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Sammandrag 

Uppsatsen behandlar språkutvecklande ämnesundervisning. Syftet är att undersöka på vilket 

sätt lärare i en mångkulturell skola arbetar språkutvecklande i SO-undervisningen.      

  Undersökningen görs på de aktiviteter som sker i undervisningen för att se om andraspråks-

elever får den stöttning eller tillfälligt stöd som främjar språk- och kunskapsutveckling.  

  Forskningsbakgrunden innehåller styrdokumentens intentioner, forskning om språkutveck-

lande ämnesundervisning och stöttning. Resultatet bygger på en kvalitativ undersökning, ba-

serad på observationer och intervju. Observationerna är gjorda i två högstadieklasser och in-

tervjun med dess SO-lärare. Skolan har cirka 400 elever och ungefär 40 % av eleverna har ut-

ländsk bakgrund. 

 Resultatet visar att det råder ett gynnsamt samtalsklimat mellan lärare och elever. Eleverna 

ges möjlighet att använda tidigare kunskaper och erfarenheter. En hög grad av kontextuellt 

stöd ges, i form av tekniska hjälpmedel och olika typer av klassrumsinteraktion. Det finns en 

vilja att få eleverna att ta eget ansvar för sin utveckling. Vidare visar resultatet att det saknas 

samarbete mellan ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk. Det sker ingen gemensam 

planering, där andraspråkselevernas språk- och kunskapsnivå diskuteras. 

 

 
Nyckelord: språkutvecklande ämnesundervisning, Cummins modell, stöttning 
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1 Inledning 
I dagens svenska skola har cirka 14 % av eleverna ett annat modersmål än svenska (Löthagen 

m.fl. 2008:10). Det finns skolor som har betydligt större andel flerspråkiga elever. I vårt 

mångkulturella samhälle kan varje lärare räkna med att få undervisa flerspråkiga elever. Detta 

medför utmaningar men skapar också möjligheter. Den största utmaningen för alla lärare blir 

förstås att skapa förutsättningar så att dessa elever får en lyckad och framgångsrik skoltid 

(ibid.). 

 
              De flerspråkiga elevernas skolframgång angår naturligtvis alla lärare och förutsätter en 

språklig medvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt i skolans verksamhet. Det 

finns därför ett akut behov av kunskaper om. flerspråkighetens villkor, andraspråksinlär-

ning och interkulturella arbetssätt inte bara hos alla lärare utan också bland skolledare 

och andra ansvariga för skolans utveckling (Hyltenstam & Lindberg 2004:Förord). 

 

Ämnesundervisningen i skolan innebär mycket kunskapsinhämtning, både vad det gäller un-

dervisning och bearbetning av texter på svenska. Dessutom ska eleverna kunna uttrycka sig 

både muntligt och skriftligt. Andraspråkselever har nått olika långt i sin språkutveckling. För 

de flesta, även förstaspråkselever, är språkkraven höga då allt kunskapsinhämtande ska ske 

via och på svenska (Sellgren 2005:200).  

  Enligt Sellgren (2005:201f) visar en studie av Wayne P. Thomas och Virginia Collier (1997, 

2002) att det optimala för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling är att få undervisning via 

modersmålet parallellt med andraspråket. Denna möjlighet får inte många elever och därför är 

det viktigt att alla lärare ser de flerspråkiga elevernas lärande som ett gemensamt ansvar 

(ibid.). Hyltenstam & Lindberg (2004:Förord) hävdar att den forskning som bidragit till ut-

vecklingen av svenska som andraspråk har haft ringa effekt på skolans övriga ämnen och ak-

tiviteter. Det långsiktiga lärandet innefattar även andraspråkselever men då förutsätts att de får 

tid och möjlighet att lära sig olika ämnesspecifika språk. Detta genom en undervisning där 

språket alltid sätts i fokus (Gibbons 2006:23). Att skapa en språkutvecklande undervisning 

kan för många lärare verka tidskrävande. Men denna typ av undervisning leder i förlängning-

en till förbättrade resultat och gynnar alla elever (Löthagen m.fl. 2008:24). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 Mitt syfte är att undersöka på vilket sätt lärare på en mångkulturell skola arbetar språk-

utvecklande i SO-undervisningen. Jag kommer att undersöka de aktiviteter som görs i under-

visningen och om andraspråkselever får den stöttning som krävs för att utveckla både språk 

och ämne. Mina frågeställningar är således: 

• Tänker lärare på både språk och innehåll vid planering av ämneslektionerna? I så fall 

hur? 

• På vilket sätt får andraspråkselever stöttning och tillfälligt stöd för att utvecklas? 

• Vad görs för att andraspråkselever lättare ska förstå innehållet? 

 

2 Bakgrund 
I följande avsnitt inleder jag med styrdokumentens intentioner samt ger en teoretisk bakgrund 

kring andraspråksutveckling och språkutvecklande ämnesundervisning. Därefter presenteras 

Jim Cummins modell för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling (se figur 1). Av-

slutningsvis diskuterar jag begreppet stöttning och ger olika exempel på detta. 

2.1 Styrdokument 

Läroplanen slår fast att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och be-

hov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (Skolverket 2006) Vidare 

säger läroplanen att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anled-

ningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utfor-

mas lika för alla.” (Skolverket 2006) 

  Att integrera språk och innehåll i undervisningen har stöd i kursplanen för svenska som and-

raspråk. Där sägs det att språkutveckling inte ska ske isolerat utan alltid vara knutet till ett in-

nehåll. För att befästa och sedan utveckla ett språk ska det användas i flera olika samman-

hang tillsammans med ett meningsfullt innehåll (Skolverket 2000). I läroplanen står det att 

alla elever ”genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall […] få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket 

2006) och att läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- 

och kommunikationsutveckling.”(Skolverket 2006) 
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  Kursplanen för svenska som andraspråk lyfter fram alla lärares ansvar för elevernas språk-

utveckling. Alla lärare ska vara medvetna om språkets betydelse för lärandet men huvud-

ansvaret för elevernas språkutveckling ska rymmas inom ämnet svenska som andraspråk 

(Skolverket 2000). 

2.2 Att utveckla ett skolrelaterat språk 

När barn börjar skolan möts de av en helt ny språkvärld där undervisningen gäller nya textty-

per och nya ämnen att arbeta självständigt med eller tillsammans med andra (Sellgren 

2005:204). Det skolrelaterade språket har barnen ingen social erfarenhet av eftersom det skil-

jer sig mycket från det vardagliga språket (ibid.). En andraspråkselev kan i tidig ålder ha ett 

väl utvecklat vardagsspråk och därför är det lätt att missbedöma den språkliga nivån. Det är 

först senare när kunskapskraven ökar i skolan som den språkliga behärskningen visar sig 

(Ladberg 2003:179f). 

  Under de första skolåren och framåt utvecklas ett språk som är präglat av språkanvändningen 

i de olika skolämnena (Holmegaard & Wikström 2004:540). Språket bygger på baskunskaper 

som tillägnats under förskoleåldern. Hos de elever som måste byta undervisningsspråk sker ett 

avbrott i språkutvecklingen och detta kan medföra stora problem i elevers fortsatta skolgång 

(ibid.). 

  Sellgren (2005:205) hänvisar till Schleppegrell (2004) som i The Language of Schooling 

skriver att i nästan alla sammanhang i skolan bedöms eleverna utifrån sina språkliga färdig-

heter. Hon menar att det inte nödvändigtvis är de kognitivt svåra uppgifterna som är bekymret 

utan snarare skolans obekanta språkbruk. Det sker sällan någon undervisning i de språkliga 

delarna av ämnesuppgifterna utan läraren använder mer oklara uttryck som ”använd egna ord” 

eller ”ha en bättre struktur”. Eleverna behöver lära sig hur språket bygger upp innehållet för 

att lättare förstå syftet med olika ämnestexter. Först då kan en kunskapsutveckling ske. 

Schleppegrell anser också att det är viktigt att det eleverna har med sig till skolan värdesätts, 

erkänns och utvecklas vidare. Det språk som eleverna använder i andra kontexter ska inte be-

höva förändras eller bytas ut, för att de ska kunna tillägna sig skolans språk (ibid.). 

  De skolkunskaper andraspråkselever har med sig från sitt hemland går sällan att överföra till 

det svenska skolsystemet (Wikström 1996:141f). De saknar baskunskaper i ämnen som till 

exempel SO och NO och därför är det svårt att söka information när något nytt ska läras in. 

Andraspråkselever får sällan möjlighet att under en längre tid kontinuerligt bygga upp bas-

kunskaperna i ett visst ämne, eftersom de ganska tidigt följer den reguljära undervisningen 

(ibid.).  
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  För elever med flera språk är den språkliga variationen komplex och varierad (Lindberg 

2006:59). De olika språken har skilda funktioner och fungerar därför som ett komplement till 

varandra. Det finns oftast ett ordförråd som hänger ihop med familjelivet och att annat som 

rör skolans värld. Även om många av andraspråkseleverna är födda i Sverige saknar de en 

förankring i det språk som är dominerande för kunskapsutvecklingen (ibid.).  

