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Interaction as a method to develop L2 students´ academic 

cognitive language 

 

SAMMANFATTNING 

 

Med denna uppsats vill jag genom ett fältarbete studera interaktionen mellan lärare och 

elev och mellan elever i klassrummet samt om interaktionen i klassrummet sker på det sätt 

som enligt tidigare studier visat sig gynna språkinlärning och därmed ge elever förutsättningar 

att lyckas med ämnesstudier? 

 Forskning inom området betonar interaktionens betydelse för att en andraspråkselev ska 

kunna överbrygga klyftan mellan vardagsspråk och det ämnesspecifika språk som eleven 

möter i skolan. Cummins (1998), Gibbons (2002), Swain (1998) och Lindberg och Skeppstedt 

(2011) menar att interaktionen spelar en avgörande roll för elevens möjligheter att från 

vardagsspråket, kunna utveckla ett ämnesspecifikt språk som till skillnad från vardagsspråket 

utmärks av såväl en högre komplexitet som ett innehåll som i hög grad inte kan knytas till en 

särskild kontext. Vidare har Hajer & Meestringa (2014) visat att eleven för att kunna lyckas 

med sina ämnesstudier måste mötas av en undervisning som parallellt med att utveckla 

elevens ämneskunskaper även överbryggar klyftan mellan elevens språkliga nivå och de 

språkliga krav som utmärker varje kurs. Jag har genomfört fältstudier i en introduktionsklass 

på gymnasiet där jag genomfört två observationer vid två lektionstillfällen samt genomfört 

djupintervjuer med ämneslärarna i de två ämnen jag observerat. Min slutsats är att det krävs 

utbildningsinsatser i hur elever utvecklar ett andraspråk för att eleverna ska kunna mötas av 

en undervisning som ger dem förutsättningar att lyckas med sina ämnesstudier. 
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 INLEDNING OCH BAKGRUND 1.

Allt fler av eleverna i det svenska utbildningssystemet har en utländsk bakgrund, vilket 

innebär att eleven antingen är född utomlands eller har föräldrar som båda är födda 

utomlands, skriver Lindberg i förordet till Hajer & Meestringa (2014) . Den officiella siffra 

som anges är här att 18 % av eleverna har utländsk bakgrund och att motsvarande andel elever 

med utländsk bakgrund i Sveriges större städer är cirka 30 %.  

Gruppen elever med utländsk bakgrund är ingalunda en homogen grupp, utan en grupp 

med flera olika modersmål samt varierande kulturella och sociala bakgrunder. Likaså är dessa 

elevers behov av språkstärkande åtgärder mycket varierande. I Sverige har elever med 

utländsk bakgrund tillgång till särskild undervisning på andraspråket genom ämnet svenska 

som andraspråk. Forskning har dock visat att det tar lång tid att utveckla språkliga färdigheter 

i det speciella skolspråk som tillämpas i undervisningssituationer och i läromedelslitteratur.  

(Hajer & Meestringa 2014 s. 10) 

Det är därför inte tillräckligt att ge elever stöd till utveckling av sitt andraspråk genom 

undervisning i svenska som andraspråk eller genom modersmålsstöd. I stället skriver 

Lindberg, i förordet till Hajer & Meestringa (2014) att alla lärare även elevens ämneslärare 

måste arbeta på ett sätt som stödjer de flerspråkiga elevernas möjligheter att nå uppsatta mål i 

ämnesundervisningen.  

Olika forskningsprojekt, bl.a. annat det som redovisas i Hajer & Meestringa (2014) påvisar 

att en medveten didaktik i ämnesundervisningen med syfte att stärka elevernas skolspråkliga 

färdigheter är en förutsättning för att elever med lägre kunskapsnivå i sitt andraspråk ska 

kunna lyckas i skolan. Genom denna uppsats vill jag belysa vilken betydelse den 

språkstärkande interaktionen som sker i klassrummet har för elevens förutsättningar att uppnå 

uppställda mål i ämnesundervisningen. (Hajer & Meestringa 2014 s. 11) 

Hajer & Meestringa (2014) beskriver interaktion i ett språkinlärningsperspektiv som det 

utbyte i form av tal, skrift, gester, med mera som sker mellan lärare och elever, mellan elever 

och mellan elever och andra personer. (Hajer & Meestringa 2014, s 56) 

Det är denna definition av interaktion som jag tillämpar i uppsatsen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min kandidatuppsats är att få inblick i på vilket sätt den interaktion som sker i 

klassrummet kan stärka andraspråkselevers kunskaper i det så kallade skolspråket och därmed 

bidra till att elever lyckas uppnå uppställda mål i ämnesundervisningen. Jag avser att studera 

såväl interaktion mellan lärare och elever som interaktionen mellan elever i en 

klassrumssituation. 

För att uppnå mitt syfte har jag som utgångpunkt följande frågeställningar: 

 Hur sker interaktionen i klassrummet mellan lärare och elev och mellan elever? 

 Sker interaktionen i klassrummet på ett sätt som enligt de teoretiska utgångspunkter jag 

redogör för i uppsatsen gynnar språkinlärning och därmed ger elever förutsättningar att 

lyckas med ämnesstudier. 

 Teoretiska utgångspunkter 2.

2.1 Från ett vardagsspråk till ett skolspråk 

Cummins har i sin modell för andraspråksutveckling visat hur elever med 

undervisningsspråket som andraspråk, dels utvecklar sin kunskapsnivå, dels utvecklar sin 

andraspråksnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Cummins & Swain (1998) 

Cummins menar att undervisningen till en början när elevens kunskaper i 

undervisningsspråket är mycket begränsad bör kännetecknas av låg språklig komplexitet och 

en situationsbunden kontext. I takt med att eleven ökar sin språkliga nivå bör undervisningen 

utvecklas till en alltmer komplex nivå där innehållet i motsvarande takt blir allt mindre bundet 
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till en särskild kontext. Detta för att eleven måste mötas av ett undervisningsspråk på en nivå 

som motsvarar elevens egen nivå i undervisningsspråket. Elever med ett andraspråk som till 

största delen utgörs av ett så kallat ”vardagsspråk”, behöver mötas av ett undervisningsspråk 

som kännetecknas av ett situationsberoende innehåll och en låg kognitiv svårighetsgrad. I takt 

med att eleven i undervisningen får stöd att utveckla ett mer kognitivt avancerat språk kan 

innehållet utvecklas till att omfatta ett mer situationsobundet innehåll.  

För att kunna utveckla ett språk som kännetecknas av ett icke kontextberoende innehåll 

och en hög kognitiv nivå måste eleven i undervisningen få möjlighet till ett socialt samspel 

där eleven kan interagera med andra elever och lärare.  

