritetselevers diskriminering i skolan. Det är till detta vi hoppas kunna bidra 
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med lite uppslag. I en studie, där Lahdenperä (1997) behandlar lärarrollen i multietniska 

skolor, har hon konstaterat att det är ytterst få av lärarna som ser elevernas modersmål som en 

resurs för skolan. Det ses hellre som ett hinder i skolarbetet och lärandet. I vår studie är 

tanken just att elevernas modersmål skall användas som en tillgång i undervisningen. 

Lahdenperä hävdar vidare att för hög betoning på svenskans betydelse för två eller 

flerspråkiga elever leder till en institutionaliserad diskriminering. Vi hoppas att vi i vårt arbete 

ska motverka en sådan. 

 

Däremot finns det mycket forskning och teorier om arbete i grupper. Ett sådant exempel är 

studien Samarbetsinlärning (Sahlberg, 1998). Sahlberg talar inte enbart om grupparbete i 

vanlig mening utan även om samarbetet och rollfördelningen inom gruppen där vi hoppas få 

stöd för bland annat lärarens medverkan i gruppen som instruktör och bollplank. Sahlberg 

diskuterar vidare vikten av att använda sig av enkla etiska grundregler för att få arbetet i 

grupp att fungera bra. I dessa går gruppmedlemmarna helt enkelt ifrån att behandla andra så 

som de själva vill bli behandlade. ”Till etiken hör att osjälviskt arbeta till förmån för andra. 

Det innebär att ta ansvar för sig själv, sina medmänniskor och allas gemensamma 

välbefinnande.” (Sahlberg, s. 10) Sahlberg säger att genom att uppmuntra interaktion i 

grupper så blir varje enskild individ en kraftresurs för de andras utveckling. Alla individer 

bidrar till en ökad mångsidighet samt ger nya infallsvinklar att tolka och lösa problem. Detta 

leder oftast till ett bättre resultat. Genom att erbjuda elever möjlighet och uppmuntran att 

förklara för sina klasskamrater, förbättras inte bara kamraternas förståelse, utan även den egna 

förståelsen bli djupare. ”Då blir de verkligen tvungna att reflektera över de viktigaste frågorna 

och vad vi själva vet. Att undervisa är många gånger det bästa sättet att lära sig.” (Sahlberg, s. 

11) Det krävs med andra ord ett individuellt ansvar och det är inget som automatiskt 

uppkommer i en grupp. Det är därför en viktig uppgift för läraren att dels bedöma de olika 

eleverna som grupp men även som enskilda individer. Detta för att främja och stimulera 

gruppens samarbetetsförmåga. Exempel på det kan vara att vem som helst i gruppen kan bli 

utvald att sköta om gruppens redovisning. På så sätt sporrar läraren gruppen att fungera som 

en helhet som både lär sig av varandra, och att ta ansvar för sig själv som individer.     

 

En annan bok som kort behandlar problemet med invandrarundervisningen är, Skolan i 

centrum, Tebelius (2000). Där talas om att den svenska skolan är konstruerad med 

utgångspunkt i att alla elever har en ungefär likartad bakgrund med gemensamma sociala 
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normer, gemensamt språk och lutheransk värdegrund. Dagens skola ser ju inte ut på det viset 

längre. När Sverige numera är ett mångkulturellt samhälle, ses ett behov av förändring.  

Johansson (1985) har, i ett försök att motverka en språklig minoritets marginalisering i 

skolan, genomfört en studie där målet var att bygga upp undervisningen på elevernas egna 

kulturella bakgrunder. Vikten av att anpassa utbildningen betonas. Om det finns skillnader 

mellan den kultur som eleverna kommer ifrån och den kultur som skolan står för, riskerar 

skolan bli alltför främmande för eleverna. Om skolan dessutom kräver ett annat språk än 

modersmålet kan elevernas band till den egna kulturen försvagas samtidigt som banden mot 

majoritetskulturen inte blir starkare. Johanssons studie handlade om den tornedalsfinska 

språkliga minoriteten i östra Norrbotten och i Malmfälten, en språkgrupp som när Johansson 

genomförde studien inte var erkänd som just en språklig minoritet. I sina slutsatser påtalar 

Johansson att när elevernas kulturella bakgrund tas som utgångspunkt för undervisningen, 

kommer det att förändra undervisningsformer, dess innehåll samt även synen på läromedel. 

Vidare talar Johansson om att när undervisningen konsekvent bygger på elevernas egen 

bakgrund får upplevelserna i skolan en djupare kvalitet. Resultaten tyder också på att denna 

typ av undervisning leder till ökad socialisation. 

 

Förankring i styrdokument 
 

Arbetets ideologiska utgångspunkt är ett citat ur Läroplanen för de Frivilliga Skolformerna 

(Lpf 94).   

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov… Hänsyn 

skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns 

olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av 

olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. (Lpf 94, s. 7).  

 

I och med den varierande graden av förförståelse hos invandrareleverna, har de i vår mening 

väldigt varierande förutsättningar och behov. Och dessa torde vara svårare att tillgodose i 

stora klasser än i mindre grupper. Vidare är ”det väsentliga att skolan skapar de bästa samlade 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling” (Lpf 94, s 9). Genom 

en förändring i undervisningsformen avser vi att medverka till skapandet av de betingelser 

som Lpf 94 efterlyser. 
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I riktlinjerna för skolans personal står det att: 

 

Läraren skall: 

• utgå från den enskilda elevens behov,  förutsättningar, erfarenhet och tänkande 

• stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 

• organisera arbetet så att eleven 

-utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga 

-upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt (Lpf 94, s 12) 

 

I Statens Skolverks Författningssamling (SKOLFS) och de specifika programmålen för den 

grundläggande vuxenutbildningen anger att ”utbildningen skall utifrån de enskilda elevernas 

förutsättningar och behov ge kunskaper som grund för samhällsliv, yrkesliv och fortsatta 

studier.” Vidare står det att skolan skall sträva mot att eleverna får ”en stärkt självkänsla och 

tilltro till den egna förmågan att lära…”(SKOLFS) Genom den tänkta förändringen i 

undervisningsformen hoppas vi kunna bidra till att ge dessa elever ökade möjligheter till 

ovannämnda utveckling. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med utvecklingsarbetet är att belysa följande två frågeställningar: 

 

• Hur uppfattar invandrarelever undervisning i mindre grupper i förhållande till 

undervisning i normalstor klass? 

• Hur uppfattar eleverna att deras lärande förändras vid undervisning i mindre grupper? 

 

 

METOD  
 

För att få svar på de frågeställningar som följde syftet, valde vi att använda oss av en 

kvalitativ metod med tre olika informationsinsamlingsmetoder. De metoder vi använde var 
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dels enkäter både i en för- och en efterundersökning, dels intervjuer i efterundersökningen. 

Mellan för- och efterundersökningen förde vi även observationer. 