2.2.1 Inlärning av ett nytt språk 
För att klargöra vilka problem andraspråkselever kan ha vid inlärning av ett nytt språk är be-

greppen bas och utbyggnad relevanta (Viberg 1993:63ff). Basen är den del av språkbehärsk-

ningen som barn tillägnar sig redan som små och utbyggnaden av språket tillägnas i synnerhet 

under skolåldern, men även senare i livet. Basen består främst av ljudsystemet, det morfolo-

giska systemet, det syntaktiska systemet samt basordförrådet. Utbyggnaden består av de sidor 

av språkbehärskningen som är knutna till en specifik användning av språket och kan skifta 

mellan infödda talare. Ordförrådet, diskursstrukturen samt även språkliga drag som är koppla-

de till läsande och skrivande genomgår en drastisk utveckling under skolåren (ibid.)     

  I språkundervisningen talas det om de fyra färdigheterna: tala, lyssna, läsa och skriva (Vi-

berg 1993:65ff). All språkinlärning handlar om att ta sig från förståelse (lyssna, läsa) till att 

slutligen aktivt använda språket (tala, skriva). Förskolebarn som har svenska som förstaspråk 

har en bas och behärskar därför utbyggnaden bättre när de når högre skolålder. Andraspråks-

elever måste tillägna sig basen samtidigt som de ska behärska åldersadekvata delar av ut-

byggnaden. Ju längre upp i skolåldern de kommer desto mer ökar kraven på behärskning av 

utbyggnaden (ibid.).  

2.3 Språkutvecklande ämnesundervisning  

Då det tar många år att lära sig ett andraspråk som kan användas som redskap för inlärning 

krävs att ämnesundervisningen samtidigt är inriktad på språkundervisning (Sellgren 

2005:214). Den typen av undervisning bör ske parallellt och i kombination med ämnesunder-

visningen så att eleverna kan ta till sig både innehåll och stoff, samtidigt som de når full be-

härskning i målspråket. Fokus kan inte först läggas på språkundervisning för att sedan låta 

eleven delta i ämnesundervisningen. Även om eleven inte behärskar målspråket fullt ut måste 

kunskapsutvecklingen ske på en åldersadekvat nivå (ibid.). Gibbons (2006) anser att språkun-

dervisningen blir mer givande då eleverna får möta ett meningsfullt språk i ett naturligt sam-

manhang. Det finns flera skäl till att integrera ämne och språk. Språk lärs bäst i ett menings-

fullt sammanhang där språket används till något specifikt. Eftersom det tar cirka 5-7 år att 
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komma ikapp den kunskapsrelaterade språkbehärskningen kan integrering påskynda proces-

sen om tiden i klassrummet används effektivt. Att ha en separerad språkundervisning kan in-

nebära en risk att andraspråkseleven inte får någon undervisning i det mer kunskaps-

relaterade språket. Både ämne och språk gynnas genom nya begrepp och grammatiska särdrag 

som lärs in från ämnet samt språkbaserade uppgifter i ett ämne som hjälper till att befästa äm-

neskunskaperna. Alla elever har fördelar av en kulturell och språklig mångfald i klass-

rummet. I dagens samhälle har barn ett större behov av att lära sig navigera mellan olikheter 

(Sellgren 2005:215, Gibbons 2006:162ff). 

  Ämnesundervisningen ställer krav på nya färdigheter i språket som fackord och allmänna 

ord som används frekvent i ett speciellt ämne (Holmegaard & Wikström 2004:539f). 

Det kan också vara grammatiska och textuella drag som är typiska för ämnet. Merparten av de 

tvåspråkiga eleverna får sin ämnesundervisning på svenska. Därför är det viktigt att alla lärare 

gemensamt bestämmer vilken språkpedagogik de ska ha för att stärka tvåspråkiga elevers 

språk- och kunskapsutveckling (ibid.). 

  Holmegaard och Wikström (2004:541) menar att svenska som andraspråk är det ämne som 

ger andraspråkselever en mer behovsanpassad och riktad språkundervisning. De får lära sig 

svenska språkregler och göra muntliga och skriftliga övningar. Men den största delen av skol-

dagen har de andra ämnen som kräver helt andra språkkunskaper. Därför är skolan i behov av 

att alla lärare har elementära kunskaper om utgångspunkterna kring språkutvecklande under-

visning. Ämnesundervisningen och svenska som andraspråk måste stödja och stärka varandra 

(ibid.). Omvärldskunskap är en viktig bit i andraspråkselevers kunskaps- och språkutveckling. 

Med hjälp av goda omvärldskunskaper har eleven lättare att se sammanhang i texter. Det är 

också av betydelse att tid ges i förhållande till vad eleven kan prestera; att ge rimliga tidsra-

mar (ibid.). 

  Många ämneslärare anser att andraspråkselever börjar med ordinarie ämnesundervisning all-

deles för tidigt (Holmegaard & Wikström 2004:540ff). Men då det tar upp till tio år att lära 

sig ett mer avancerat skolspråk så behöver eleverna stegvis delta i undervisningen.  

  Sellgren (2005:291) har i en studie undersökt hur ämnesundervisningen kan bedrivas för att 

främja andraspråkselevers skolframgång. Hon studerade verksamheter som har för avsikt att 

integrera ämnes- och språkundervisning. De slutsatser hon fick fram var att lärarna ser elever-

nas erfarenheter och kunskaper som ett medel att dra nytta av i undervisningen. De har insikt i 

hur svårt det är att lära sig på ett andraspråk och poängterar hur betydelsefull förförståelsen av 

ämnesstoffet är. Studien visade även att det finns ett stort behov av samarbete mellan olika lä-

rargrupper om man ska tillgodose andraspråkselevernas behov av en integrerad ämnes- och 
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språkundervisning (Sellgren 2005:291). Sellgren hävdar att skolan bör vara så organiserad att 

det skapas gynnsamma förutsättningar och möjliggör samarbete mellan lärare, så att det kan 

ske en integrering av ämnesstoff och språkundervisning. 

  Enligt Sellgren (2005:217) är många forskare överens om att ett samarbete mellan olika lä-

rarkategorier är nödvändig. Det måste finnas möjlighet att i samråd kunna planera, genom-

föra och utvärdera undervisningen. Eftersom språket bär upp ämnesinnehållet bör lärarna till-

sammans diskutera hur undervisningen ska organiseras och hur stoffet ska presenteras. Att få 

till stånd ett samarbete är svårt och kommer att ta tid men det bör alltid finnas med på skolans 

agenda (ibid.). 

2.3.1 Planera för elevernas språkutveckling 

Vid planering av undervisningen anser Gibbons (2006:164ff) att hänsyn ska tas till vilka 

språkliga krav ämnet har på eleverna. Hur väl eleverna behärskar språket och vad de behöver 

lära sig är andra viktiga frågor att ta med vid planeringen. Inför varje nytt ämnesområde bör 

läraren tänka igenom vilka krav som ställs på att kunna lyssna, läsa, tala samt skriva. Där-

efter ska läraren se vilka uppgifter som innehåller dessa färdigheter. Det handlar om att hitta 

språket i ämnet (ibid.). När man vet ämnets språkkrav och elevernas språkbehov ska dessa fö-

ras samman genom aktiviteter där hänsyn tas till båda faktorerna (Gibbons 2006:174ff). Akti-

viteterna ska hjälpa eleverna att uppnå ämneskraven, men också främja elevens språk-

utvecklande behov.  

2.3.2 Modell för att synliggöra språk- och kunskapsutveckling 

Andraspråkselever ställs inför både enkla och mer krävande uppgifter i skolan där de svårare 

uppgifterna kräver en mer abstrakt och situationsoberoende språkanvändning (Holmegaard & 

Wikström 2004:543). Viberg (1993:72) hävdar att ämnesundervisningen till stor del består av 

aktiviteter som är kognitivt krävande och situationsoberoende. Hur väl eleverna lyckas beror 

på deras språkbehärskning, uppgifternas språkliga krav och arbetssättet i undervisningen 

(Sellgren 2005:208ff).  

  Cummins fyrfältsmodell (se figur 1) är ett hjälpmedel vid lektionsplanering, samt även för 

att synliggöra den planerade undervisningens språk- och kunskapsnivå. Enligt Sellgren 

(2005:211) är modellens användningsområden vid det pedagogiska arbetet att planera och ut-

värdera undervisningens olika moment, samt se progressionen i dem. Den kan användas för 

att individualisera, genom att ge olika kontextuella stöd och ställa olika krav på språket. Slut-
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ligen kan modellen även nyttjas för att förändra momenten efter hand, via ett mer kontext-

uellt stöd när det behövs. 

 

Här finner man uppgifter som är 
mer kognitivt krävande. Det krävs 
mer av elevernas tankeverksamhet, 
men de får fortfarande stöd i kon-
texten.  I detta fält ska största delen 
av andraspråkselevernas undervis-
ning ligga. 