Genom denna interaktion får eleven det språkliga stöd som krävs för att klara uppgifter 

som eleven med sin språkliga nivå inte skulle klara på egen hand. På detta sätt kommer eleven 

snabbare att utveckla såväl sin språkliga nivå som sin kunskapsnivå.  (Cummins och Swain 

1998 s. 151-156) 

2.2 Interaktion som språkstärkande metod 

Gibbons (2002) grundar sina teorier på Lev Vygotskys forskning (1978, 1986). Vygotskys 

forskning antar ett sociokulturellt perspektiv på mänsklig utveckling och mänskligt lärande 

vilket för språkets del innebär att inlärning av ett språk sker i ett socialt samspel. En individs 

språkliga nivå är därför avhängigt denna individs möjligheter att samtala i olika situationer 

och med olika samtalspartners.  

Gibbons forskning har ett ämnesintegrerande perspektiv på språkutveckling där språkets 

olika beståndsdelar ses som viktiga för individens utveckling vad gäller såväl språkliga som 

kognitiva färdigheter.  

Gibbons (2002) skriver att de färdigheter som ofta fått stå tillbaka till förmån för 

färdigheterna läsa och skriva är tala och i än högre grad lyssna. Att det talade språket inte ges 

tillräckligt utrymme i undervisningen är olyckligt eftersom det fungerar som en ”bro” mellan 

elevens vardagliga språk och det mer akademiska språk som eleverna möter i skolan. Gibbons 

(2002) refererar till forskning som påvisat samtalsinteraktionens betydelse för 

språkutveckling 

För att ge andraspråkseleverna rikliga möjligheter till längre yttranden förordar Gibbons 

(2002) grupparbeten. Gibbons hänvisar till McGroarty (1993) och dennes forskning som visar 

på grupparbetets fördelar på andraspråksutvecklingen, vilka är: 
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 Eleven får höra fler än läraren tala, vilket medför att i grupper med enbart L2-talare ökar 

såväl inflödet av som variationen i andraspråket. 

 Elevernas egen aktivitet för att göra sig förstådda ökar och eleverna interagerar i högre 

utsträckning med varandra vilket ökar elevernas utflöde av andraspråket. 

 Inlärningen sker i ett sammanhang där allt eleven lär och hör används på ett för eleven 

meningsfullt sätt.  

(Gibbons 2002 s. 47-51) 

2.3 Kollaborativt arbete som interaktiv metod för 

språkutveckling 

I Swain (1998) beskriver forskaren studier som hon genomfört i Canada, där elever i 

tonårsåldern med engelska som L1 deltar i fördjupningsstudier i sitt L2, som är franska. Syftet 

med studien var att utforska pedagogiska metoder med hjälp av vilka de studerande kunde öka 

sin språkliga nivå i målspråket, franska. Målgrupp för studien var elever i årskurs 8, som 

studerade franska som andraspråk. Swain noterade att trots att dessa elever sedan årskurs 3 

helt undervisats på franska, uppvisade de brister i målspråket vad gällde såväl morfologi som 

syntax. Genom klassrumsobservationer hade Swain noterat att undervisningen i franska 

fokuserade på grammatiska aspekter av språket där grammatiken presenterades som ett 

isolerat fenomen. Den slutsats som hon då drog var att en undervisning som till största delen 

består av lärarledd undervisning, med fokus på grammatiska aspekter, inte ger eleverna de 

färdigheter som krävs för att de ska bli flytande i målspråket, franska. ( Swain 1998 s. 64-

68)Tidigare forskning hade visat att inlärare kan använda sina kunskaper i målspråket för att 

testa språkliga hypoteser som de fått från andra källor. Swain ville därför undersöka i vilken 

mån inlärare i interaktion med andra inlärare kunde tillämpa sina språkliga färdigheter för att 

testa språkliga hypoteser och samtidigt till gränsen tänja sina kommunikativa färdigheter. 

Metoden som tillämpades var ”dictogloss”, en metod där elever får höra en text på målspråket 

läsas upp högt för dem. Under uppläsningen får eleverna i uppgift att anteckna ord och fraser. 

Gruppvis får inlärarna sedan i uppgift att rekonstruera den upplästa texten, där de tillämpar 

sina samlade färdigheter i målspråket. Avslutningsvis jämförs elevernas texter med den 

upplästa ursprungstexten. Swain (1998) hänvisar till Waynrub (1990) och hans antagande att 

inlärarna genom metoden ”dictogloss” får möjligheter att testa sina egna antaganden och 

hypoteser gällande målspråket och får på detta sätt kunskap om vilka som är deras styrkor och 

vilka svagheter de har behov av att utveckla. Deltagarna i Swains studie delades upp i två 
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grupper, där den ena gruppen fick beteckningen ”M-klassen” och den andra gruppen 

benämndes ”C-klassen”. Samtliga deltagare hade deltagit i undervisning i franska sedan 

förskolan och under de första skolåren undervisats uteslutande på franska. Skillnaden mellan 

grupperna bestod i att ”M-gruppen”, den metalingvistiska gruppen fick i uppgift att under 

rekonstruktion av texten diskutera språkliga regler och använda metalingvistiks terminologi. I 

”C-gruppen”, kontroll-gruppen, inkluderades inte metalingvistiksterminologi och tillämpning 

av regler i den metaspråkliga diskussionen i samband med rekonstruktionen av den upplästa 

texten. Studien pågick under tre veckor där eleverna varje vecka fick genomföra en 

dictogloss, där den sista av de tre gruppdiskussionerna spelades in. En vecka efter det sista 

dictogloss-tillfället fick eleverna genomgå ett individuellt efter-test, som testade samma 

språkliga färdigheter som den sista dictoglossen och vars syfte var att undersöka om eleverna 

även efter en vecka visar sig kunna göra samma korrekta tillämpningar som i föregående 

veckas dictogloss. Varje dictogloss-tillfälle föregicks av en kortare lektion där läraren gick 

igenom de strukturella regler som var fokus för varje enskild dictogloss. Lärare och forskaren 

visade sedan som en modell för klassen hur en rekonstruktion kan göras. I ”M-gruppen 

inkluderade den metaspråkliga diskussionen regler för språket i det vill säga episoder i 

samtalen där eleverna diskuterar olika språkliga hypoteser, i M-gruppen var, termer emedan 

respektive modellföreläsning för C-gruppen inte innehöll en explicit diskussion om språklig 

regler i metalingvistiska termer. Studiens första forskningsfråga var om den demonstration av 

metaspråklig diskussion som genomfördes av lärare och forskare medförde att eleverna 

utvecklade sina diskussioner i samband med rekonstruktion av texten till att omfatta även 

metalingvistiska aspekter och metaspråklig terminologi. (Swain 1998 s 70-72) 

Resultatet av studien visade ett klart positivt svar på denna fråga eftersom antalet ”LRE”, 

language- related episodes var 14,8 medan motsvarande antal LRE i C-gruppen var 5,8. 