Undersökningspersoner 
 

Utvecklingsarbetet omfattade sexton elever i en  klass för grundläggande vuxenutbildning på 

den kommunala vuxenutbildningen. En del av dessa hade vi mött redan under vår första 

verksamhetsförlagda utbildning. Klassen bestod av följande tretton nationaliteter/minoriteter: 

en från Kanada, en från Afghanistan, en från Grekland, en från Iran, en från Burma, två 

romer, en från Kina, en från Palestina, en från Eritrea, en från Sudan, tre av kurdisk härkomst, 

en från Irak, en från Ghana. 

 

Urval 
 
I för- och efterundersökningen deltog alla elever som var närvarande under den aktuella 

lektionen. Till intervjuerna valde vi vissa nyckelpersoner, key-informants (Burgess, 1985). 

Dessa valdes med hänsyn till vilka vi, samt klassens ordinarie lärare, ansåg kunna ge oss de 

bredaste och de mest välformulerade svaren. Att vi begränsade oss till några få personer 

berodde på den knappa tid vi hade till förfogande för arbetet. Därför ville vi även välja elever 

som vi antog och hoppades kunna ge oss bra svar som beskrev deras uppfattningar om den 

genomförda förändringen i skolarbetet. 

 

Bortfall 
 

När enkät 1 delades ut var tio av sexton elever närvarande och de tio besvarade alla enkäten. 

Vid enkättillfälle två var samma elever närvarande, det vill säga, det var tio elever som 

besvarade enkäten.  

 

När själva undersökningen pågick var frånvaron bland eleverna väldigt hög men antalet 

närvarande var ofta ungefär densamma, som tabellen nedan visar. Noterbart är dock att vi 

aldrig hade full uppslutning på någon lektion.  
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Det är viktigt att påpeka att eleverna är alla vuxna och många av dem har barn som de måste 

se till vid sjukdomar. En del av eleverna har traumatiska erfarenheter från sina tidigare 

hemländer som av naturliga skäl fortfarande plågar dem och orsakar frånvaro. 

 

Klassens närvarofrekvens under undersökningsperioden
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Figur 1. Klassens närvarofrekvens under undersökningsperioden. Siffrorna i diagrammet 

representerar antalet elever samt deras närvaro. 

 

Undersökningsuppläggning och genomförande 
 

Första dagen fick eleverna i uppgift att besvara den första enkäten (se bilaga 1), som en del i 

vår förundersökning. Där var syftet främst att få en bild av deras uppfattning om den svenska 

undervisningen. Sedan genomförde vi förändringen i undervisningsformen, där vi delade 

klassen i mindre grupper. Efter fem veckor fick eleverna besvara den andra enkäten (se bilaga 

1), vår efterundersökning. I efterundersökningen upprepades några frågor från 

förundersökningen. Syftet med det var att se om någon förändring skett i elevernas 

uppfattningar sedan den första enkäten. Ett par frågor behandlade elevernas uppfattningar till 

sitt eget lärande och huruvida det förändrats.  

 

För att få ytterligare information av uppfattningarna genomförde vi även tre intervjuer (se 

bilaga 2) med frågor. Dessa var dels kopplade till enkätsvaren samt dels behandlades de 

intervjuades uppfattningar om lärandet i allmänhet.  
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Mellan för- och efterundersökningen, parallellt med undervisningen förde vi en sorts dagbok 

(se bilaga 3), där vi skrev in allmänna kommentarer om observationer vi gjorde under 

undervisningstimmarna. Det kunde vara vad som helst som vi på något sätt fann intressant 

och gällde våra frågeställningar som följde syftet. 

 

Val av metoder för informationsinsamling 
 

Vi har valt, inspirerade av Denzin (1978) och Starrin (1994), att använda oss av tre olika 

datainsamlingsmetoder för att få en så klar bild av det rådande läget som möjligt. Detta är ett 

sätt att söka styrka våra resultat. Tillvägagångssättet kallas för metodtriangulering.  

 

För att samla in de data vi sökte har vi nyttjat oss av två typer av frågor. I enkäterna använde 

vi oss av bundna svar. Med dessa avses svar som till exempel ja, nej, och vet inte, på givna 

frågor. I vårt fall hade vi fem olika svarsalternativ där eleverna fick välja det som 

överensstämde bäst med deras egna uppfattningar. De bundna enkätfrågorna var strukturerade 

så att de vid en analys kunde presenteras i tabell- eller diagramform. I intervjuerna var svaren 

öppna det vill säga att frågorna kunde besvaras mera fritt. Här kunde elevernas värderingar 

och uppfattningar komma fram på ett klarare sätt. En delanledning till att vi använde oss av 

intervjuer var att de eventuella språkliga problem, som kunde uppstå med den specifika 

gruppen elever vi har arbetat med, skulle kunna kringgås. Vi förde även en dagbok över varje 

dags händelser. Det var vad Svenning (1999) kallar indirekta observationer. Dessa var 

ostrukturerade utan någon speciell mall. Vi noterade det som vi ansåg vara viktigt. 

Bearbetning och analys av insamlad information 

 

Den insamlade informationen från enkäterna bearbetades och redovisades med hjälp av 

diagram och tabeller. Detta gav en översiktlig bild av elevernas uppfattningar samt gav oss en 

möjlighet att jämföra både för- och efterundersökningens utfall med varandra. 

Efterundersökningen kompletterades av intervjufrågor för att få ytterligare belysning av 

uppfattningarna och djupare förståelse av tidigare ställda frågor. Under hela 

undersökningsperioden fördes även observationer. Observationerna gällde händelser som vi 

fann intressanta i hänseende till vårt syfte. 
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Material  
 
Det material vi har använt oss av i arbetet är en dagbok för ostrukturerade observationer, 

penna, anteckningsblock, enkätfrågor och en intervjumall. 

 

Process 
 

En vecka in på den verksamhetsförlagda utbildningen övergick vi från vanliga lektioner till 

lektioner där eleverna fick arbeta i mindre grupper. Med detta följde en fem veckor lång 

förändring i studieformen, där vi uppmuntrade eleverna att förklara svåra begrepp för 

varandra på sina respektive modersmål eller något annat språk. I vissa fall förklarades 

begreppen av läraren på engelska samt vid åtskilliga tillfällen även på finska. Vi hade tre 

åttiominuterslektioner per vecka till förfogande med den aktuella klassen. 

 

Tidsplan 
 
December   Januari      Februari                 Mars       April            Maj 
  
   V50       V2        V4       V6        V8        V10      V12     V14      V16      V18      V20     V22 

 

V41 Idé väcks för ett examensarbete på Luleås kommunala vuxenutbildning. 

 

V50 PM lämnas in och blir godkänt. 

 

V2  Handledare utsedd och konsulterad. 

 

V2 Inlämning av bakgrund, syfte, metod. 

 

V3 Bakgrund  syfte och metod godkänd och arbetet fortgår. 

 

V4 Slutpraktik påbörjas med en första vecka för att lära känna eleverna. 

 

V5 Utvecklingsarbetes empiriska del inleds när enkät 1 fylls i av eleverna. 
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V9 Utvecklingsarbetets empiriska del fortgår när enkät 2 fylls i av eleverna. 