B 

Hög kognitiv nivå 

I det här fältet är uppgifterna kog-
nitivt krävande, men eleverna får 
inget stöd i kontexten. 

C 

A D 
            kontextbundet kontextreducerat 

Uppgifter i det här fältet är  kogni-
tivt (tankemässigt) enkla.  Eleven 
får stöd i kontexten. Stödet kan 
vara en bild, ett föremål, en film, 
diskussioner eller språkligt stöd av 
kamrater och lärare. I vardagssitu-
ationer  använder eleverna sig av 
detta fält. 

Här är uppgifterna kognitivt enk-
la men eleverna får inget stöd av 
kontexten. Uppgifter i detta fält 
är s k ”fylla-i-uppgifter” där ele-
verna  inte behöver använda tan-
keförmågan för att förstå. Så få 
uppgifter som möjligt ska finnas  
i detta fält. 

Låg kognitiv nivå 
 

Figur 1. Cummins fyrfältsmodell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling 

(Fritt efter Löthagen m.fl. 2008:66). 

 

Modellen utgår från två dimensioner, kognitiv nivå och grad av kontextualisering. Dessa är 

viktiga för andraspråkselevernas utveckling av språk och kunskap (Rosander 2005:128). Den 

kognitiva svårighetsgraden speglar storleken på den tankemässiga ansträngning som krävs för 

att förstå och göra en uppgift. Graden av kontextualisering handlar om hur mycket hjälp elev-

erna kan få av situationen, av själva kontexten, för att förstå vad de ska göra (Rosander 

2005:109). 

  Som framgår av Figur 1 visas i de fyra fälten exempel på uppgifter som har olika kognitiv 

nivå (Holmegaard & Wikström 2004:544). Undervisningen ska röra sig från A till C och för 

andraspråkseleverna betyder det att kontextualisering av innehållet är extra viktig för att nå en 
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högre kognitiv nivå. I det nedre högra hörnet visas aktiviteter som inte kräver någon problem-

lösning och som enligt Cummins bör undvikas. Holmegaard & Wikström (2004:544) anser 

dock att det finns tillfällen då ifyllnadsövningar kan vara ett bra sätt att stimulera språk-

inlärningen.   

  Om lärare utgår från de två dimensionerna kan de anpassa lektionerna på ett mer strukturerat 

och genomtänkt sätt (Holmegaard & Wikström 2004:543). De kan även se om eleverna till-

ägnar sig både ett vardagsspråk och ett kunskapsspråk (Rosander 2005:128).  

Det kan gå till så att läraren skriver in de planerade aktiviteterna i de olika rutorna för att tyd-

ligare se vilken nivå språkutvecklingen ligger på. Modellen klargör tydligt lärarens egen un-

dervisning i förhållande till andraspråkselevernas behov (Rosander 2005:128).  

  Det kan i många fall vara så att lärare på grund av andraspråkselevernas begränsningar un-

dervisar på en för låg kognitiv nivå. Istället för att minska kraven och tillrättalägga ska lära-

ren väcka intresse och nyfikenhet genom att förklara och förenkla för eleverna (Holmegaard 

& Wikström 2004:544). Gibbons (2006:22) hävdar att det är viktigt att se språk-utvecklingen 

som en process, där de sociala sammanhang eleven befinner sig i spelar stor roll för hur väl de 

lär sig språket. Förmågan att lyckas med mer och mer krävande uppgifter ökar motivationen, 

som framkallar en ökad inlärningskapacitet (Holmegaard & Wikström 2004:546).  

2.4 Stöttning 

Begreppet stöttning kommer från engelskans scaffolding, som handlar om att ge tillfälligt 

språkstöd (Lindberg 2004:472). Gibbons (2006:29) menar att stöttning ”leder eleverna mot 

nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse.”  

  Lindberg (2004:472) nämner två kriterier för att denna hjälp ska kallas stöttning. Det handlar 

först om att kunna visa att eleven lyckas lösa sina arbetsuppgifter med hjälp av lärare. Det 

måste även synas att eleven på grund av detta nått upp till en högre grad av självständig kom-

petens. 

  Det är lärarens ansvar att se till att undervisningen förs framåt så att andraspråkseleverna kan 

bygga på sina kunskaper i alla ämnen (Gibbons 2006:29f). Förväntningarna ska vara lika höga 

på alla elever men det ska ges en lämplig stöttning så att andraspråkselever kan lyckas med 

sina uppgifter. Uppgifterna ska inte förenklas utan de ska vara autentiska och kognitivt kräv-

ande. Det är stöttningen som ska varieras beroende på elevernas behov (ibid.).  

  Gibbons (2006:185f) anser att stöttning förutsätter tre grundprinciper. Den första är att lärare 

bygger vidare på elevens språk, kultur, förståelse och erfarenheter. Andra principen innebär 

stöd av den typ som svarar mot de behov andraspråkselever har så att de kan nå kursplanens 
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mål. Det handlar helt enkelt om att åstadkomma ett klimat som gör att eleverna lär sig så 

mycket som möjligt genom samarbete med både lärare och elever. Tredje principen handlar 

om viljan att låta eleverna ta eget ansvar för att använda nytillägnad kunskap självständigt, i 

nya kontexter och i egna syften (ibid.). 

2.4.1 Elevers tidigare erfarenheter och kunskaper 

Lärare bör dra nytta av elevens tidigare studier, erfarenheter och kunskaper. För eleven är det 

viktigt att vara förtrogen med aktiviteter och arbetssätt för det är alltid elevens perspektiv som 

avgör om något kan räknas som stöd (Sellgren 2005:209). När lärare tar hjälp av andraspråks-

elevernas egna erfarenheter och kunskaper stärker man deras självkänsla och självförtroende 

(Ladberg 2003:187). De känner att de har något att bidra med som är värdefullt, då de får 

möjlighet att använda och visa egna kulturella kunskaper (ibid.). 

2.4.2 Interaktionen i klassrummet 

Klassrummet är den bästa miljön för andraspråksutveckling. Där finns både kulturkontext och 

situationskontext och eleverna kan se sammanhang genom det språk som används i klass-

rummet (Gibbons 2006:162). Interaktionen mellan lärare och elev har stor betydelse för 

språkutvecklingen och speciellt den interaktion som uppkommer när någon förtydligar vad 

han menar, förhandlar eller omformulerar det han vill ha sagt (ibid.). Det är viktigt att ge ele-

verna möjlighet att få bygga ut sitt språk i sådana sammanhang där det ställs krav på deras 

språkliga färdigheter (Gibbons 2006:36).  

  Det är av stor betydelse för andraspråksutvecklingen hur samtalen läggs upp i klassrummet 

(Gibbons 2006:37f). Den vanligaste typen av interaktion är den där läraren ställer en fråga. 

Eleven svarar med ett ord eller kortare mening och sedan gör läraren en utvärdering av svaret. 

Denna interaktion brukar benämnas IRF (Initiation, Response, Feedback) eller IRE (Initiation, 

Response, Evalution). Gibbons (2006:37f) anser att denna form handlar mer om att kontroll-

era att eleverna kan och inte om att ge eleverna tid att formulera ett begripligt svar. Lindberg 

(2004:478) anser också att samtalen mellan lärare och elev inte alltid är stöttande. I klass-

rummet är det läraren som styr interaktionen och avgör samtalsämnet. Eleven blir passiv och 

får inte möjlighet att ta egna initiativ. 

  Av naturliga skäl är samtalen i klassrummet målinriktade och strukturerade men det behöver 

inte betyda att enbart läraren leder samtalet (Lindberg 2004:479). Läraren ska uppmuntra ele-

verna till att söka kunskap genom att gå från slutna frågor med givna svar till att stötta elever-

na i deras försök att formulera och tolka det nya ämnesstoffet (ibid.). 
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  Lindberg (2004:479) hänvisar till en studie gjord av Wells som visar att små förändringar i 

den traditionella IRF-modellen hade stor inverkan på samtalet mellan lärare och elev som ram 

för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Det lärarledda samtalet visade sig främja ele-

vernas lärande då läraren tog emot elevernas svar och uppmuntrade dem att utveckla sina tan-

kar, motivera och dra nytta av sina egna erfarenheter. På detta sätt skapas inkluderande lärmil-

jöer som inspirerar eleven till att vilja uttrycka sina åsikter och egna funderingar (ibid.). Gib-

bons (2006:39) är av samma åsikt och hon menar att lärare bör skapa tillfällen där det ges 

möjlighet att föra en mer varierad och dialoginriktad interaktion.  

  Lindberg (2004:474f) hävdar att arbete i små grupper ger unika möjligheter att utveckla 

språket. Att arbeta i grupp kan ses som en kollektiv stöttning där eleverna sinsemellan kan bi-

dra till varandras språkutveckling. De får lära sig att introducera samtalsämnen, argumentera 

och använda språket på ett sätt som inte alltid är möjligt vid ett lärarstyrt samtal i klass-

rummet. Holmegaard & Wikström (2004:545) diskuterar lärarens roll i grupparbeten. Läraren 

ska vara handledare och vägleda då eleverna inte själva kommer vidare i arbetet. Detta är en 

grundläggande premiss för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av grupparbetet 

(ibid.). 