Jämfört med C-gruppen kännetecknades rekonstruktionen av texten i M-gruppen av cirka 2 

och en halv gånger större andel LRE än i C-gruppen. Med begreppet LRE, avser Swain de 

språkutvecklande aktiviteter, då eleverna i samband med rekonstruktion av texter är 

engagerade i aktiviteter som innebär såväl förhandling kring språket form, ”formbaserade 

episoder”, som förhandlingar kring lexikala ord och fraser, ”lexikonbaserade episoder”. 

Den andra frågan som Swain (1998) ställde sig var om det går att finna bevis för ett 

positivt samband mellan metaspråkliga samtal och inlärning av ett andraspråk. För att kunna 

besvara denna fråga, delade forskaren in elevernas språkligt relaterade episoder i samband 

med rekonstruktion av texten i fyra olika kategorier, vilka var: det språkliga problemet fick en 
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korrekt lösning(1), det språkliga problemet förblev olöst eller eleverna var oeniga i frågan om 

problemlösningen(2), det språkliga problemet fick en inkorrekt lösning eller eleverna var 

oeniga i frågan problemlösningen(3) eller annat(4). Det visade sig att de elever som i 

diskussion med kurskamrater uppvisade en korrekt problemlösning vid dictogloss-tillfället 

också uppvisade en stark tendens att lösa språkliga problem på ett korrekt sätt i den 

individuella efter-testen. På samma sätt visade de elever som inte lyckts lösa ett språkligt 

problem i dictoglossen även upp en felaktig lösning i eftertesten. Det visade sig alltså att 

inlärarna hade en tendens att hålla fast vid samma problemlösning som de tillämpat i samband 

med den gruppvisa rekonstruktionen av uppläst text. Swain (1998) sammanfattar resultatet av 

studien med att ange att kollaborativt arbete i form av dictogloss stärker inlärarnas andraspråk 

på tre olika sätt. För det första, kollaborativt arbete, där språkligt relaterade episoder i 

undervisningen- där läraren också genom ”modellrekonstruktioner” åskådliggör 

tillvägagångssättet, kan vara en användbar metod för att utveckla den språkliga nivån i 

elevernas målspråk. Swain(1998) betonar här att läraren noggrant måste överväga den text 

som ska utgöra underlag till elevernas rekonstruktion. En text som har visat sig vara 

användbar som underlag för metalingvistiska diskussioner i en grupp, kan visa sig vara 

olämplig som underlag för diskussioner om språkliga aspekter i en annan grupp. Läraren 

måste därför vid val av text ta hänsyn till flera faktorer, såsom elevernas språkliga nivå, 

elevernas ålder med mera. Förr det andra visar undersökningen att det pedagogiska värdet av 

kollaborativt arbete befrämjas av att förbereda eleverna för det arbetssätt som denna metod 

innebär, vilket i studien gjordes genom att instruktioner kompletterades av att lärare och 

forskare visade eleverna en modell av en metaspråklig diskussion i samband med 

rekonstruktion av en text. Studien pekar slutligen på värdet av den återkoppling som läraren 

ger sina studenter efter slutförd uppgift. Studien visade att eleverna hade en tendens att hålla 

fast vid den språklig tillämpning de använt sig av i den kollaborativa rekonstruktionen, vilket 

gällde såväl de elever som gjort en korrekt språklig problemlösning som de som gjort en 

felaktig problemlösning. Detta pekar på vikten av att läraren är tillgänglig under övningen och 

ger eleven återkoppling på elevernas slutprodukt. (Swain 1998 s.77-80) 

 

Även Lindberg och Skeppstedt (2000) har i studier funnit att kollaborativa aktiviteter i 

form av rekonstruktion av texter gynnar andraspråksinlärares utveckling av deras språkliga 

medvetenhet. Lindberg och Skeppstedt (2000) utgår från Swain (1998) och hennes begrepp 

”LRE”, språkrelaterade episoder” Vid analysen lade forskarna särskild betydelse vid 

inlärarnas utbildningsbakgrund, språkfärdighet och inlärningsstil. I analysen sammanfattar  
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Lindberg och Skeppstedt(2000) att kollaborativa metoder ger inlärarna möjlighet 

att ”tänka högt”, experimentera med och ”smaka på” olika uttryck och strukturer i 

annan utsträckning än vad som är möjligt via individuellt arbete”.(Lindberg & 

Skeppstedt, 2000, s. 220) 

 

 Studien visade att deltagarna oavsett utbildningsbakgrund och språklig nivå 

genom kollaborativa dialoger utvecklade sin språkliga medvetenhet vad gäller drag i 

inflödet. De lågutbildade inlärarna uppvisade en relativt högre ökning av språkliga 

episoder i form av diskussioner kring grammatik mellan de två i studien ingående 

textrekonstruktionerna jämfört med inlärare med en högre utbildningsbakgrund. 

Vidare visade studien på att den sociala interaktionen har en signifikant betydelse för 

såväl tolkning av inflödet som bearbetning av utflödet, vilket har sin grund i att möten 

mellan inlärare gav möjligheter till att diskutera olika språkliga perspektiv, kunskaper 

och inlärningsstilar. Denna interaktion bidrog på detta sätt till att uppmärksamma den 

enskilda inläraren på ”luckor” i den egna kompetensen samt att implicit kunskap 

tydliggörs och uppmärksammas. Forskarna betonar också att elevernas diskussioner 

och förhandlingar om språket inte alltid resulterar i en korrekt tillämpning av språket 

men att genom att fokusera och medvetandegöra språklig strukturerar påbörjas en ofta 

långvarig process som är vägen till ett idiomatiskt språk. Uppföljningen med lärare är 

viktig i detta sammanhang, betonar Lindberg och Skeppstedt (2000). Det är av 

avgörande betydelse att läraren följer upp elevernas arbete så att eleven får möjlighet 

att utvärdera sitt arbete och bedöma sin egen insats i rekonstruktionen av texten. 

(Lindberg och Skeppstedt, 2000, s 221-222) 

2.4 Interaktion som språkstärkande metod i 

ämnesundervisning 

Hajer och Meestringa (2014) skriver att de valt att anknyta till Cummins (1984) 

begreppspar vardagsspråk respektive skolspråk. Detta eftersom Cummins i sin fyrfältsmodell 

synliggör skillnaden mellan vardagsspråk och det så kallade skolspråket, det vill säga graden 

av kontextualisering och kognitiva kravnivåer. För att åskådliggöra elevernas behov av stöd 

för att ta till sig innehållet i ämnesundervisning i form av ett skolspråk anknyter författarna till 

Gibbons (2013)forskning om hur denna stöttning kan hanteras.  
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Utgångspunkten för författarna har varit att det inte finns någon tydlig åtskillnad mellan 

språk, lärande och tänkande. Vidare skriver Hajer & Meestringa (2014) att det i läroplanerna 

för såväl grundskolan, Lgr 11 som för gymnasiet, Gy 11, finns en stark betoning på språkliga 

aspekter, där elevens språkliga förmågor som: att tolka, analysera, föra resonemang, 

reflektera, värdera med mera utgör mål och kriterier i samtliga ämnes kursplaner. (Hajer & 