 

V12 Intervjuer av utvalda ”key-informants” bland eleverna i klassen. 

 

V14 Slutlig sammanställning av examensarbetet. 

 

V15 Inlämning av examensarbetet. 

 

V22 Måndagen den 26/5 2003 Seminarium. 

 

 

RESULTAT  

 
Resultatet presenteras nedan i tre separata delar. För- och efterundersökningsresultatet, 

utfallet från intervjuerna och observationskommentarer presenteras var för sig. De frågor från 

förundersökningen som inte är jämförbara med frågor från efterundersökningen presenteras 

nedan i tabellform. Utfallet från de enkätfrågor som var med vid både för- och 

efterundersökningen och kan jämföras med varandra har vi valt att ha i gemensamma 

diagram. Detta för att ha möjlighet att göra en översiktlig jämförelse av utfallet. Den sista 

frågan i efterundersökningen presenteras som de två första i förundersökningen i en egen 

tabell. 

 

Sammanställning av enkätundersökningar 
 

I enkät 1 ville vi bilda oss uppfattning om elevernas tidigare studiebakgrund. Detta för att 

belysa den bredd som den här klassen har inte bara kulturellt utan även utbildningsmässigt. 

Av de tio svarande hade fem gått någon utbildning motsvarande gymnasiet och av de fem 

hade fyra läst vidare på universitet. De fem resterande hade med andra ord inte läst på 

gymnasienivå tidigare. Se tabell nedan: 
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Tabell 1.  Elevernas tidigare utbildningsnivå. Siffrorna i tabellen representerar antalet svar 

från eleverna. 

 

Har Ni någon utbildning sedan tidigare motsvarande gymnasiet? 

Vid ja, motsvarande universitet? 
 

  Ja Gymn Nej Gymn   Ja Univ 

Enkät 1 5 5   4 

 

 

En annan intressant aspekt är om eleverna har tidigare erfarenhet av undervisning i mindre 

grupper. Utvecklingsarbetet grundar sig på, som tidigare nämnts, om eleverna upplever någon 

förändring i sitt lärande på grund av användandet av just den undervisningsformen. Som 

tabellen nedan visar, har en majoritet av eleverna inte någon tidigare erfarenhet av 

undervisning i mindre grupper.  

 

Tabell 2. Har ni någon tidigare erfarenhet av undervisning i mindre grupper? Siffrorna i 

tabellen representerar antalet svar från eleverna. 

 
 
Har ni någon tidigare erfarenhet av undervisning i mindre grupper? 
 

  Ja   Nej 

Enkät 1 4   6 
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Vad tycker ni om den svenska traditionella 
klassrumsundervisningen?
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Figur 2. Vad tycker Ni om den svenska traditionella undervisningen? Staplarna i diagrammet 

representerar antalet svar från eleverna. 

 

Som diagrammet ovan visar har våra elevers uppfattning om den svenska traditionella 

klassrumsundervisningen blivit mer positiv efter att de fått prova på det nya som vi lanserat. 

I förundersökningsutfallet kan ses att hela åtta av tio elever upplevde den svenska traditionella 

klassrumsundervisningen som antingen dålig eller mindre bra. Ingen elev tyckte att 

undervisningen var mycket bra. I efterundersökningen hade eleverna ändrat sig markant. En 

elev uppfattade undervisningen dålig, tre uppfattade den mindre bra och två elever uppfattade 

undervisningen mycket bra. 
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Är klassens storlek avgörande för Ert lärande?

0
1
2
3
4
5
6

Inte alls Lite Delvis Mycket Väldigt
mycket

Enkät 1
Enkät 2

 
 

Figur 3. Är klassens storlek avgörande för Ert lärande? Staplarna i diagrammet 

representerar antalet svar från eleverna. 

 

För att få en bild av elevernas uppfattning om klasstorlekens betydelse för deras individuella 

lärande ställde vi ovanstående fråga. Redan efter enkät 1 kunde skönjas en syn där 

klasstorleken uppfattades som en avgörande faktor till deras lärande. En av eleverna tyckte 

inte att klassens storlek var alls avgörande för sitt lärande. Sex av eleverna uppfattade 

klassens storlek som mycket eller väldigt mycket avgörande för sitt lärande. Efter den 

följande enkäten förstärktes bilden ytterligare. Den elev som inte tyckte att klasstorleken var 

alls avgörande för sitt lärande hade uppenbarligen ändrat åsikt. Antalet elever som uppfattade 

klassens storlek vara väldigt avgörande hade ökat från två till fem. 
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Använder Ni ett annat språk än Svenska på lektionerna för att 
förklara för varandra?
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Figur 4. Använder Ni ett annat språk än svenska på lektionerna för att förklara för varandra? 

Staplarna i diagrammet representerar antalet svar från eleverna. 

 

En central faktor i vårt utvecklingsarbete var att eleverna skulle få använda sig av ett annat 

språk än svenska för att hjälpa varandra. Helst borde de haft möjligheten att använda sig av 

sitt modersmål. Men på grund av den stora etniska spridningen i klassen var inte detta alltid 

möjligt. Resultaten ovan visar dock att de sex elever som aldrig använt ett annat språk än 

svenska på lektionerna under sin tid på Komvux hade vid enkättillfälle två reducerats till tre 

elever. I efterundersökningen ser vi tydligt att eleverna har tagit tillvara möjligheten till att 

utnyttja sina respektive språk för att hjälpa varandra med svåra svenska ord i 

samhällskunskap. Här kan dock noteras att engelskan ofta användes, av dem som talar 

språket, som en språklig kompromiss om de egna språken inte ”fungerade”.  
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Upplever ni att läraren har nog med tid att förklara begrepp för er?
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Figur 5. Upplever ni att läraren har nog med tid att förklara begrepp för er? Staplarna i 

diagrammetet representerar antalet svar från eleverna. 

 

En annan utgångspunkt för framförliggande arbete var att ha få elever per lärare. Det för att 

dels, ge dem tid och möjlighet att nyttja sina språkkunskaper med varandra, samt dels för att 

vi som lärare skulle ha mer tid att hjälpa dem individuellt. Ovanstående diagram pekar mot en 

positiv förändring där klassen upplever att lärarna har mer tid att förklara de svåra begreppen 

de stöter på. I enkät 1 upplever två av eleverna att läraren har ingen tid eller lite tid för 

förklaringar. Till enkät 2 har de två eleverna ändrat åsikt. Alla eleverna uppfattar att läraren 

har tillräckligt, mycket eller obegränsat med tid. 

 

 

Tabell 3. Upplever ni att Ert lärande förändrats i mindre grupper? Siffrorna i tabellen 

representerar antalet svar från eleverna. 

 

Upplever ni att ert lärande förändrats i mindre grupper? 

 

  Inte alls Lite Delvis Mycket Väldigt mycket 

Enkät 2 0 0 2 2 6 
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Då en av våra frågeställningar i syftet handlade just om hur eleverna uppfattar att deras 

lärande förändras av undervisning i mindre grupper är tabellen ovan intressant. Sex av tio 

elever upplever att deras lärande har förändrats väldigt mycket. Resterande fyra eleverna ser 

även de att deras lärande förändrats antingen delvis eller mycket. Ingen elev upplever att deras 

lärande inte ändrats alls. 