  Nackdelen med grupparbete är att vissa elever låter andra göra jobbet (Löthagen 2008:102). 

Då kan det vara bra att ha mer homogena grupper där eleverna ligger på samma språknivå och 

förmåga. Dessa grupper kan också få mer stöttning av läraren eftersom vissa grupper inte be-

höver lika mycket hjälp. En mer heterogen grupp med olika språknivåer har också fördelar då 

eleverna har olika förmågor och kan hjälpa och komplettera varandra (ibid.). 

  Det är lika viktigt att lyssna som att tala i ett samtal (Garme 2006:122). Att lyssna till den 

som har ordet är viktigt, dels för att föra samtalet vidare men också för talarens själv-

förtroende. Men talarens budskap når inte alltid fram. I ett livligt samtal avbryter man var-

andra, blir överröstad eller svarar med en instämmande nick. Lärare bör medvetet arbeta för 

att skapa ett demokratiskt samtalsklimat genom att uppmärksamma eleverna på vad som sker i 

samtal i skiftande sammanhang (ibid.). 

2.4.3 Kontextualisering av innehåll 

Kontext är lika med sammanhang och för att underlätta och göra ny kunskap mer lättillgäng-

lig för andraspråkselever sätter man in det nya i en kontext (Löthagen 2008:70). Sellgren 

(2005:211) refererar till Cummins (1984:141) som anser att andraspråkseleverna möter en 

kontextreducerad kommunikation alldeles för tidigt i skolan och som alltför ofta leder till 

misslyckande. Han menar att ju tidigare den kontextbundna undervisningen börjar desto lätta-
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re har andraspråkselever att utveckla en högre språklig nivå och klara av mer kontextreduce-

rade uppgifter.  

  Kontextbaserat innehåll kan vara olika texttyper, bilder, samtal, diskussioner, filmer, studie-

besök eller laborationer (Löthagen 2008:71). Tekniska hjälpmedel som smartboard och data-

program är ytterligare former som ger en kontextrik undervisning (ibid.). Det finns även inre 

faktorer som ger kontextuellt stöd och dessa tillhör eleven själv (Sellgren 2005:209). Exempel 

på sådana faktorer är tidigare erfarenhet, motivation och intresse för uppgiften som gör den 

lättare att ta till sig.      

 Andraspråkselever behöver extra mycket kontextbunden undervisning för att kunna nå en 

högre kognitiv nivå (Holmegaard & Wikström 2004:544). Sellgren (2005:210) anser att kun-

skaper i språk och ämne utvecklas bäst då andraspråkselever får språklig och kontextuell 

stöttning men samtidigt utmanas kognitivt. 

3 Metod och material 

I detta avsnitt beskriver jag val av metod, material, genomförande och forskningsetiska prin-
ciper. 

3.1 Metodval 

Eftersom min undersökning handlar om att studera språkutvecklande insatser i ämnesunder-

visningen har jag använt mig av kvalitativa metoder som observationer och intervju. Johans-

son & Svedner (2001:34) anser att ”kvalitativa observationer, kompletterade med kvalitativa 

intervjuer, antagligen är den mest givande metoden”. De hävdar att den informa-tion som in-

samlas om undervisningen eller om klassrumsinteraktionen är betydelsefull för läraryrket. 

  Jag inledde med två observationer där jag antecknade olika skeenden i klassrummet. Cum-

mins modell användes för att beskriva de aktiviteter som utfördes under lektionerna. Som stöd 

användes en kopia av modellen (se Figur 1) och en modell med tomma fält (se Bilaga 1).  

  Den tredje observationen och intervjun spelades in med hjälp av mobiltelefon. Anteckningar 

fördes i ett observationsschema (se Bilaga 2).  

  Vid intervjun följde jag ett frågeformulär (se Bilaga 3) med frågor som var knutna till min 

frågeställning. Jag gjorde en halvstrukturerad intervju där jag gav läraren utrymme att påverka 

intervjun i viss mån. Lagerholm (2005:55) menar att det kan hända att informanterna styr in-

tervjun så den tar en annan riktning eller att man inte får så uttömmande svar. Därför är det 

bra att ha en frågemanual att följa så syftet med intervjun uppfylls. 
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  Valda delar av mitt inspelade material har transkriberats som skriftspråk i resultatet. Är syf-

tet mer inriktat på innehållet kan transkriptionen vara mer likt skriftspråk (Lagerholm 

2005:33). Jag har avidentifierat elever och lärare genom benämningarna E för elev och L för 

lärare. 

3.2 Material 

Undersökning gjordes på en 6-9-skola i Jönköpings län. Skolan har cirka 410 elever och av 

dessa har ungefär 40 % av eleverna utländsk bakgrund.  

  Jag valde årskurs 8 och 9 därför att jag ville se undervisning som innehåller större krav på 

språket i ämnesundervisning än mellanstadiet, där jag själv arbetar. Att det blev just dessa 

klasser berodde på att de introducerades i nya ämnesområden.  

  Observationer gjordes vid tre SO-lektioner som alla handlade om religion. Två av lektioner-

na var i årskurs 9 och berörde islam. På den tredje lektionen, i årskurs 8, var temat ”kristen-

domen i världen”. 

I nian är det 16 varav sju elever med utländsk bakgrund. Fyra av eleverna kom till Sverige för 

fyra år sedan. De tre andra eleverna är födda i Sverige.  

  Årskurs 8 består av 28 elever, varav sju elever tillhör en annan klass. Åtta elever har ut-

ländsk bakgrund och av dem är fyra födda i Sverige. En elev kom för två år sedan, en för fyra 

år sedan och de två andra eleverna kom för sju år sedan. Vissa av andraspråkseleverna läser 

ämnet svenska som andraspråk då de andra eleverna har svenska. Alla elever i årskurs 9 når 

minst G-nivå. Ett par elever i årskurs 8 kommer inte att nå målen i SO. 

  Den intervjuade läraren var samma lärare som höll i de tre lektionerna. Han är utbildad mel-

lanstadielärare med lång lärarerfarenhet och har Svenska/SO som ämnesinriktning.  

3.3 Genomförande 

Jag tog kontakt med rektorn på högstadieskolan som gav klartecken till undersökningen. Där-

efter träffade jag den SO-lärare som jag skulle intervjua och göra observationer hos. Han in-

formerade sedan eleverna i klass 9 om mitt syfte med observationerna och fick ett god-

kännande av dem. 

  Vid de två första lektionerna förde jag enbart anteckningar. Under den andra lektionen fick 

eleverna arbeta två och två och då gick jag runt och lyssnade på några elevers samtal kring 

muslimsk klädsel. 
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  Även eleverna i årskurs 8 var informerade av läraren. Han hade även berättat att lektionen 

skulle spelas in. Direkt efter varje observation sammanställdes materialet samt bearbetning av 

samtal till skriftspråk   

  Intervjun gjordes några dagar efter observationerna. Den gjordes efter lektionstid för att vi 

skulle ha gott om tid. Hela intervjun spelades in men jag förde även lite anteckningar av sä-

kerhetsskäl, om inte tekniken skulle fungera. Vi samtalade kring de frågor jag hade utarbetat 

och intervjun tog ungefär 60 minuter.  

3.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap har fyra grundläggande in-

dividskyddskrav på forskning (Vetenskapsrådet). Dessa fyra krav är informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

  Samtliga deltagare blev informerade om mitt syfte med undersökningen och att medverkan 

var frivillig. De fick reda på att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Eftersom min 

undersökning inte var av privat och etiskt känslig natur krävdes inte föräldrarnas samtycke.  

  Konfidentialitetskravet innebär att jag som forskare har tystnadsplikt och inte får sprida 

känsliga uppgifter om deltagarna i min undersökning. Samtliga deltagare och skola är aviden-

tifierade. 

  Enligt nyttjandekravet ska deltagarna få tillgång till undersökningen för publicering Jag har 

erbjudit berörd lärare att ta del av det material jag fått fram vid observationer och intervju. Jag 

har även förklarat att allt material endast ska användas till min undersökning (ibid.). 

 

4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från undersökningen samt analys av de delar som berör mitt 

syfte och min frågeställning. Dialoger från observationerna presenteras i tabeller och utdrag 

från intervjun visas.  

4.1 Språkutvecklande ämnesplanering 

I intervjun säger läraren att han inte sätter upp några direkta språkmål eller tänker aktivt språk 

i sin undervisning. Men han vill samtidigt inte att någon elev ska misslyckas på grund av 

språket. Han säger att han tänker språk i planeringen men menar också att vissa elever inte har 

förmågan att lyckas. Är man svag i svenska är det oftast så att man är svag i andra ämnen 

också, menar han. Det sker ingen planering med lärare i svenska som andraspråk där andra-
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språkselevernas språknivå kan delges läraren och han har inte själv gjort någon bedöm-ning 

av den. 