Meestringa 2014 s. 7-9) 

I kapitlet ”Om språkinriktad undervisning” definierar författarna en språkinriktad 

undervisning som en undervisning där eleverna får kunskaper i hur de ska tillämpa det 

ämnesspecifika språket såväl muntligt som skriftligt. I dagens klassrum är elevernas språkliga 

färdigheter i undervisningsspråket på mycket olika nivåer och för elever med annat 

förstaspråk, kan nivån på undervisningsspråket vara alltför hög. Detta har visat sig medföra 

ett hinder för eleven med svenska som andraspråk att nå upp till målen i de olika ämnenas 

kursplaner och att en del elever får kämpa en ”oövervinnerlig strid” (Hajer & Meestringa 

2014, s 13). I värsta fall utvecklar eleven en negativ självbild, vilket i sin tur kan få negativa 

konsekvenser för elevens hela skolgång. Just därför, betonar Hajer och Meestringa, att 

andraspråkseleverna i undervisningen måste få mötas av verksamhet som ger dem möjlighet 

att utveckla kunskaper i andraspråket parallellt med ämneskunskaper, det vill säga en 

språkinriktad undervisning. För att läraren ska kunna ge eleverna det språkliga stöd de 

behöver är det en förutsättning att ha insikt i vad som kännetecknar de språkliga kraven i 

aktuellt ämne och kurs. Dessutom måste läraren ha kunskap om hur eleverna utvecklar 

kunskaper i sitt andraspråk. Först när dessa förutsättningar är uppfyllda blir det möjligt för 

läraren att bedöma avstånden mellan elevernas språkliga nivå och det ämnesspecifika språk 

eleven måst behärska för att klara kurskraven. På så sätt kan läraren planera undervisningen så 

att klyftan mellan elevens språkliga nivå och specifikt ämnesspråk överbryggas. ( Hajer & 

Meestringa 2014, s 13-16 )  

2.5 Att överbrygga klyftan mellan vardagsspråk och 

ämnesspråk  

Hajer & Mestringa (2014) menar att eleven ofta på egen hand med en läromedelstext som 

enda stöd, måste försöka ta till sig det specifika ämnesspråket. Eleven ska då inte enbart 

kunna läsa och förstå texten, utan det ställs även krav på eleven att skriftligt tillämpa nya ord 

och fraser. Med andra ord är det inte enbart graden av abstraktion som ör en utmaning för 

eleven, som förutom att genom läsning ska kunna ta till sig en ämnesspecifik text, också ska 
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använda detta nya skolspråk för att producera egna texter. Författarna använder sig av ämnet 

biologi som ett exempel, där eleven måste kunna tillämpa ämnesspecifika termer och förstå 

dess inbördes sammanhang. Exempel är t.ex. följande frågeställning:” 

”Vilka matsmältningsorgan levererar tarmsafter vars enzymer bryter ned kolhydrater?”. 

”Vilka näringsämnen absorberas av tunntarmen?” 

”Förklara varför din mat måste vara fiberrik”. 

(Hajer & Meestringa 2014 s.15) 

Ovanstående frågeställningar ställer krav på att eleven kan använda sig av en rad 

ämnesspecifika ord som: ”funktion”, ”under påverkan av”, ”process”, ”absorbera”, 

”avsöndra”, ”innefatta” med mera, menar författarna. Färdigheten att kunna förstå och 

tillämpa dessa ämnesspecifika begrepp måste eleven utveckla genom att läsa ofta långa och 

kompakta texter i läroböcker. För att lyckas med detta och för att dessutom förstå lärarens 

genomgångar måste eleven kunna bemöta ett språk som kännetecknas av en hög grad 

ämnesspecifika ord och uttryck samtidigt som ämnet uppnår en successivt ökande 

komplexitetsgrad. Författarna betonar att eleven samtidigt stöter på en mängd olika begrepp i 

skolans olika ämnen. En ytterligare svårighet är att ett och samma begrepp används i olika 

ämnen med men olika ämnesspecifika betydelser. Till exempel så har ordet ”att isolera” i 

ämnet naturkunskap än annan betydelse än ”att leva isolerat” i ämnet geografi. 

 (Hajer & Meestringa 2014 s. 15- 20 ) 

2.6 Interaktionens betydelse för en språkinriktad 

undervisning  

I Hajer och Meestringa (2014) lyfter författarna fram tre faktorer som de menar att den 

traditionella språkdidaktiska forskningen framhåller som avgörande för en framgångsrik 

språkutveckling. Dessa tre faktorer är: ”ett rikt språkligt inflöde, det vill säga att eleven har en 

god tillgång till andraspråket, egen aktiv språkanvändning samt tillräcklig feedback. 

Författarna resonerar kring dessa begrepp som även de framhåller som betydelsefulla. 

Förutom ovanstående tre faktorer som den traditionella språkforskningen framhållit som 

betydelsefulla för att en lektion ska kunna sägas vara språkutvecklande, betonar även Majer 

och Meestringa den sociokulturella inlärningen, där den interaktion som sker mellan 

människor utgör grunden för inlärning. För att eleverna ska kunna knyta ny kunskap till 

befintlig kunskap krävs aktivitet. För att göra detta är det viktigt att eleverna med varandra får 
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utrymme att i grupper diskutera de olika begrepp de möter i ämnesundervisningen, det vill 

säga att eleverna i undervisningssituationen ges utrymme att tillsammans får diskutera, vilket 

kan benämnas att förhandla om begreppens innebörd och gemensamt komma fram till en 

definition. (Hajer & Meestringa 2014 s. 37-41) 

Författarna menar att interaktion i form av diskussion kring ett visst stoff är en ”grundbult” 

för inlärningen. Det är av stor betydelse att läraren bildar sig en uppfattning om elevens 

förkunskaper i ämnet för att ge eleven möjlighet att knyta ny kunskap till befintlig kunskap. 

(Hajer & Meestringa 2014 s. 42).  

Författarna grundar sin språkutvecklande didaktik även på Pauline Gibbons forskning, där 

Gibbons betonar vikten av att läraren planerar undervisningen så att eleverna bearbetar 

ämnesinnehållet med grund i konkreta kontexter och att detta ska göras genom interaktion 

mellan eleverna. Genom att eleverna ges utrymme att interagera för att gemensamt definiera 

nya ämnesspecifika begrepp kan nya insikter och kunskaper utvecklas parallellt med 

språkutvecklingen.  

Interaktivt lärande kan åstadkommas på följande sätt enligt Hajer och Meestringa (2014): 

 Genom naturliga samtal mellan lärare och elever där elev och lärare interagerar genom tal 

eller skrift såväl enskilt som i grupp och innehållet kan röra såväl ämnesstoffet som mer 

personliga aspekter eller andra studiererfarenheter. Som inledning på ett tema eller en 

lektion menar forskarna att det naturliga samtalet har en viktig funktion eftersom det ger 

läraren en god bild av elevens förkunskaper och språkliga nivå. 