 

Sammanställning av intervjuer 
 

Till intervjuerna valdes tre elever. De valdes efter deras skilda bakgrunder och efter samtal 

med deras ordinarie lärare. Vi ville ha elever med olika utbildningsbakgrund och olika tid på 

Komvux. Vi antog att detta skulle ge oss en mer övergripande bild över vad hela klassen 

tyckte. De skulle med andra ord representera ett slags språkrör för de olika bakgrunderna i 

klassen. Intervjufrågorna gällde den nya undervisningsformen som vi lanserat. Ett språkligt 

bearbetat utfall av intervjuerna presenteras i bilaga 2. 

 

Då vi var nyfikna på hur elevernas erfarenhet av den traditionella svenska 

klassrumsundervisningen såg ut, ville vi gärna veta hur länge de läst på Komvux. Det är den 

tiden som är basen för deras erfarenhet av den svenska undervisningen. En annan aspekt som 

intresserade oss var om ovannämnda skillnad kan tänkas ha betydelse för utfallet på de övriga 

frågorna. En likhet som kunde ses var att de två eleverna som hade läst på Komvux längst 

sade sig ha lärt sig mycket om svensk kultur och svenska traditioner. Till skillnad från dessa 

hade den tredje intervjupersonen först fått anstränga sig för att lära sig att förstå vad läraren 

frågade efter innan han lärt sig saker om det dagliga livet i Sverige.  

 

Då syftet med denna studie behandlade elevernas uppfattningar dels om undervisning i 

mindre grupper i sig samt dels om hur deras lärande förändras vid den typen av undervisning 

var frågor om detta givna i intervjuerna. Vi var nyfikna på hur de lärt sig och om deras syn på 

sitt eget lärande förändrats efter undervisning i mindre grupper. Två av eleverna har framhållit 

diskussioner som en faktor till hur de lärt sig saker. Klasskamrater och läraren nämns även de 

som bidragande källa till lärande. 

 

De intervjuade var alla lite splittrade i frågan om lärandet förändras i en grupp med samma 

sociala, kulturella och språkliga bakgrund som deras egen. Användandet av sina egna språk är 
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bra till att förklara vissa svåra ord och begrepp. Det ger ökade möjligheter till att förklara och 

förstå svåra begrepp.  Bruket av svenskan är dock viktigt, då det förbättrar deras svenska 

språk. Det finns även en risk att när man talar det egna språket så hamnar ämnet utanför det 

aktuella skolämnet. I det svenska språket finns begrepp som inte är översättningsbara till alla 

språk. Ett sådant exempel är ordet moms eller mervärdesskatt. Det finns inte i alla länder och 

har därför inget motsvarande ord på alla språk. För att förklara dessa kan det krävas att, som 

en av de intervjuade föreslår, läraren förklarar begreppet med lättolkade bilder. Att läraren 

konkretiserar begreppet på tavlan. 

 

Åsikter gällande undervisning i mindre grupper går lite isär. Generellt föredrar de intervjuade 

små grupper framför stora men en elev påpekar att det kan leda till prat bara på det egna 

hemspråket. De mindre grupperna ger läraren mer tid att hjälpa eleverna, vilket uppfattas 

positivt. De mindre gruppernas betydelse beror även på de enskilda eleverna i klassen. Är det 

lugnt i gruppen är det bra men är någon av eleverna ”pratig” kan det störa de övriga elevernas 

koncentration. Harmoni i gruppen är en förutsättning för att undervisning av den här typen 

ska fungera bra. 

 

Det verkar finnas en önskan bland eleverna att lära sig mer om svenska traditioner, svensk 

kultur och historia. För att lära sig detta önskar sig eleverna mer praktiska övningar, 

studiebesök samt överhuvudtaget mer varierad undervisning. 

 

Sammanställning av observationer 
 

I samband med att vi startade vårt utvecklingsarbete genomförde vi förundersökningen. När 

enkäterna hade delats ut var det en del frågor på olika håll, och muntliga förklaringar var som 

vi väntat oss nödvändiga. Vi förklarade även vad vi skulle ändra i deras undervisning 

framöver och uppmuntrade dem att använda sina egna språk för att förklara för varandra.  

 

Löpande under utvecklingsarbetets gång arbetade vi med veckans nutidsfrågor. Här visade sig 

eleverna vara intresserade och diskussionsvilliga. Ämnen som berörde dem själva 

debatterades häftigt. En intressant observation här var att de elever som annars var tysta 

tävlade om att få läsa och besvara frågor. De tysta eleverna tycktes bli mer aktiva ju längre 

tiden led. Det smittade även av sig till andra uppgifter. 
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Användandet av de egna språken ökade markant under undersökningsperioden. Ibland nådde 

den nivåer där vi var tvungna att ”lugna ner” eleverna lite. Det var viktigt att de höll sig till 

ämnet och de begrepp som behövde förklaras. Om det blev för mycket prat så stördes de 

andra eleverna. En av eleverna bad oss vid ett tillfälle om att få gå in i ett annat rum för att 

läsa.  

 

Under lektionerna hade vi stor hjälp av en elev från Palestina som talar sex olika språk. 

Eleven blev lite av spindeln i nätet när ord och begrepp skulle förklaras. Det enda som 

begränsade denne var begrepp som fanns i svenskan men inte på andra språk.  

 

Diskussionerna blev hetare och hetare och handlade ofta om det hotande kriget i Irak. Dessa 

debatter var känsliga och skapade oro både bland enskilda elever och i hela klassen. Många av 

eleverna hade familj och vänner i Irak och i det kurdkontrollerade området i norra Irak.  

 

DISKUSSION 

 

Vi genomförde vårt utvecklingsarbete med syfte att besvara frågeställningar som rörde 

invandrarelevers uppfattningar om deras lärande och hur det förändras av undervisning i 

mindre grupper. Vidare ville vi utröna deras uppfattningar om undervisningen i mindre 

grupper i förhållande till undervisning i normalstor klass. 

 

Validitet och reliabilitet 
 

Vi anser att vi har i viss utsträckning lyckats mäta det vi i syftet avsåg att mäta, det vill säga 

huruvida lärandet, hos vuxna elever med invandrarbakgrund, förändras genom arbete i mindre 

grupper.  

 

Vi inser dock att den höga frånvaron bland eleverna orsakar bekymmer i undersökningen 

speciellt då undersökningstiden är begränsad till några få veckor. Kontinuiteten i grupperna 

hade kunnat vara bättre. Nu har elevsammansättningen förändrats från dag till dag. Av totalt 

sexton elever har endast tio besvarat de två enkäterna. Som kommentar till det kan tilläggas 

att närvaron inte varit mycket högre än tio under något lektionstillfälle. Frånvaron har även 
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orsakat rent praktiska problem med formerandet av homogena grupper, vilket även det 

påverkar utvecklingsarbetet negativt. 