  Läraren berättar att han använder sin erfarenhet av hur elever lär sig bäst, oavsett moders-

mål, vid planerandet av lektionerna. Han planerar för att eleverna ska klara innehållet och är 

väldigt mån om att alla ska klara G i ämnet.   

  Under observationen av den första och den tredje lektionen delgav läraren eleverna de frågor 

som täckte de olika arbetsområdena. Dessa frågor skulle senare besvaras utifrån läroboken 

och sidhänvisning fanns med. Han lämnade ut papperskopior på de lokala strävansmålen och 

vad som krävdes för att få ett G. Han stannade till vid en elev och förklarade närmare vad ele-

ven skulle läsa och visade pappret med frågorna. Eleverna fick veta vilka aktiviteter som skul-

le ske inom ämnesområdena och provdatum. För niorna gällde det att göra ett eget inläm-

ningsarbete. Han uppmanade eleverna att ställa frågor om de inte förstod. 

 

               Jag är mån om att de ska förstå, att någon elev inte ska nå upp till ett G på grund av språ-

ket. För mig är kontakten viktig så jag försäkrar mig om att de verkligen har förstått. Jag 

kan gå fram till dem under lektionen eller prata med dem efter lektionen. Det är inte så 

svårt att nå ett G i SO. 

 

Resultatet visar att det inte sätts upp några språkmål. Däremot finns en stor medvetenhet när 

det gäller att sätta upp ämnesmål. Eleverna delges målen, vad som ingår i området samt hur 

de ska arbeta för att nå målen. Det läggs stor vikt vid att alla elever ska förstå rent innehålls-

mässigt. Det tillvägagångssättet skulle även fungera för att sätta upp språkmål. Läraren säger 

att det inte görs en aktiv språkplanering men de aktiviteter som gjordes under lektionerna 

främjar både språk och innehåll. Detta kan förtydligas genom att placera aktiviteterna i Cum-

mins modell (se figur 2). 
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Samtal om fasta och bön    
Elevers egna erfarenheter utnyttjas   
Genomgång med  PowerP oint och  
bilder som stöd. Förklaring av ord  
i samband med det.   
Två och två pratar kring bild och  
frågor   
Film utan återkoppling   

B 

  

  

Låg kognitiv nivå   

Lösa frågorna i läroboken på  
egen hand   
Föra anteckningar   
Anpassat material  , mycket fakta   
Göra slutarbete på egen hand i  
islam   
D elvis  IRF - undervisni ng   

C 

  

A 

  

D 

  
            kontextbundet   kontextreducerat   

K arta finns i klassrummet   
Använder material för att visa ko n- 
kret (pappersark)   
Språkligt stöd vid samtal efter le k- 
tionstid   

  

Låg kognitiv nivå   
 

Figur 2. Planerade aktiviteter i undervisningen. 

 

Figur 2 visar att de planerade aktiviteterna främst är placerade i fält A och B, som är de fält 

där undervisningen bör ligga för att främja andraspråkelevernas språkutveckling. Den kogni-

tiva nivån ökar i takt med att undervisningen går framåt samtidigt som kontextbundenheten 

kvarstår. Aktiviteterna speglar olika former av stöttning som är gynnsamma för andraspråks-

eleverna. De aktiviteter som finns i fält C kommer i ett senare skede av undervisningen och 

finns inte med i mina observationer. Han delgav eleverna dessa aktiviteter i förväg och kopp-

lade samman dem med kunskapsmålen för ämnesområdet. På det sättet fick eleverna en för-

förståelse för ämnesinnehållet samt vilka olika medel som skulle användas för att nå kraven i 

ämnet. Samtidigt ställdes krav på eleverna att ta eget ansvar för sitt lärande; att fråga när de 

inte förstod. Läraren var lyhörd för elevernas frågor och kontakten mellan lärare och elev var 

tydlig. Det visade sig bland annat när läraren tog tid att hjälpa vissa elever under lektionen 

samt även efter lektionstid  

  Läraren säger att han tänker språk vid planeringen men att det finns andraspråkselever som 

har det svårt i alla ämnen. Det finns inget samarbete mellan ämnesläraren, lärare i svenska 
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som andraspråk eller lärare i modersmål. Läraren har ingen information om andraspråks-

elevernas språknivå. 

    

              Jag samarbetar inte med någon lärare i svenska som andraspråk och det är väl en brist, 

som jag ser det. Läraren i svenska som andraspråk skulle kunna hjälpa mina SO-elever 

men där har vi inte kommit så långt som vi skulle kanske, men det är ett sätt som vi skul-

le kunna hjälpas åt med eleverna. 

   I en perfekt värld skulle jag, modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk job-

ba tillsammans med religionsavsnittet, men jag ser inte riktigt hur det skulle kunna gå till. 

 

Skolan är inte organiserad på ett sätt som skapar utrymme för ett samarbete mellan dessa lä-

rarkategorier. Läraren är väl medveten om att det är en brist men han ger uttryck för att det 

skulle vara svårt att få till ett samarbete. Ett samarbete som han anser skulle vara till stor nytta 

för eleverna.  

  

4.2 Elevers tidigare erfarenheter och kunskaper 

Läraren berättar i intervjun att han ofta tar hjälp av elever och använder deras kunskaper. Han 

anser att det är en stor tillgång för de kan så mycket mer än vad han kan i vissa områden, som 

t.ex. religion. Läraren berättar att han ibland provocerar fram reaktioner genom att kasta ut 

olika påståenden. Detta gör han för att eleverna ska visa och använda det de faktiskt har erfa-

renhet av. Det sker ingen planering utifrån elevernas erfarenheter och kunskaper utan mycket 

kommer spontant vid olika diskussioner i klassrummet. 

  Vid första lektionen fick alla eleverna säga saker som de förknippade med islam. Ord som 

kom upp var bland annat Allah, Koranen, krig, terrorister, Mecka, fasta. Det var inget arbete 

med de orden direkt efter utan undervisningen gick vidare med annan aktivitet. Vid några till-

fällen tog läraren hjälp av de muslimska eleverna i klassen. Många delar av innehållet koppla-

des till elevernas erfarenheter från deras egen vardag. 

  Tabell 1 visar ett samtal mellan läraren och tre elever, varav två är andraspråkselever. Ämnet 

är islam och de samtalar om fastan. 
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Tabell 1. Samtal i klassrummet där lärare anknyter till elevers egna erfarenheter 
SAMTAL VAD HÄNDER? 
L: Vill du berätta lite om fastan? inledande fråga om ämnet 
E1: Vi kallar det Ramadan, många vuxna gör det. Förklarar 
L: Fastar du? leder samtalet vidare, sluten fråga 
E1: Ja  
L: Hur länge då? omformulerar med öppen fråga 
E1: Varje år i en månad. svar utifrån egen erfarenhet 
E2: Är det inte jobbigt? väcker intresse hos annan elev 
E1: Jo, ibland. Man vänjer sig. Man äter ju på kväl-
len och på morgonen 

förklarar utifrån sig själv 

L: Får man inte dricka då? bygger vidare på elevens svar 
E1: Nej, man äter inte och dricker inte. Ibland kan 
barn få dricka föra att orka 

får visa mer egen erfarenhet 

E3: Jag är muslim men fastar inte. Men det är job-
bigt vet jag. Ramadan är på olika tider. 

en annan elev förklarar av egen erfaren-
het 

L: Hur menar du då? uppmärksammar även den eleven. 
E3: Det tar lång tid innan man får äta. Förklarar 
E1: När solen går ner får man äta och ibland tar det 
lång tid innan det blir mörkt. Och så går jag upp 
innan det bli ljust. 

omformulerar den andre elevens för-
klaring. 

 

Som tabell 1 illustrerar får elev E1 möjlighet att använda språket för att uttrycka sin kunskap 

om fastan, genom upplevelser från sin vardag. Efter hand skapas ett intresse hos andra elever 

som också vill berätta om sina erfarenheter. Eleverna får höra språket av andra än läraren och 

får på så sätt ta mer eget ansvar för att göra sig förstådda. Läraren finns hela tiden med men 

mer i bakgrunden för att stötta upp och leda samtalet vidare. 

  De ord som togs upp under första lektionen lämnades utan någon återkoppling. Det gjorde 

det svårare att se samband mellan orden och islam. De muslimska elevernas kunskap skulle 

även vid detta tillfälle ha använts. 

4.3 Interaktionen i klassrummet 

Läraren tycker att dialogen med eleverna är mycket viktig. Han vill ha ett öppet klimat där 

eleverna ska våga fråga och säga vad de tycker. När det ska vara grupparbete tänker han of-

tast på att sätta ihop grupper med jämngoda elever. Han vill att alla elever ska jobba och att 

de elever som är svaga inte bara flyter med i en grupp med duktiga elever. Han tänker mer 

på att de som inte är så drivna kan driva varandra i en grupp. I klassrummet är det fri pla-

cering. Läraren ansåg att eleverna kunde ta det ansvaret men han såg också att de inte alltid 

gjorde ett bra val.  