 Författarna betonar vikten av att variera arbetsuppgifter, där eleverna uppmuntras och 

stimuleras till att lösa uppgifterna genom att tillämpa ett ämnesspecifikt språk. Det är 

viktigt att låta eleverna lösa uppgifter utöver de tillämpningsuppgifter som erbjuds i 

ämneslitteratur eftersom eleverna när de besvarar dessa uppgifter har en tendens att enbart 

upprepa läroboken formuleringar. I ställer bör läraren formulera egna frågeställningar i 

syfte att locka fram elevens egen språkanvändning genom uppgifter som kräver att eleven 

reflekterar över ämnesinnehållet. 

 Det är viktigt att eleverna får tillfälle att arbeta i grupper för att gemensamt bearbeta ett 

ämnesinnehåll. Författarna är av åsikten att hälften att undervisningen ska bestå av 

grupparbete. I smågrupper ges eleverna möjlighet att i ett tryggt sammanhang 

experimentera med det nya ämnesinnehållet och tillämpa ett specifikt ämnesspråk.  
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Författarna betonar att det i flerspråkiga grupper finns elever som inte har erfarenhet av 

grupparbete. Detta ställer krav på läraren att tydliggöra regler och att genomföra 

samarbetsövningar för att skapa goda förutsättningar för arbete i grupp. 

(Hajer & Meestringa 2014 s. 56- 58) 
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 MATERIAL OCH METOD 3.

Mitt fältarbete består av 2 klassrumsobservationer i en klass tillhörande det individuella 

programmet på gymnasieskolan, vid två olika lektionstillfällen, i samhällskunskap/historia 

och i geografi. Jag har efter klassrumsobservationer, för att få ytterligare information som jag 

inte kunde få vid observationstillfället, följt upp dessa med djupintervjuer med de två 

ämneslärarna. Enligt Denscombe (2009) bör metoden deltagande observation tillämpas då 

syftet med studien är att få insikt i kulturer eller händelser. Den deltagande observationen är 

en lämplig metod då det är viktigt att studera ett fenomen i dess naturliga miljö. Samtidigt 

medger den deltagande observationen att det är möjligt för forskaren att studera djup snarare 

än bredd och att studera komplexiteten och subtiliteten i de fenomen som observatören iakttar. 

Forskaren kan i den deltagande observationen studera såväl rutinartade som komplicerade 

detaljer i den social kontext som iakttas. Då mitt syfte är att studera faktorer i 

klassrumsinteraktionen som främjar elevernas språkutveckling och kunskapsutveckling är det 

viktigt att utföra mina observationer i en klassrumssituation, där mina intentioner varit att mitt 

deltagande ska störa den naturliga miljön och interaktionen så lite som möjligt.  

Ämneslärare fick frågan om jag som en del av mitt uppsatsarbete i ämnet svenska som 

andraspråk kunder få observera undervisningen vilket båda ämneslärarna ställde sig positiva 

till. Ämneslärarna fick inte någon information om vilket fenomen jag ville studera eller mitt 

exakta ämnesval. Deltagande elever fick informationen att jag närvarade som observatör 

eftersom jag själv studerade en kurs på universitetet. Under mina observationer upplevde jag 

inte att ämneslärarna tillrättalade sin undervisning men enbart det faktum att jag deltog kan i 

viss mån ha påverkat såväl lärare som elevers uppträdande under de observerade lektionerna. 

För att uppnå mitt syfte har jag valt att göra en kvalitativ analys, där mina metoder utgörs av 

klassrumsobservationer samt djupintervjuer med två ämneslärare. Jag har under 

observationerna fört noggranna fältanteckningar, där anteckningarna renskrevs och 

bearbetades i direkt anslutning till intervjun. Som underlag har jag använt ett 

observationsschema, se bilaga 1. Denscombe (2009) skriver också att det är betydelsefullt att 

forskaren så snart som möjligt antecknar det som observerats eftersom minnet är en färskvara.  

Denscombe 2009 s. 283- 294) 

3.1 Klassrumsobservationer- den observerade klassen 

Klassen består av 8 elever i åldern 16 till 20 med olika vistelsetid i Sverige, från 3 månader 

till 3 år. Detta innebär att nivå i andraspråket, svenska skiljer sig mycket mellan eleverna i 
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gruppen. Oavsett språklig nivå studerar eleverna ämnen i samma grupp med respektive 

ämneslärare.  

Klassen är den enda förberedande klass inom introduktionsprogrammet på denna 

gymnasieskola som ligger i en mellanstor kommun i sydvästra Sverige. För att inte röja 

elevernas identitet har eleverna kodats med nummer från 1-8. Eleverna har därför fått 

beteckningen E(elev) 1-8. Eleverna är desamma vid båda observationstillfällena och varje 

enskild elev har samma kod vid de båda observationerna.  

3.2 Procedur och materialbearbetning 

Jag deltog i två lektionspass med samma elevgrupp. En lektion studerade eleverna 

samhällsorienterande ämnen, d.v.s. samhällskunskap och historia, där enbart två elever som 

redan hade betyg i ämnet samhällskunskap studerade historia och i det andra lektionspasset 

studerade de geografi. Under mina observationer gjorde jag noggranna fältanteckningar som 

sedan transkriberades och valda delar tillsammans med mina reflektioner presenteras i 

resultatdelen. Mina transkriptioner följer inte till fullo en samtalsanalytisk mall, då jag inte 

inkluderat pauser, skratt med mera. Jag har velat studera såväl interaktion mellan lärare och 

elev som mellan elever och haft som intentioner att observera dessa olika typer av interaktion. 

Jag hade före observationerna vissa farhågor gällande möjligheten att hinna skriva ned 

pågående samtal och om det visade sig omöjligt att göra anteckningar hade jag valt 

inspelning. Under observationen visade det sig dock inte medföra några problem att föra 

anteckningar till följd av att dialogen fördes i mycket långsam takt och att läraren var den som 

både initierade och till stor del förde samtalen. I den första lektion som jag besökte studerade 

eleverna olika samhällsorienterande ämnen på olika nivåer. Totalt deltog 8 elever i 

klassrummet, varav tre elever som nyligen påbörjar sina studier i ämnet samhällskunskap, tre 

elever som studerat samhällskunskap en längre tid och två elever som studerade historia. De 

två elever som studerade historia hade tidigare fått betyg i samhällskunskap årskurs 9. 

Lektionen var 90 minuter lång.  