 

Som alltid i den här typen av utvecklingsarbeten, har vi haft alldeles för kort tid till 

förfogande för att kunna se några större, konkreta förändringar. Tillförlitligheten skulle 

naturligtvis ha ökat om tiden till förändringen i undervisningsformen varit längre. 

 

Det faktum att den kommunala vuxenutbildningen använder sig av kontinuerlig intagning har 

medfört att klassens sammansättning förändrades en aning under tiden för den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det skulle givetvis ha påverkat undersökningens 

tillförlitlighet negativt. Men de två enkäterna besvarades av samma tio personer vid båda 

tillfällena, vilket bör kompensera frånvaron en aning. Under tiden för utvecklingsarbetet var 

det världspolitiska läget speciellt. Ett hotande Irakkrig oroade flera av eleverna med 

anknytning till regionen. Oron för familjen, släkt och vänner märktes tydligt under lektionerna 

och var en bidragande orsak till frånvaron. Arbetets tillförlitlighet hade, med andra ord, ökat 

om eleverna hade varit fler. Samtidigt bör nämnas att det låga antalet elever, förenklade de 

ostrukturerade observationerna. Vi hade helt enkelt lättare att ”hålla koll på läget” i klassen. 

 

Vad gäller själva enkätfrågorna, så visade det sig vara svårt att tolka frågan, ”Vad tycker Ni 

om den svenska traditionella klassrumsundervisningen”? Det framgick inte riktigt att vi 

syftade undervisning med ungefär trettio elever per lärare. Men i och med att enkäten 

besvarades på lektionstid så kunde vi förklara vad vi menade. Samma fråga orsakade lite 

bryderier även vid enkättillfälle två. Svaren tydde på att uppfattningen om den svenska 

traditionella undervisningen hade blivit mer positiv, vilket skulle betyda att de inte gillade att 

arbeta i smågrupper. Men de tre intervjuerna vi genomförde visade att frågan återigen hade 

misstolkats. Den här gången hade eleverna enligt intervjuerna syftat på den förändrade 

undervisningen, vilket då skulle ge motsatt, samt för oss förväntat resultat. Det vill säga att 

den svenska traditionella klassrumsundervisningen skulle uppfattas som ännu mindre populär. 

På grund av missförståndet, och för att behålla trovärdigheten på arbetet, var vi tvungna att 

minska frågans betydelse i slutsatserna. Patel & Davidsson (1994) konstaterar också att det är 

svårt att kontrollera tillförlitligheten på enkätfrågor före de blivit besvarade. 

 

Studiens trovärdighet bygger mycket på att vi har tre olika metoder till datainsamling. Detta 

gör att vi kan jämföra de olika metodernas resultat med varandra. Då utfallet från de tre 
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metoderna överlappar varandra och pekar åt samma håll kan vi anta att resultatet ska vara 

trovärdigt. Trovärdigheten torde förstärkas av det faktum att eleverna själva säger sig uppfatta 

att deras lärande har förändrats i någon grad i och med förändringen i undervisningsformen. 

 

Resultatdiskussion 
 

Alla tre metoderna vi använt för vår datainsamling tyder alla mot den utveckling som vi 

förväntat oss. Bortsett från ovannämnda problem med frågan om elevernas uppfattning om 

den svenska traditionella klassrumsundervisningen, har utfallen pekat åt samma håll. 

 

I enkätdelen av undersökningen framkom bland annat att klassens storlek var och är 

avgörande för elevernas eget lärande. Ändringen i undervisningsformen förstärkte bara 

åsikterna. De som tvivlat innan verkar ha ändrat sig. Under intervjuerna skönjdes även där 

uppfattningar som pekade mot en positiv utveckling i frågan. En av eleverna nämnde just 

gruppens storlek som den huvudsakliga faktorn till sitt lärande. Här sammanfaller våra 

resultat med det som Tebelius (2000) kommit fram till. Det tycks vara så att det är viktigt att 

anpassa arbetsformer, däribland gruppstorleken, för att kunna ta tillvara de enskilda elevernas 

skilda erfarenheter samt sociala och kulturella förutsättningar. Detta är även en punkt som 

betonas av SOU (1992:94), där det konstateras att elevernas olika socialt och kulturellt 

bestämda erfarenheter har betydelse för hur de kan hantera undervisningen. Lahdenperä 

(1999) är även hon en anhängare av idéen om förändrad undervisning. Lahdenperä betonar 

vidare vikten av organiseringen av att både arbetsformer och innehåll i undervisningen utgår 

från elevernas kulturella och språkliga bakgrund. 

 

Då en av grundpelarna i den ändrade undervisningsformen var att eleverna skulle kunna 

använda ett annat språk än svenska när de hjälpte varandra, ville vi se om användandet av ett 

annat språk hade ökat. Vidare var vi intresserade av om det skulle hjälpa eleverna i sitt 

lärande. I våra enkäter kan man se att elevernas användande av ett annat språk ökat markant. 

Från att hela sex av eleverna inte alls har använt andra språk än svenska under tidigare 

lektioner minskade den siffran till tre. Andelen som använde ett annat språk ibland ökade med 

hela tre personer. De intervjuade elevernas uppfattning om användandet av andra språk gav 

dock en lite mildare bild. Eleverna var inte fullt så säkra på att nyttan av att använda andra 

språk än svenska har så stor betydelse. En av de intervjuade sade bland annat apropå grupper 
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med samma sociala, kulturella och språkliga bakgrund: ”Ofta bra men inte alltid.” Det finns 

många begrepp som inte har en motsvarighet i andra språk.”  (SOU 1992:94) har i sin kritik 

mot den traditionella utbildningen i Sverige nämnt att erfarenheter från skilda miljöer medför 

att olika begrepp inte nödvändigtvis har samma betydelse eller innebörd för eleverna. I 

intervjun framkom ett exempel som är än tydligare. Betydelsen och innebörden är inte bara 

annan utan saknar helt motsvarighet i andra språk.(se bilaga 2) Rönnberg och Rönnberg 

(2001) nämner språkens skillnader i att benämna tiotal som ett sådant exempel. Samtliga 

intervjuade var dock mer eller mindre överens om att det egna språket eller engelskan var till 

hjälp om användandet begränsades till förklaring av svåra begrepp. Rönnberg och Rönnberg 

talar vidare om vikten av att låta eleverna först formulera sina tankar på sitt modersmål för att 

sedan översätta det till andra språket. På detta sätt kan eleven koncentrera sig på ett moment i 

taget. Under våra observationer har vi speciellt sett detta hos en av eleverna som verkligen 

hade satt i system att översätta allt från svenska till, först engelska och sedan sitt modersmål. 

På samma sätt gjorde hon när hon skulle redovisa saker för oss. Hon utgick från sitt 

modersmål, översatte det sedan till en blandning mellan engelska och svenska för att sedan 

med hjälp av en engelsk-svensk ordbok översätta resten till svenska. Det intressanta var 

likheten till det som Rönnberg och Rönnberg har påtalat. Hon formulerade sina tankar, om än 

ej matematiska, på sitt första språk för att sedan översätta till svenska.  