  Vid första och andra lektionen satte sig tre elever lite avsides från resten av klassen. En-

dast en av dem var stundtals med vid samtalen under lektionerna. 
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  Vid den andra lektionen fick eleverna en stencil med bilder på muslimska flickors klädsel.  

Tabell 2 visar en dialog mellan en elev med svenska som modersmål (S) och en elev med 

svenska som sitt andraspråk (A). 

 

Tabell 2. Stöttande dialog mellan andraspråkselev och förstaspråkselev  
SAMTAL VAD HÄNDER? 
A: De e väl ok med slöja. tittar på flicka med slöja 
S: Ja, jag skulle inte bry mig. förmedlar egen tanke 
A: Men det kan ju va jobbigt för henne. abstrakt formulerad tanke 
S: Vaddå? förstår inte det sagda 
A: Nej, många kan ju kolla på henne och säga nått å så. korrigerar sin tanke 
S: Ja, jag skulle nog inte vilja det.. Man kan ju bli mob-
bad. 

samma tanke med ny formulering 

A: Ja mobbad ja. Fast de e ju som mössa. Det har ju 
alla, typ. 

upprepar mobbad använder egen 
erfarenhet för att gå vidare 

S: Ja tjejer också, så det skulle kanske inte vara så far-
ligt 

egen erfarenhet 

A: Man får ju se ut som man vill. Jag gillar inte den 
svarta. 

saknar ord att tydligt utrycka sin 
åsikt  

A pekar på flicka med burka. tar hjälp av bilden 
S: Va då menar du? frågar för att få klarhet 
A: Ja, när man inte ser ögonen pekar på bilden för att tydliggöra 
S: Jaså, burka menar du? gör en egen tolkning 
A: Ja, just de, burka ja bekräftar tolkningen 

 

Tabell 2 visar hur elev S hjälper Elev A att hitta de rätta orden för att uttrycka sig med större 

tydlighet. Bilderna ger stöd för elev A att komma vidare i samtalet när språket är begränsat. 

Elev S har ett större ordförråd och ligger på en högre språknivå och kan därför ge elev A möj-

lighet att bygga ut sitt språk. Det blir ett utvecklande samtal för båda trots att de inte är på 

samma språkliga nivå. När inte läraren är med i samtalet får eleverna själva sköta språk-

inlärningen. Båda eleverna visar prov på egna åsikter och kan även argumentera för dessa. 

Språket fyller i detta sammanhang ett meningsfullt syfte. 

  Lektion nummer tre i årskurs 8 var en genomgång och repetition av katolska kyrkan. Läraren 

använde kartan för att visa katolska kyrkans utbredning. Tabell 3 visar hur läraren inleder lek-

tionen som äger rum i årskurs 8. 
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Tabell 3. Inledande undervisning som visar små förändringar i IRF-modellen 
SAMTAL VAD HÄNDER? 
L: Idag finns katolska kyrkan främst i södra 
Europa och i en världsdel till. Vilken världs-
del då? 

kontrollfråga ställs till eleverna 

E4: Sydamerika. kortfattat och korrekt svar 
L: Varför är den stor i Sydamerika, tror du 
E5? 

fråga som ställer kunskapskrav 
försöker få igång en dialog 

Inget svar från elev E5.  
L: Någon annan som vet? inväntar eleverna  
Inget svar.  
L: Vilka upptäckte Sydamerika? (Frågar två 
tre elever men får inget svar). 

ny kontrollfråga 

Frågar två elever men får inget svar.  
L: Det finns alltid en naturlig förklaring till 
det mesta. Försök nu att använda det ni har i 
huvudet, som ni har lärt er tidigare. Det var ju 
så här att den katolska kyrkan finns framför 
allt i södra Europa och vad har vi för länder 
där? Jo där finns Italien, Spanien. Portugal, 
Grekland. 

förklarar och förenklar så att ele-
verna ska dra logiska slutsatser ut-
ifrån tidigare kunskaper 
 
 
svarar på sin egen fråga 

Paus  
L: Hur kommer det sig då att den katolska 
kyrkan idag finns i Sydamerika?  

kontroll om eleverna följt med i re-
sonemanget 

Frågar E6 som svarar tyst.  
L: Helt rätt. Du skulle sagt det lite högre så 
alla hör. E7 måste höra också så han hänger 
med. Jag ska ge dig en ny chans. 

ser till att alla elever lyssnar 
ger utrymme för elevmedverkan 

E6: Kanske en av de sydeuropeiska länderna 
upptäckte Sydamerika. 

upprepar sitt svar, lite tvekande 

L: Ja, precis. Spanjorerna åkte ju över till 
Sydamerika. Vilka språk pratar man mest där? 

kontrollfråga 

E8: Engelska. Gissning utifrån tidigare erfaren-
heter  

E9: Spanska. kortfattat och korrekt svar 
L: Spanska, och varför gör man det? Jo, span-
jorerna. Det finns ett land i Sydamerika där 
man talar portugisiska och det är Brasilien 
och vilket land var det som var först i Brasili-
en? Jo, Portugal, alltså portugisiska. 

återkopplar och försöker skapa 
sammanhang 
 
 
ger inte eleverna chans att svara 
 

 

Det här samtalet speglar en mer traditionell undervisning där IRF-interaktionen dominerar (se 

tabell 3). Läraren börjar med att ställa en kontrollfråga och elev E4 behöver inte formulera sitt 

svar för att göra det begripligt. Därefter ställs en mer kunskapskrävande fråga och då får lära-

ren inget gensvar från eleverna. De tidigare kunskaper eleverna har räcker inte till och de har 



24  
 

därför svårt att se sammanhang. Läraren försöker vid några tillfällen att få igång en dialog 

med eleverna men frågorna ligger på en relativt hög kognitiv nivå och utan kontext blir de för 

svåra. Han gör avvikelser i IRF-mönstret då han ger förenklingar och återkopplingar för att 

eleverna ska förstå. Några elever svarar kortfattat på de mer slutna frågorna. Elev E8 gör ett 

försök med en gissning, baserat på tidigare kunskap om engelska språkets utbredning. Läraren 

visar att han är mån om att alla ska följa med, som t.ex. E7. Men undervisningen liknar mer 

en föreläsning där läraren styr innehållet genom att t.ex. svara på sina egna frågor. 

  Lektionen fortsätter med en PowerPoint-presentation där läraren har delat upp fakta i viktiga 

punkter och inleder med påven. Han förklarar ord som är förknippade med påven t.ex. ställfö-

reträdare och sakramenten och bild på påven visas. Tabell 4 återger ett samtal mellan lärare 

och elev när påvens roll i katolska kyrkan tas upp. 

 

Tabell 4. Samtal som visar hur lärare kontextualiserar och förenklar för eleverna 
SAMTAL VAD HÄNDER? 
L: Chef över katolska kyrkan är påven i Rom. 
Han är den högste chefen och det finns bara 
en påve. Han räknas som Jesu ställföreträdare 
på jorden. 

inledande kontextualisering av begreppet 
ställföreträdare, fångar upp eleverna 
 

L: Vad är en ställföreträdare? öppen fråga  
Paus ger tid för eleverna att uttrycka sig 
E10: Typ att han pratar om Jesus ah jag kan 
inte förklara. 

försöker formulera ett svar men orden räcker 
inte till 

L: Nej det är inte riktigt det men ..om jag inte 
kommer… 

på väg att förenkla men blir avbruten 

E11: Han är som Jesus på jorden. utvecklar egna tankar 
L: Ja han är som Jesus, lite som en reserv. förenklar 
E10: ReservJesus. omformulerar  
L: Ja det är inte säkert att jag får säga så men 
det är en ganska bra jämförelse. 
Om vår rektor blir sjuk så blir biträdande rek-
tor ställföreträdare. 

förenklar genom att göra jämförelser med ele-
vernas vardag 

E8: Påven är alltså biträdande för Jesus. ser sammanhang och visar förståelse 
L: Kan man säga, han rycker in för honom ef-
tersom Jesus inte finns här är på jorden. 

förtydligar  

E8: Vad heter påven? frågar för att få en mer konkret bild av påven 
L: Han heter Benedictus den sextonde. Det 
hörde inte E7 heller. 

ser till att elev är uppmärksam 

E12: Benedictus den sextonde kunskapsinhämtning 
E8: Och han är alltså påve i Rom? frågar för att få sammanhang 
L: Ja han är påve i Rom och han är katolska 
kyrkans högste ledare. 

förtydligar och återkopplar 
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I tabell 4 är samtalet mer dialoginriktat. Den inledande kontextualiseringen gör att eleverna är 

med i samtalet från början till slut. Den öppna frågan i början av samtalet kräver mer av språ-

ket än en sluten fråga, som svaret från elev E10 tydligt visar. Men efter att ha fått lyssna till 

andra elevers tankar och lärarens förenkling så skapar E10 en egen tolkning ”reservJesus”.  

  Samtalet visar också ett tillåtande klimat där eleverna kan ställa frågor för att få sammanhang 

och få ett förtydligande. Det visar prov på en inkluderande lärmiljö där eleverna vågar uttrycka 

sina egna tankar. 