 

3.3  Djupintervjuer 

Jag har genomfört djupintervjuer med de lärare som undervisade vid de lektionstillfällena 

jag observerade. Syftet var att följa upp mina iakttagelser under observationerna för att kunna 

”fånga” lärarens perspektiv och på sätt kunna få ett mer rättvisande svar på mina 
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frågeställningar. Enligt Denscombe (2009) är intervjuer en lämplig metod då forskarens syfte 

är att samla in information som omfattar åsikter, känslor, erfarenheter och uppfattningar, 

vilket är fokus för min forskning. Jag har valt att intervjua ämneslärarna eftersom de är de 

enda som svarar på hur och varför de arbetar på ett visst sätt med observerad klass. Jag har 

valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, vilket är en metod där forskaren 

visserligen har formulerat frågeställningar, (se bilaga 2), men också under intervjun är öppen 

för att diskutera andra vinklar rörande valt forskningsområde i syfte att ge intervjupersonen 

möjlighet att utveckla sina synpunkter.  

En viktig faktor för att kunna besvara min andra frågeställning är huruvida undervisande 

ämneslärare har insikt i hur undervisningen bör utformas för att ge eleven möjligheter att 

parallellt med ämneskunskaper utveckla sina kunskaper i svenska. Jag har jag därför 

genomfört djupintervjuer med ämneslärare. Genom valda frågeställningar vill jag få svar på 

om läraren är medveten om de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att eleven ska 

kunna mötas av en undervisning där en interaktion som ger rika möjligheter till såväl inflöde 

som utflöde av språket ska vara möjligt. Genom de inledande frågorna (fråga 1-3)vill jag 

undersöka huruvida läraren i sin undervisning har insikt i såväl elevens förkunskaper i ämnet 

och som elevens nivå i svenska. Detta är grundförutsättningar som betonas av den forskning 

jag tagit del av, för att en undervisning ska kunna sägas vara språkutvecklande. Dessa 

förutsättningar måste därmed också vara uppfyllda för en interaktion som parallellt med 

ämneskunskaper ska kunna ge eleven utveckling i undervisningsspråket, svenska. Jag har valt 

att inte ställa detaljerade frågor om just interaktionen eftersom detta skulle kunna påverka 

lärarens svar. I stället har jag valt att ställa en fråga, (fråga 6) om vilken metod som läraren 

upplevt vara den lämpligaste för att undersöka om läraren uppger metoder som involverar 

interaktion. För att få insikt i det arbetssätt läraren skulle välja och om detta involverar 

interaktion i det fall läraren fick möjlighet att utveckla verksamheten formulerade jag även en 

fråga om detta, (fråga 8). 

Denscombe (2013) s. 231-236) 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Min intention har varit att observera en så naturlig klassrumssituation som möjligt och jag 

har därför inte använt någon typ av inspelning. Jag är dock medveten om att enbart det faktum 

att jag deltagit som observatör kan ha påverkat såväl lärarens som elevernas uppförande och 

interaktionsmönster under observerade lektioner. Mitt syfte har inte varit att hitta 
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generaliserande frågeställningar och inte heller att göra jämförelser mellan olika skolor och 

jag har därför enbart utfört fältstudier på en skola.  

3.5 Etik 

Under mina fältstudier har jag varit noga med att poängtera att informanternas identitet inte 

kommer att vara möjlig att identifiera och att informanterna garanteras total anonymitet. Jag 

har betonat informanternas frivillighet att delta och skolledning och berörd lärargrupp har gett 

sitt samtycke. Studien inkluderar vare sig intervjuer med elever eller föräldrar.  
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 RESULTAT 4.

Jag kommer här att svara på mina forskningsfrågor i tur och ordning, där jag redogör för de 

svar jag fått såväl genom studier av tidigare forskning som genom utförda fältstudier. 

 

 

4.1 Hur sker interaktionen i klassrummet mellan lärare och 

elev och mellan elever? 

Jag har nedan transkriberat de dialoger som fördes mellan lärare och elever, under mina två 

observationer, där L=lärare, E=elever  

Observationstillfälle 1: samhällskunskap  

. Läraren inledde lektionen med att visa en bild ur en dagstidning som visade en av de 

största tragedier där flyktingar som försökte fly över Medelhavet drunknade i vågorna. 

Läraren visade vilden och frågade klassen i helgrupp om de visste vad denna bild visade. 

 

L: Vad visar denna bild? 

E1: Människor på utflykt till Europa. 

L: Utflykt är inte riktigt rätt ord. PÅ flykt menar du nog. 

L: Varför flyr människor till Europa? 

E: Krig 

L: Människor flyr till Europa från krig men de hamnar i sjönöd. Vad betyder sjönöd? 

Inget svar från eleverna 

L: Sjönöd är när de som är i båten behöver hjälp. Läraren visar med hjälp av gester och 

skriver: Hjälp 

L: 950 människor dog. Läraren skriver siffran 950 på tavlan.  

L: Vet ni till vilken ö de som räddades kom? 

E2: Portugal (med betoning på sista stavelsen) 

L: Portugal? (med samma betoning som eleven eftersom läraren först inte förstod vad 

eleven sade). 

L: Nej, det är det inte. Lampedusa heter ön.  



 

Sid. 21 (36) 

 

Denna inledning på lektionen tog 20 minuter och involverade läraren och två av eleverna. 

Ingen kontroll gjordes av att eleverna förstått vad nyheten handlade om. 

Läraren gav sedan eleverna individuella instruktioner. Tre av eleverna blev instruerade att 

jobba med träningshäfte inför Nationellt prov i samhällskunskap, del A. Tre av eleverna 

skulle enligt lärarens instruktioner jobba med träningshäfte infor Nationellt prov i 

samhällskunskap, del B och resterande två elever instruerades av läraren att arbeta med 

instuderingsfrågor till kapitel i historia där ett prov var inplanerat. 

Läraren bad de elever som skulle arbeta med frågor i träningshäfte till samhällskunskap 

nationellt prov, del A att sätta sig intill varandra. Läraren satte sig också intill dessa elever.  

Läraren visar häftet och visar vilken sida och uppgift de ska jobba med.  

L: I denna uppgift ska ni kryssa för påståenden. Titta här!(läraren visar vilken rad han 

läser). Kryssa för påståenden och välja, är det demokratiskt eller odemokratiskt? 

L: Läraren läser högt det första påståendet: ”I ett demokratiskt samhälle får vi rösta på det 

parti som vi vill ska styra Sverige”.  

L: Tycker du X (vänder sig till E1) att detta är demokratiskt eller odemokratiskt? 

E1: Eleven svarar inte och ser oförstående ut och skakar på huvudet, men säger ingenting. 

L: Tycker ni att de som bestämmer ska få kontrollera hur man röstar? 

Läraren får inte något svar på denna fråga 

L: Förstår ni ordet ”kontrollera”. Nu kontrollerar jag dig. Läraren ställer sig upp och går 

runt med bister min och tittar på eleverna i tur och ordning. 

L: Vad tycker du, X (vänder sig till E2)  

E2: Nej! Diktatoriskt 

L: Varför diktatoriskt? 

E2: Ej bestämma själv. 