 

För mycket diskussioner på det egna språket kunde leda till småprat om saker utanför 

undervisningen. Vi har även själva iakttagit, precis som vi uppmuntrat dem till, att elever på 

lektionerna hjälpt varandra med begrepp på sina respektive språk eller engelska. Här har vi 

som Sahlberg (1998) kallar det fungerat mer som instruktörer och bollplank. Vidare talar 

Sahlberg om vikten av att ge eleverna möjligheten att förklara för sina klasskamrater. Vi har, i 

enlighet med Sahlberg, upptäckt att detta ger inte bara kamraterna utan även den förklarande 

eleven djupare förståelse.  

 

Elevernas uppfattning om hur deras eget lärande förändras av undervisning i mindre grupper 

var en intressant fråga. Under andra enkättillfället visade det sig att alla elever åtminstone 

delvis fått ett förändrat lärande. Intervjuerna bekräftar detta och visar att förändringen upplevs 

åtminstone delvis positiv. En av de intervjuade uppgav sig ha fått mer kunskaper av arbete i 

mindre grupper då läraren hade mer tid för varje elev. En annan elev säger att hon föredrar 

smågrupper framför stora föreläsningar.  
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 Under intervjuerna påtalade eleverna vikten av att det var lugnt och harmoniskt i klassen om 

den aktuella arbetsformen med grupper ska fungera. Under intervjun sade till exempel en av 

eleverna. ”Om det är lugnt så fungerar det med diskussioner, det är inte alltid självklart.” 

Detta var även en aspekt vi som lärare lade märke till. Själva grunden för det genomförda 

arbetet har varit att klassen har fungerat som en klass och att alla tar ansvar för sig själva. Det 

stämmer väl överens med Sahlberg (1998) som betonar vikten av att eleverna tar ansvar för 

sig själv, sina medmänniskor och allas gemensamma välbefinnande. I anslutning till och efter 

att vi avslutat vårt utvecklingsarbete i klassen och genomfört vår sista enkät, kom det nya 

elever till klassen. Under följande två veckor innan intervjuerna var det oerhört stökigt i 

klassen innan de nya eleverna hade anpassat sig till verksamheten. Detta kan ha återspeglats i 

intervjuerna även om vi påtalade att intervjuerna gällde tiden för utvecklingsarbetet. 

 

Vi har ungefär som Johansson (1985) försökt anpassa undervisningen till elevernas egen 

kultur för att inte undervisningen ska bli alltför främmande för eleverna. I Johanssons fall 

handlade det om den tornedalsfinska minoriteten i norra Sverige. I vårt fall handlade det mest 

om invandrare. I likhet med vad Johansson kommit fram till har vi konstaterat att den här 

typen av undervisning kräver bland annat en ny syn på läromedel. Det gick inte att enbart utgå 

från den litteratur som samhällskunskapen har att tillgå. Materialet fick kompletteras av bland 

annat tidningsartiklar för att försöka förklara begrepp tydligare.  

 

Egna reflektioner 
 

Undervisning i den här typen av klasser är intressant då det ställer annorlunda krav på läraren. 

Att förklara begrepp som inte existerar alls i elevernas egna länder kräver att begreppen bryts 

i sina beståndsdelar. Det är en stor utmaning att konkretisera något som läraren själv tycker 

redan är konkret. Ibland förvandlas läraren till elev. Eleverna är vuxna med skilda 

erfarenheter från skilda delar av världen med olika referenspunkter till livet.  

 

Under vårt utvecklingsarbete var det världspolitiska läget känsligt. Ett krig mot Irak hotade 

och störde lugnet i klassen. Många av eleverna hade stark anknytning till regionen och detta 

påverkade naturligtvis deras koncentration i skolan. Några av eleverna hade familjer kvar i 

Irak och upplevde hotet än större. Detta störde undervisningen då ämnet debatterades 
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praktiskt taget dagligen. En av de berörda eleverna hade svårt att sitta still vilket gjorde att det 

blev stökigt i klassrummet. 

 

Skillnaden i kunskaper i svenska språket var ofta uppenbara och bromsade elevernas lärande. 

Detta har vi försökt överbrygga genom att låta eleverna nyttja andra språk än svenska på 

lektionerna. Nu bestod vår klass av tretton nationaliteter och att ha någon som kunde det egna 

modersmålet var inte alltid självklart. Eleverna från Kina och Burma försökte dock prata 

engelska då det var till hjälp. 

 

Variation är ett begrepp som belyser klassen på många sätt. Variation på erfarenheter, ålder, 

religion, ideologi, utbildning, etcetera. Det kan ses som både en styrka och svaghet. Eleverna 

fick flera utgångspunkter att förstå det svenska samhället ifrån men hade givetvis ibland svårt 

att förstå varandra. 

 

Att klassen inte var större än sexton elever och att frånvaron var hög ändrade 

förutsättningarna för oss att dela in den i homogena mindre grupper. Nu tvingades vi till en 

kompromiss där grupperna var så homogena som möjligt. 

 

Fortsatt forskning 
 

Som vi konstaterade i bakgrunden, har vi inte funnit någon tidigare forskning kring 

invandrarundervisning i homogena mindre grupper gällande samhällskunskapsundervisning. 

Den forskning som bedrivs handlar enligt Lahdenperä (2001) mest om språkundervisning och 

i synnerhet forskning om undervisning i svenska som andraspråk. Det finns dock forskning 

även inom ett fåtal andra ämnen. Ett sådant exempel som vi funnit är Rönnberg och Rönnberg 

(2001) som behandlar minoritetsundervisning och dess problematik inom ämnet matematik. 

Här finns som ses ett brett fält av potentiella forskningsprojekt.  

 

En forskningsinriktning som kunde följa vår är något som Johansson (1985) nämner. 

Johansson hävdar att anpassning av aktiviteter i skolan till elevernas kulturella bakgrund och 

miljö ger inte bara djupare kvalitet på upplevelserna i skolan utan leder även till ökad 

socialisation. Det skulle vara intressant att reda ut huruvida anpassningen av undervisningen 

kunde leda till att invandrarelever socialiseras med den svenska kulturen. 
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Vi lyckades inte under vårt utvecklingsarbete forma kulturellt och språkligt helt homogena 

grupper. Om man hade andra förutsättningar och mer tid än vad vi hade till förfogande, 

kanske man kunde utreda om helt homogena gruppers lärande skulle påverkas. Kunskapandet 

kanske ökar ännu mer vid helt homogena grupper? Förståelsen fördjupas ytterligare? 

 

Det vore även intressant att forska kring hur formen och innehållet i undervisningen kunde 

förändras för att utveckla invandrarelevers lärande i helt heterogena klasser. Hur skulle 

undervisningen se ut för att öka elevers lärande trots de olika erfarenheterna de besitter? 
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Bilaga 1 

ENKÄTFRÅGOR TILLFÄLLE 1. 
 

Har Ni någon utbildning sedan tidigare motsvarande gymnasiet? 