4.4 Kontextualisering av innehållet 

De tre observerade lektionerna omfattade olika slag av kontextbaserat innehåll. Under den 

första lektionen introducerades islam med hjälp av en karta på väggen för att visa var islams 

utbredning. En Smartboard användes för bl.a. skriva nyckelord samt ord som eleverna för-

knippade med islam. Film visades om hur det är att leva som muslim. Inre faktorer som ger 

kontextuellt stöd var elevers egna erfarenheter och motivation att vilja utvecklas vidare.  

 

              Jag har elever som kommer till mig efter lektionen, både första- och andraspråkselever, 

som vill att jag ska titta på deras arbete. Då kan jag förklara vad som behöver förbättras, 

både när det gäller språk och innehåll. Jag visar också vad som ska läggas till och utveck-

las för att nå ett högre betyg. Den hjälpen får de för att de tar det initiativet. Men det är 

klart att det blir svårt att ta emot alla elever på det sättet. 

 
Läraren berättar att han ger viss stöttning efter lektionstid. Det är eleverna själva som väljer 

att komma till honom för att få respons på olika arbeten. Vanligtvis är det elever som kommit 

en bit i sin språkutveckling som söker hjälp.  

  Den tredje lektionen inleddes med att varje elev fick en papperskopia på vilka delar som var 

viktiga till provet. Läraren använde karta även på denna lektion. Sedan använde han PowerPo-

int med stödjande bilder. För att förklara delningen av den katolska kyrkan användes ett pap-

persark som revs i tre delar. 

  I intervjun berättar läraren att just PowerPoint är ett bra sätt att få fram det viktigaste av in-

nehållet. Han ser det som ett manus, ett sätt att prata och bli tydlig för eleverna. 

 

Men jag tänker också att det är bra att ta med bilder när jag använder PowerPoint. Kom-

mer man inte ihåg påven i den katolska kyrkan så kanske man med hjälp av bilden kom-

mer ihåg att han är påven, samma sak med Peterskyrkan. Man kanske inte kommer ihåg 

Peterskyrkan bara i text men får man se bild på kyrkan kanske man kommer ihåg det., el-

ler visa en film för att förstärka vissa saker. Lär de sig inte när jag säger det eller via bo-
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ken eller inte orkar läsa läxan så kanske de är lite uppmärksamma när de ser filmen. Då 

hjälper det eleven. Så tänker jag men det gör jag inte enbart för invandrareleverna. Det 

tänker jag för alla. 

 

Läraren berättar vidare att ”i den bästa av världar” skulle det vara till stor fördel om man kun-

de arbeta mer med lärare i svenska som andraspråk, där elever med behov av stöd kunde få 

hjälp med svåra SO-texter. Läraren har svenska och SO i årskurs 6 och där kan han jobba mer 

parallellt med ämnena. Det finns tid till att förklara orden de inte förstår, skriva dem, sätta in 

orden i texter och få ihop ett sammanhang för eleverna. 

 

                  SO-ämnet har ett läromedelsmaterial som vi använder som ska vara lättare att förstå. 

Jag vet inte om det alltid är så mycket enklare. Man trycker in fakta på färre sidor och 

texten blir rätt svår då också. Men jag använder ju detta. 

 

Med hjälp av Cummins modell förtydligas den kontextualisering av innehållet som undervis-

ningen omfattade (se figur 3). 

Elevers egna erfarenheter utnyttjas 
Genomgång med PowerPoint och 
bilder som stöd.  
Två och två pratar kring bild och 
frågor 
Film  
 
 

B 

 
 

 

C 
A D 

       kontextbundet kontextreducerat 

 
Pappersark rivs sönder för att visa  
katolska kyrkans delning 
Bilder 
Smartboard 
 
 

 

 

Samtal om fasta och bön  
Elevers egna erfarenheter utnyttjas 
Genomgång med powerpoint och 
bilder som stöd. Förklaring av ord 
i samband med det. 
Två och två pratar kring bild  
Film utan återkoppling 
Nyckelord på Smartboard 

B 

 
Hög kognitiv nivå 

C 

A D 
            kontextbundet kontextreducerat 

Karta finns i klassrummet 
Använder material för att visa kon-
kret (pappersark) 
Språkligt stöd vid samtal efter lek-
tionstid 
 

Låg kognitiv nivå 
 

Figur 3. Kontextuellt stöd som ges eleverna i undervisningen. 
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Av modellen (figur 3) kan man utläsa att det ges kontextuellt stöd för att eleverna ska klara av 

både kognitivt enkla och svårare aktiviteter. Undervisningen rör sig från ett vardagsrelaterat 

språk (fält A) till ett mer kunskapsrelaterat språk (fält B,C). De elever som behövde hjälp med 

texterna ur läroboken fick ett anpassat material, hämtat ur lärarhandledningen. Läraren ansåg 

att det kunde upplevas som svårare när mycket fakta komprimeras på färre sidor. Detta mate-

rial kräver en hög kognitiv nivå samt kontextreducerat och finns därför inte med i modellen. 

För att på egen hand arbeta med materialet krävs en förberedande kontextuell stöttning. Efter-

som undervisningens aktiviteter ligger i fält A och B ser det gynnsamt ut för dessa elever. En 

möjlighet kan vara att låta alla elever följa läroboken och de som behöver får stöttning vid 

textläsning. Då blir det lättare att ha samma krav på eleverna men vägen att nå dem skiftar. 

  Innehållet i filmen hade blivit kognitivt enklare om det hade skett en återkoppling. Enligt 

min tolkning hamnar filmen i fält B. Det hade varit mer språk- och kunskapsutvecklande om 

eleverna fått arbeta vidare med ord och begrepp ur filmen. Då hade eleverna fått möjlighet att 

se sammanhang på en lägre kognitiv nivå (fält A). 

  

5 Sammanfattande diskussion 

Enligt Gibbons (2006:164ff) är det viktigt att ta reda på vilka språkliga krav som ställs på 

andraspråkseleverna. Vid samarbete med modersmålslärare och lärare i svenska som andra-

språk skulle ämneslärare få vetskap om elevernas språkutveckling. På flera ställen i min teori-

bakgrund framhålls det hur viktigt det är med samplanering (se avsnitt 2.2, 2.2.1). Lärare i 

svenska som andraspråk bör ha vetskap om språknivån på eleverna genom exempelvis gjorda 

performansanalyser, och ämnesläraren bör vara insatt i ämnesinnehållets krav. Med dessa för-

utsättningar kan lärare i svenska som andraspråk i samplanering med ämnesläraren konstruera 

uppgifter som gynnar elevens språkutveckling samtidigt som målen för ämnet upp-fylls. Lära-

ren kan även ta hjälp av modersmålslärare, som har god kunskap om andraspråkselevernas 

språknivå på modersmålet. Då får man en bild av hur eleven behärskar modersmålet samt 

även kunskapsnivå. Gibbons (2006:23) framhåller att målet för all ämnesundervisning måste 

vara att integrera språk och innehåll. Precis som jag lyfter fram i min forsknings-bakgrund, 

anser också läraren att ett samarbete med lärare i svenska som andraspråk och modersmåls-

lärare skulle vara till stor nytta för andraspråkseleverna. Just nu finns det out-nyttjad kompe-

tens på skolan som rätt använd skulle hjälpa många elever i deras språk- och kunskapsutveck-
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ling. Läraren uttrycker att det är en brist. Med den insikten skulle han kunna lyfta fördelarna 

med ett samarbete.  

  Sellgren (2005:291) menar att det kommer att ta tid och att det är svårt att förverkliga en 

språkutvecklande ämnesundervisning, men ingen omöjlighet. Utifrån det som mitt resultat vi-

sar så krävs det att skolans ledning organiserar verksamheten så att det ges utrymme för att 

både planera och genomföra undervisningen tillsammans. Fler elever skulle få möjlighet att 

nå ett högre resultat om fler lärarkategorier planerade tillsammans.  

  Stöttning handlar om att skapa ett klimat som gynnar samarbete med både lärare och elever 

(Gibbons 2006:29). Min studie visar att det råder ett gynnsamt klimat i klassrummet för 

språkutveckling och läraren sade att de flesta klarar kunskapsmålen. Men stöttning handlar 

också om att nå högre, att inte nöja sig med ett G. Min undersökning visar att korrelationen 

mellan lärarens förväntningar och elevernas prestationer är stor. Alla, oberoende av tidigare 

resultat, bör till exempel få alla tre betygskriterierna presenterade vid första lektionen. 