L: I en demokrati är det alltså hemligt vilket parti man röstar på. Ingen får kontrollera hur 

man röstar.  

L: E2, vill du läsa påstående 2? 

E2: Läser högt: ”Valsedlar finns bara för ett parti”. 

L: Vad är en valsedel? När ni röstade, vad stoppade du i…? 

E1: Jo, korten.  
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L: Korten kallas valsedlar och på dem står det vilket parti du röstar på. När man röstar 

finns många olika kort och inte bara valsedlar för ett parti. Är det demokratiskt? 

(läraren vänder sig till E1) 

E1: (Inget svar) 

L: Kan du välja om det bara finns ett parti? (läraren vänder sig till E3) 

E3: (inget svar) 

L: Läraren lägger fram tre suddgummin på bordet och frågar E1, kan du välja nu? Ja, det 

kan du. Läraren lägger fram ett suddgummi på bordet, kan du välja nu? 

E1: Kan ej välja, nej. 

L: Nej, det kan du inte. Så om det bara finns valsedlar till ett parti kan du inte välja och 

det är därför inte demokratiskt. 

Under tiden som läraren fokuserar på denna första grupp arbetar övriga elever helt 

individuellt framför datorn med olika uppgifter. Läraren ger den första gruppen instruktionen 

att själva arbeta vidare med nästa fråga som han fört själv läser högt och går vidare till nästa 

grupp.  

Eleverna i grupp 1 sitter på sina platser och bläddrar tysta i häftet. Ingen interaktion mellan 

eleverna förekommer i denna grupp efter att läraren lämnat gruppen.  

Läraren sätter sig i grupp 2, som består av två elever. Dessa elever har hunnit längre i 

ämnet samhällskunskap och jobbar nu med ”det ekonomiska kretsloppet”. Följande dialog 

utspelar sig mellan lärare och elever i denna grupp: 

L: Förstår ni bilden? (läraren syftar på bilden av det ekonomiska kretsloppet). Ni känner 

ju igen kretsloppet med pilarna. Vad betyder amortering?  

E4/E5: (Inget svar från eleverna) 

L: Amortering är avbetalning på ett lån. 

E4: Man kan låna och också spara pengar till banken. 

L: Ja, du tjänar inte på att ha pengar hemma i madrassen och på banken får du ränta. Och 

skatter, vad har vi för skatter? 

E4: Man kan betala skatt till kommun och landsting. 

L: Hur bidrar skatten till företag? 

E4/E5: (Inget svar från eleverna) 

L: Företag kan få hjälp av kommuner och stat att anställa. Vilken betydelse har pilen 

”betalning av varor och tjänster?” 
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E4/E5: (Inget svar från eleverna) 

L: Jo, när vi betalar varor och tjänster betalar vi också skatt, så pengar kommer in till 

staten. Företag får också pengar, inkomster när vi köper deras varor och tjänster. 

Företagen betalar också skatt till staten, så alla delar hänger samman. Banken lånar ut 

pengar till företag och personer som oftast betalar tillbaka. Bra att ni har förstått! 

L: Vad får vi från banken? (läraren vänder sig till E2) 

E5: Lån 

L: Bra! Helt korrekt! Om vi vill köpa något dyrt måste vi gå till banken. Om banken inte 

fanns, skulle det vara svårt att köpa dyra saker. Om igen, om ingen köper bil eller hus, 

vad händer?  

E5: Sjunker och de tjänar inga pengar.  

Läraren frågar övriga elever som under tiden arbetat självständigt och individuellt med 

instuderingsfrågor i boken om det går bra och fåt något enstaka hummande till svar. 

Läraren återvänder sedan till grupp 1 som sedan läraren lämnat gruppen jobbat helt 

individuellt framför sina datorer.  

 Observationstillfälle 2: geografi 

Läraren inleder denna 90 minuter långa lektion med att ge eleverna individuella uppgifter. 

Eleverna är vid detta tillfälle 7 stycken, där samma elever deltar som vid observationstillfälle, 

med undantag för elev 8, som vara frånvarande.1. E1, E2 och E 3 ska fortsätta sin redovisning 

av länder och E4, E5, E6 och E7 ska jobba med instuderingsfrågor. Läraren sätter sig med E1, 

E2 och E3 och E3 ska redovisa fakta om sitt hemland.  

E 3 läser från ett papper där hon skrivit fakta om sitt hemland. E3 läser mycket tyst och jag 

förstår inte merparten av vad eleven säger. Några ord kan jag urskilja vilka är 1886, 5 per 

vatten och Eritrea. När E3 har läst det hon skrivit ned går läraren vidare till 

instuderingsfrågor. 

L: Vi tittar på kartan över Norden. Vilken är huvudstaden i Norge? 

E1: Oslo. 

L: Och i Finland, vad heter huvudstaden? 

E1: Åbo. 

L: Helsingfors (läraren pekar på kartan). 

E1: Helsingfors. 

L: Vad heter huvudstaden i Danmark? 



 

Sid. 24 (36) 

 

E1: Köpenhamn. 

L: Var är Oslo? 

E1: Oslo? 

L: Vad är det? 

(Inget svar från eleverna) 

L: Huvudstaden i Norge. Vad heter huvudstaden i Finland? 

E3: Helsingfors. 

L: Var är Helsingfors? (Läraren vänder sig till E3) 

E3: (pekar på kartan) 

L: Vad heter huvudstaden i Danmark? 

E3: Köpenhamn. 

Läraren går vidare till elever E5 och E6 

L: Vi tar er tillsammans. (läraren vänder sig till E5 och E6) 

L: Något du vill fråga om? (läraren vänder sig till E5) 

E5: Jag inte riktigt klar. 

L: Jag ska lyssna på dig sen. Hur långt har du kommit? (läraren vänder sig till E6) 

E6: Vad? 

L: Har du sett norrsken (läraren vänder sig till E6) 

E6: Nej! 

L: Norrsken färgar molnen i olika färger och det beror på elektricitet i luften. Du vet ju 

att regnbågens färger skapas när ljuset träffar vattendroppar. 

L: Vi träffas ju på måndag och torsdag, så då hinner vi gå igenom. (läraren vänder sig till 

E4). 

Läraren går tillbaka till E1, E2 och E3 som sedan läraren lämnat gruppen jobbat 

individuellt med instuderingsfrågor. Eleverna har inte pratat med varandra. 

L: Peka på hela Sverige! (läraren vänder sig till E1). 

E1: (Eleven pekar på Sverige) 

L: Vilket land?(läraren pekar på Norge och vänder sig till E1) 

E1: Danmark… nej, Norge! 

L: Bra! 

L: Var ligger Finland?(läraren vänder sig till elev 4) 

E4: höger 
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L: Vad heter det på kartspråket? 

E1: Vä….. 

L: Öster 

L: Läs nummer 3? (läraren vänder sig till E3) 

E3: Vad? 

L:  Läs för mig, peka! 