   Ja – Nej  

Vid ja, motsvarande universitet? 

   Ja 

 

Har Du någon tidigare erfarenhet av undervisning i mindre grupper? 

   Ja – Nej 

 

Vad tycker ni om den svenska traditionella klassrumsundervisningen? 

Ringa in Ert  alternativ  Dåligt—Mindre bra—Godkänt—Bra—Mycket bra 

 

Är klassens storlek avgörande för Ert lärande? 

Ringa in Ert alternativ  Inte alls—Lite—Delvis—Mycket—Väldigt mycket 

 

Använder Ni ett annat språk än svenska på lektionerna för att förklara för varandra? 

Ringa in Ert alternativ  Inte alls—Sällan—Ibland—Ofta—Mycket ofta 

 

Upplever Ni att läraren har nog med tid att förklara alla svåra begrepp för Er? 

Ringa in Ert alternativ  Ingen tid-Lite tid-Tillräckligt-Mycket-Väldigt mkt 
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ENKÄTFRÅGOR TILLFÄLLE 2. 

  

Vad tycker ni om den svenska traditionella klassrumsundervisningen? 

Ringa in Ert alternativ  Dåligt—Mindre bra—Godkänt—Bra—Mycket bra 

 

Är klassens storlek avgörande för Ert lärande? 

Ringa in Ert alternativ  Inte alls—Lite—Delvis—Mycket—Väldigt mycket 

 

Använder Ni ett annat språk än svenska på lektionerna för att förklara för varandra? 

Ringa in Ert alternativ  Inte alls—Sällan—Ibland—Ofta—Mycket ofta 

 

Upplever Ni att läraren har nog med tid att förklara alla svåra begrepp för Er? 

Ringa in Ert alternativ  Ingen tid-Lite tid-Tillräckligt-Mycket-Väldigt mkt 

 

Upplever Ni att Ert lärande förändrats i mindre grupper? 

Ringa in Ert alternativ  Inte alls—Lite—Delvis—Mycket—Väldigt mycket 
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Bilaga 2. 
Språkligt bearbetad sammanfattning av intervjuer 

 

Fråga 1: Hur länge har ni läst på Komvux? 

 

 ”Har läst på Komvux i tre terminer” 

 ”Ungefär ett år” 

 ”fyra månader” 

 

Fråga 2: Vad har Ni lärt er? 

 

”Mycket…svensk kultur, hur det fungerar i Sverige med lagar, regler…Lärt mig 

samarbeta med folk med olika bakgrund och lärt mig nya saker av dem.” 

 ”Har lärt mycket om traditioner och vardagsliv. Hellre sånt än skatter.” 

”Första steget var att förstå vad läraren frågade efter. Och efter det var det 

saker som rör det dagliga livet.” 

 

Fråga 3: Hur har Ni lärt er? 

 

 ”Mycket av böcker, diskussioner, klasskamrater och lärare.” 

”Har lärt mig bäst i mindre grupper när man sitter och diskuterar. Det är det 

bästa sättet för mig, blir lättare att förstå. När läraren beskriver på tavla kan 

det ibland vara krångligt. Är bättre ju mer tid man har att prata med läraren.” 

”Bäst när läraren går igenom. Har lätt att förstå språket så det känns enklast 

så. Men det är nog inte så för de flesta i klassen.” 

 

Fråga 4: Hur påverkas Ert lärande i en grupp med samma sociala, kulturella och språkliga 

bakgrund som Ert? 

 

”Jag föredrar att använda svenskan när det är nya begrepp som man inte sedan 

tidigare hört eller vetat om. Man har ingen tidigare erfarenhet om begreppen på 

sitt eget språk. Om man sitter i en grupp med samma språk så blir det lätt att 

man bara pratar det utan att lära sig svenska. Men det är till hjälp om man 

använder det bara  till att förklara konstiga ord och begrepp.” 
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”Mer svenska med läraren inte med invandrare, blir lättare att lära sig svenska 

då. Använder inte mitt första språk, ingen annan kan språket i klassen. Men 

engelska för att förklara och få förklarat konstiga ord som inte går på svenska.” 

”Ofta bra men inte alltid. Det finns många begrepp som inte har en 

motsvarighet i andra språk. Till exempel moms…Det finns i mitt hemland men 

säkert inte i Irak, Iran och så…Men samtidigt ger det ökade möjligheter till att 

förklara och förstå.” 

 

Fråga 5: Har Er syn på Ert eget lärande förändrats? 

 

”Har fått mer kunskaper och det är bra om man arbetar i mindre grupper och 

läraren hinner gå runt och hjälpa till mer. När man börjar få en grund att stå 

på blir det lättare att förstå andra saker. Så ju mer man lär sig desto lättare blir 

det att lära sig ännu mer.” 

”Föredrar små grupper framför stora föreläsningar. Speciellt när det rör sig 

om undervisning på svenska. Har varit med om stora grupper och klasser, 

mycket tidigare. När jag gick på universitet i Iran var det över hundra elever i 

klassen.”  

”Naturligtvis är det bättre att ha mindre klasser på tio elever mot trettio. Men 

det beror också på vad det är för ämne och vad man pratar om. Se´n beror det 

naturligtvis på vad för personer som finns i klassen. Om det är lugnt så fungerar 

det med diskussioner, det är inte alltid självklart. En del elever kanske pratar 

bara för att prata och om samma ämne under flera lektioner. Störande.” 

 

Fråga 6: Vad vill Ni lära Er mer? 

 

”Jag vill lära mig mer om svensk kultur, mer konkret på papper än vad vi gör 

nu. Nu får vi bara höra under lektioner ibland att så här brukar man göra i 

Sverige…Det är intressant att lära sig om svenska traditioner, historia och 

liknande, inte bara politik, skatter och ren fakta. Kan nog vara bra för att förstå 

svenskar och varför de är som de är.” 

”Jag vill lära mig mer om svenska traditioner och kultur.” 

”Mer av viktiga ämnen som politik och så vidare. Det senaste avsnittet om 

skatter och ekonomi har varit intressant. Arbetsmarknadsavsnittet var intressant 
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då det gav hjälp till det vanliga livet. Vi vill ju ha jobb och lära oss hur man får 

det.” 

 

Fråga 7: Hur ska Ni göra det? 

 

 ”Studiebesök, böcker, historia…” 

”Vanliga lektioner, helst med lite färre elever så man kan prata med läraren 

mer.” 

”Lyssna, diskutera som vanligt.” 

 

Fråga 8: Vilka ytterligare förändringar i undervisningen tror Ni skulle bidra till att Ni fick Ut 

mer av utbildningen? 

 

” Som det är nu är det för mycket prat om saker som går utanför ämnet. Jag vill 

ha mer lugn och ro. Att klasskamrater accepterar att man vill sitta och läsa och 

inte bara går till skolan för att prata. Lite mer lugn i klassen emellanåt.” 

”Mer praktiska saker som studiebesök och liknande.” 