  Stöttning innebär tillfälligt stöd för att utveckla nya begrepp och färdigheter (Lindberg 

2004:472). Efter lektionstid gav läraren stöttning till elever som bad om hjälp. Det visar på att 

han fått elever att ta eget ansvar för sitt lärande. Det fanns då tid och möjlighet att hjälpa dem 

både språkligt och innehållsmässigt. Men samtidigt nås inte de elever som behöver stött-

ningen mest. Det fanns elever i klassen som placerade sig avskilt från de andra eleverna. Lära-

ren försökte få dem att hänga med på lektionerna, men den rätta motivationen saknades. För-

modligen tillhör de den skara elever som inte kommer och frågar för att de oftast inte vet vad 

de ska fråga om. Läraren medgav att energi inte alltid lades på de elever som kanske behövde 

det bäst. Han ville se lite vilja och egen drivkraft. Gibbons talar om att ”hitta språket i ämnet” 

(2006:164ff). Läraren säger att han tänker språk vid planering men att det finns andraspråks-

elever som har det svårt i alla ämnen. Men det kanske ändå är språket som inte är tillräckligt 

utvecklat och därför klarar dessa elever inte skolans krav. Holmegaard & Wikström 

(2004:545) poängterar att andraspråkselever behöver mycket kontextualisering för att nå en 

högre kognitiv nivå. Figur 3 visar att undervisningen till stor del låg på en hög kognitiv nivå 

men där det gavs kontextbundet stöd för eleverna. Den höga kognitiva nivån var förmodligen 

för svår för en del av eleverna, som var i behov av mer stöttning för att förstå lektionernas in-

nehåll. Gibbons (2006:29) anser att kraven ska vara lika höga på alla elever men att det ska 

ges lämplig stöttning till de andraspråkselever som behöver de, så att de kan nå målen i äm-

net. Det är just vid genomgång av ett nytt område som svårigheterna visar sig uppkomma för 

eleverna. Det allra bästa är då om eleverna kan få stöttning innan ett nytt område påbörjas. 

Det kan ske med hjälp av lärare i svenska som andraspråk, som ger eleven den förförståelse 
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som behövs. Det stärker elevens självförtroende att få visa de andra eleverna sin nyvunna 

kunskap. Stöttning handlar ju om att ge tillfälligt stöd och är inget som behöver ske kontinuer-

ligt. Med den kunskapen hos alla lärare skulle säkert fler elever lyckas, och en sådan organisa-

tion skulle gynna alla elever. 

  Samtalet mellan lärare och elev genomsyrade de tre observationer jag gjorde och läraren po-

ängterade hur viktigt det var att prata med eleverna. Av egen erfarenhet är det svårt att få ele-

ver med bristfällig svenska att våga använda språket. Det kan ta lång tid innan de känner sig 

tillräckligt säkra. Säkerheten kan variera beroende på om elever har ämneslektion eller svens-

ka som andraspråk. Det fanns andraspråkselever som fick stöttning i SO då de hade svenska. 

Då gavs möjlighet att förklara ord och begrepp. Så borde det vara organiserat generellt i klas-

serna för att eleverna skulle få en effektivare inlärning. I min fallstudie har jag gjort tre obser-

vationer på en skola. Därmed har jag inte kännedom om hur det förhåller sig på andra skolor 

och i andra klasser, men metodiken som läraren tillämpar i denna studie borde även vara 

gångbar i andra skolor och klasser.  

  Just religion är ett område där elevernas egna erfarenheter och kunskaper kan användas i un-

dervisningen. Att få visa det man kan stärker självkänslan och självförtroendet (Ladberg 

2003:187). I ett mångkulturellt klassrum finns stora möjligheter att få en innehållsrik under-

visning. Om det planerades mer utifrån elevernas erfarenheter skulle det bli en undervisning 

som gynnar alla elever. Samtidigt får de elever som berättar om sina erfarenheter och kun-

skaper en god språkträning. Risken som jag såg med att låta eleverna styra för mycket över 

samtalet var att bara vissa deltog. De avbröt varandra och det var svårt att uppfatta vad som 

sades. Fokus fanns hela tiden på de elever som pratade, och ingen såg till så att de som var 

tysta fick komma in i samtalet. Det handlar om att skapa ett demokratiskt samtal i klass-

rummet (Garme 2006:122), vilket jag av erfarenhet vet inte alltid är så lätt. I de samman-

hangen kan det passa bra med att ha gruppsamtal där elever som sitter inaktiva inte kan kom-

ma undan på samma sätt. Genom att eleverna aktiveras kan de utveckla både sitt sätt att an-

vända språket och att lyssna på andra. 

  I intervjun framgår det att läraren har en bestämd tanke med varje grupparbete Det är homo-

gena grupper som förespråkas av läraren så att inte någon elev ska få glida med. Det kan i 

många fall vara en fördel i att alla ligger på samma språk- och kunskapsnivå. Det gäller att 

man som lärare då lägger mer tid på de grupper av elever som behöver stöttning. Jag anser 

samtidigt att heterogena grupper av elever har mycket att ge varandra. Vi har olika förmågor, 

och för en elev som är kunskaps- och språkmässigt högpresterande kan det vara utvecklande 

att få förklara och formulera sig så att andra elever förstår. De båda sätten har fördelar och bi-
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drar till språkutveckling, om läraren är med som handledare och vägleder eleverna, anser även 

Holmegaard & Wikström (2004:545). 

  Att göra små förändringar i IRF-modellen har stor inverkan på elevers språk- och kunskaps-

utveckling, menar Lindberg (2004:479). Hon anser att det inspirerar eleverna till att komma 

med egna åsikter och funderingar. Det är precis det som sker vid de observationer jag gjort. 

Det ges gott om tid för eleverna tänka efter och att ställa egna frågor. Läraren börjar med att 

ställa slutna frågor och öppnar sedan upp med att kontextualisera och förtydliga innehållet. 

Läraren nämner vid flera tillfällen att han vill att eleverna ska visa en vilja och ha en egen 

drivkraft. Han vill också att de ska visa att de tar ansvar för sitt eget lärande. Av egen erfaren-

het möter man andraspråkselever som saknar motivationen och inte riktigt har orken att gå vi-

dare. Det krävs en vilja för att hämta in ny kunskap på ett nytt språk: att kämpa i motvind. Då 

är det av stor betydelse att också lärare fortsätter kämpa för dessa elever och ger dem den 

stöttning de är berättigade till. Det är viktigt att lärare i svenska som andraspråk sprider denna 

kunskap och att andra lärare då är lyhörda. När både ämneslärare och lärare i svenska som 

andraspråk har dessa kunskaper finns det stora möjligheter att hitta språket i ämnet. 

  Sammanfattningsvis redovisar jag Gibbons tre grundprinciper för stöttning (185:f). Dem har 

jag använt när jag redovisar mina resultat ovan. 

 

• Lärare bygger vidare på elevens språk, kultur, förståelse och erfarenheter.  

• Stöttning av den typ som svarar mot de behov andraspråkselever har så att de kan nå 

kursplanens mål. Att åstadkomma ett klimat som gör att eleverna lär sig så mycket 

som möjligt genom samarbete med både lärare och elever.  

• Viljan att låta eleverna ta eget ansvar för att använda nytillägnad kunskap självständ-

igt, i nya kontexter och i egna syften.  

 

Dessa principer efterlevs i det klassrum som jag undersökt genom de aktiviteter som läraren 

väljer att göra i sin undervisning. Interaktionen mellan läraren och elever samt det kontex-

tuella stöd som ges skapar ett klimat som gynnar alla elevers språk- och kunskapsutveckling. 

Läraren visar samtidigt en vilja att få eleverna att ta eget ansvar för det de lärt sig.  

  För att skolan ska arbeta mer aktivt och medvetet med språkutvecklande ämnesundervisning 

krävs ett samarbete mellan ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk och modersmåls-

lärare. Det bör finnas språkbedömning så att språkmål sätts upp utifrån språknivå. Genom 

samarbete mellan lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och modersmålslärare är detta 

möjligt. Både språk och ämneskunskaper kommer att förbättras och fler elever kommer att nå 
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upp till skolans krav. Skolan bör vara så organiserad att tid och utrymme ges för att samarbete 

mellan lärare kan förverkligas. 
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Bilagor                                                                                

                                                                                            Bilaga 1 
 

 
 
 
 
 

 

B 

Hög kognitiv nivå 
 

 

C 
A D 

       kontextbundet kontextreducerat 

  

 
Låg kognitiv nivå 
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                                                                                            Bilaga 2 

Stöttning 

Elevers tidigare erfarenheter och kunskaper 

Interaktionen i klassrummet 

Kontextualisering av innehållet 

Observationsschema 
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                                                                                                                                         Bilaga 3 

Intervjufrågor 
 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat på skolan? 

Hur många elever finns det på skolan? Andraspråkselever? 

Elever i klassen? Hur många med annat modersmål? Födda här? Nyanlända? 

Hur länge har du arbetat med andraspråkselever? 

Hur tänker du när du planerar din undervisning? Språk och innehåll? 

På vilket sätt anpassar du undervisningen efter att det är många andraspråkselever? 

Är det något speciellt du anpassar? 

Hur tar du tillvara på elevernas tidigare erfarenheter och förkunskaper? 

Samarbetar du med sva-lärare eller annan sv/so-lärare? 

Hur gör du när du sätter ihop grupper för diskussioner, arbeten? Vad tar du hänsyn till? 