”Jag tror att det skulle vara bra att använda sig mer av lättolkade bilder för att 

på så sätt göra det lättbegripligt. Variation är ju alltid bra. Se´n är det viktigt 

att förstå språket för att kunna lära sig nå´t. Tror det är viktigt för läraren att 

tänka på att det inte är en vanlig svensk klass med svenskar de har, utan de 

måste därför hela tiden anpassa begrepp och liknande. En annan sak som ska 

ändras är prioriteringarna på vad som ska läras. Avsnittet om manligt och 

kvinnligt är inte intressant än. Kanske senare. Nu vill man lära sig om Sverige.” 
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Bilaga 3 
Observationer  

 

29 januari 

Under lektionen genomfördes enkätundersökningen och därmed startade en ny del av 

utvecklingsarbetet. När enkäterna genomfördes var det den del frågor på olika håll och 

muntliga förklaringar var som väntat nödvändiga. Tio elever var närvarande och alla där 

ställde upp. En relativt stor del av eleverna var så pass nya så de inte hade varit där på den 

tidigare praktiken vi hade i klassen. 

 

30 januari 

Under lektionen hade vi veckans nutidsfrågor, eleverna är intresserade och det är en bra grund 

för att starta diskussioner i varierande ämnen. Klassen är fortfarande lite osäker i sig själv. 

Klassen verkar vara på väg in i en smekmånadsperiod, enligt klassens ordinarie 

samhällslärare. Under dubbelpasset var klassen uppdelad efter inledande introduktion och 

genomförde arbete i två grupper. 

 

5 februari 

Diskussionen och arbetet i grupperna börjar flyta allt bättre och den osäkerhet som fanns förra 

veckan är inte lika tydlig. Fortfarande är det en del individer som hävdar sig och pratar mer än 

andra. Grupperna är formade efter gemensam bakgrund i största möjliga mån, och tanken med 

att de ska kunna falla tillbaka på ett annat språk än svenskan för att förklara olika utryck för 

varandra verkar fungera. Vi har stor hjälp av eleven från Palestina som hjälper sina 

klasskamrater på många sätt. Genom att han behärskar sex språk, så är han en resurs för sina 

klasskamrater och sig själv, han får hela tiden tänka efter när ha förklarar för dem. 

 

6 februari 

Det verkar som klassen befinner sig i en smekmånadsperiod, alla diskussioner under dagen 

har flytigt väl även om de inte har varit så djupa med undantag för veckans nutidsfrågor som 

verkar vara en av klassens favoritövningar. Vi får komplettera studiematerial med 

tidningsartiklar och internetutskrifter. Böckerna verkar ibland svåra. Disponibel inkomst är ett 

exempel på besvärligt begrepp. Nu gör eleverna jämförelser mellan Sverige och sina 

hemländer. Det är precis vad vi uppmuntrat dem till. 
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12 februari 

Dagens lektion har flytigt på bra. Eleverna verkar ha kommit underfund med hur vi vill att 

lektionerna ska fungera. De börjar hjälpa varandra allt mer i grupperna och vi får då möjlighet 

att vara där det verkligen behövs och inte bara förklara ord hela tiden. Det finns alltid en del 

elever som behöver hjälpas fram så de börjar diskutera, det brukar fungera om ett område som 

engagerar de eleverna tas upp. Detta lyckades vi speciellt bra med i dag när vi fick i gång 

eleven från Burma. Eleven är ihärdig och missar sällan en lektion. 

 

13 februari 

Torsdag och dubbelpass. Arbetet och diskussionerna om arbetsmarknaden flyter på fint, 

klassen är harmonisk och pratglad. Ibland kanske lite väl ljudligt. Vi fick ett par gånger 

bromsa och gå vidare. Vid ett tillfälle under lektionen var det en elev som bad om att få gå 

och sätta sig och läsa i angränsande grupprum. Åter nutidsfrågor och alla både ville och fick 

möjlighet att läsa upp en fråga var. Även de som brukar vara lite tystare vill visa att de kan 

och det är positivt. Eleven från Kina som är väldigt ambitiös och duktig men lite tyst fick vi 

fart på när vi diskuterade skolan och utbildningssystemet. Det skiljer sig skarpt från det 

motsvarande i Kina, och det var grunden för många åsikter från den aktuelle eleven.  

 

19 februari 

Smekmånadsperioden i klassen verkar vara förbi, diskussionerna tenderar att bli lite djupare, 

detta både på gott och ont. Det kan ibland uppkomma lite meningsskiljaktigheter, och det är 

viktigt för oss som lärare gå in och ge båda parterna möjlighet att säga sin mening. En 

bidragande faktor till rådande oro i klassen är det kommande kriget som inte verkar gå och 

undvika. En del av eleverna är från regionen så deras oro för släktingar och vänner är 

självklar. En intressant observation som vi lagt märke till är hur några av eleverna går till 

väga när de arbetar med text. När en av eleverna får en uppgift översätter hon frågetexten till 

sitt modersmål. Sedan löser hon uppgiften på sitt eget språk. Därefter översätter hon texten till 

en blandning mellan engelska och svenska för att sen bli helt översatt till svenska med hjälp 

av lexikon. Detta är en intressant iakttagelse med utgångspunkt ur vårt arbete. 

 

20 februari 

Under dagen har diskussionerna varit bra men oron i klassen finns där i bakgrunden hela 

tiden, det verkar som vi får leva med krigshotet som råder i värden för tillfället. 

Diskussionerna i grupperna tenderar att hela tiden dras från arbetsmarknad till världspolitik. 
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Under pass två påbörjade vi de muntliga redovisningarna efter att vi gjort krysset och en 

förvånansvärt stor del var faktiskt klara att redovisa. Alla var bra ett par faktiskt imponerande 

bra. En av eleverna som hade valt yrket läkare som redovisning hade själv tagit initiativ till en 

jämförelse mellan läkaryrket i Sverige och i Irakiska Kurdistan. Eleven hade ringt sin syster 

som arbetade som läkare i Irak för att ta reda på utbildningssystem, löner o.s.v. 

 

26 februari 

I dag vara vi väldigt lite folk jag undrar om våra elever inte slog ett personligt rekord i hög 

frånvaro. Dock kan man tänka sig att anledningen kan vara snöstormen som rådde eller det 

faktum att det var svinkallt. I och med att vi bara var sex personer så körde vi i en grupp, men 

det fungerade bra. 

 

27 februari 

De elever som inte hann med att redovisa förra veckan fick i dag möjlighet att göra det. Alla 

var bra och vi var faktiskt rätt imponerande om man ser på helheten. Klassens ordinarie lärare 

var imponerad av uppslutningen. Hon trodde inte att många skulle redovisa. Vi fick även i 

skriftliga delen av de genomförda arbetena. Grupperna verkar vara lite lugnare än förra 

veckan trots rådande läge i välden. Vi har märkt av komvux kontinuerliga intagning. Elisabet 

klassens ordinarie lärare hade uppstart med en ny elev. Vi beslöt oss för att genomföra enkät 

två för att få en så komplett bild av den genomförda förändringen. Den nye killen var alltså 

inte med och gjorde enkäten .    

 