E3: (förstår inte instruktionen utan förblir tyst) 

Läraren går vidare till E7. 

L: Vi träffas ju på nästa vecka. Hinner du göra färdigt instuderingsfrågorna? 

E7: Ja. 

Läraren går vidare till E5. 

L: Du ser lite bekymrad ut. (läraren vänder sig till E5) 

E5: Jag förstår inte riktigt. 

L: Vi behöver låna lite grejor. Du är solen (läraren vänder sig till E6) och du är 

jorden(läraren vänder sig till E7). Läraren ber sedan E7 röra sig runt elev E6 och ber 

elev stanna vid särskilda punkter. Vid varje stopp frågar läraren E5: Är det varmt eller 

är det kallt? 

E5 svarar korrekt. 

L: Vad är zenit? 

E6: lång skugga, kort skugga… 

L: Kan solen stå i zenit i Sverige? 

E5: Nej, inte riktigt 

Nu är lektionen slut. 

L: På torsdag ses vi igen och så fortsätter vi att träna. Tack för i dag! Bra med berättelsen 

om ditt hemland! (läraren vänder sig till E3) 

Eleverna har under båda dessa lektioner enbart interagerat individuellt med läraren, där 

läraren styr interaktionen genom att ställa frågor. När läraren lämnar den grupp han/hon för 

tillfället jobbar med börjar eleverna jobba individuellt framför datorn eller med boken och det 

förekommer ingen interaktion, vare sig genom samtal, skrift eller gester mellan eleverna. 

Läraren ställer några reflekterande frågor men får mycket korta och/eller felaktiga svar och 

ger själv det reflekterande svaret. De två elever, E6 och E7, som enligt läraren har den högsta 

språkliga nivån och också den högsta kunskapsnivån i respektive ämne interagerar inte 

överhuvudtaget under dessa två lektionspass med undantag för E6:s svar på lärarens frågor 
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som är ”Vad?” respektive ”Nej”. E7 vänder sig läraren i geografi till vid ett tillfälle då hon 

frågar eleven om denna elev hinner göra klart instuderingsfrågorna till nästa torsdag och E7 

nickar till svar. E8 sitter hela lektionstillfället och arbetar individuellt framför datorn med 

hörlurar för öronen. Ingen interaktion förekommer med denna elev som enligt information 

från ämneslärare har svenska som förstaspråk. 

4.2 Sker interaktionen i klassrummet på det sätt som enligt 

forskningen gynnar språkinlärning och därmed ger elever 

förutsättningar att lyckas med ämnesstudier? 

Jag kommer nedan att redovisa hur respektive lärare besvarade mina frågeställningar. 

Under punkten övrigt kommer jag att redovisa de uttalanden intervjupersonerna gjorde som 

ligger utanför mina frågeställningar. 

4.3 Djupintervjuer med ämneslärarna 

1. Hur länge har du undervisat eleverna? 

Läraren i samhällskunskap: Jag har undervisat eleverna sedan början av läsåret 

2014/2015. Några av dem som var med från början är inte kvar, eftersom de hunnit 

fylla 20 år. 2 av eleverna började i januari 2015. 

Läraren i geografi: Sedan augusti 2014. Tre av eleverna började i januari.  

2. Fick du någon information om elevernas nivå i svenska innan de började? 

Läraren i samhällskunskap: Ingen information. Om jag fått någon information har 

den varit mycket sporadisk eller via ”djungeltelegrafen”. Att få kunskap om att eleven 

”är mycket trevlig eller gullig”, ja det är ju bra, men är inte värdefullt för mig som 

lärare.  

Läraren i geografi: Nej, jag har inte fått någon information om elevernas nivå i 

svenska. Två av de elever som började i januari hade inga kunskaper i svenska. Den 

information som jag får är den information som mentorn får i samband med den 

kartläggning som görs när eleven börjar på Introduktionsprogrammet. 

 

3. Får du någon information om elevens förkunskaper i ämnet innan de börjar? 

Läraren i samhällskunskap: Nej, jag får knappast någon information. Ibland får jag 

ett papper från läraren i alfabetisering där det till kan stå: ”har jobbat med begreppet 

kultur i Sverige. Men det säger inte mig mycket om elevens nivå. Det känns inte bra 

eftersom jag behöver veta var jag ska börja.  
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Läraren i geografi: Nej, jag får inte någon särskild information om elevens 

kunskaper i ämnet. Jag får bara den information som kartläggningen har gett.  

 

4. Gör du själv någon förkunskapstest när eleven börjar? 

Läraren i samhällskunskap: Nej, det gör jag inte. Jag märker efter hand vilka 

förkunskaper eleven har. 

Läraren i geografi: Nej, det gör jag inte.  

 

5. Vilken erfarenhet har du av att undervisa elever med svenska som andraspråk? 

Läraren i samhällskunskap: Jag har arbetat med vuxna elever med svenska som 

andraspråk men där är det inte samma problem. Eleven är ju vuxen och har eget 

ansvar. 

Läraren i geografi: Jag har erfarenhet av att undervisa vuxna som har svenska som 

andraspråk. 

 

6. Vilket arbetssätt tillämpar du mest i gruppen? 

Läraren i samhällskunskap: Jag försöker dela in eleverna i grupper efter nivå. Jag 

försöker få eleverna att prata. Det fungerar inte att bara använda en bok så jag försöker 

visa med gester eller att rita. 

Läraren i geografi: Det blir mest individ till individ. Jag har sällan gemmansamma 

genomgångar eftersom eleverna har så olika nivåer. Det skapar mycket stress, men det 

är inte ett så stort problem för mig, men för lärare som inte jobbat individ till individ 

kan det nog vara mycket stressande. 

 

 

7. Finns det något samarbete mellan klassens ämneslärare och mentor? 

Läraren i samhällskunskap: Nej, det finns inget samarbete med läraren i svenska 

och inte heller något samarbete mellan andra lärare. Jag vet inte riktigt vem som har 

svenska men jag tror att det är mentorn som också har matematik. Vi lärare som 

jobbar i gruppen måste jobba mer gemensamt. 

Läraren i geografi: En gång per månad är det möte med ämneslärare, mentor och 

rektor. Vi tar upp enskilda elevärenden och formsaker, till exempel om nationella 

prov. 

 

8. Vad skulle du vilja utveckla i IM-verksamheten? 
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Läraren i samhällskunskap: Jag tycker att verksamheten till stor del är förvaring. 

Verksamheten måste ändras så att syftet blir klarare. Eleverna måste få en stabil grund 

innan de börjar studera ämnen. Föräldrar eller god män hör ibland av sig och det känns 

som om de tror på ”mirakler”: att eleverna utan förkunskaper och utan kunskaper i 

svenska ska få grundskolebetyg. Jag har försökt lyfta detta med ledningen men inte 

fått något svar, men det måste hända något. Det som också är ett stort problem är att 

de starkaste eleverna lämnas för mycket åt självstudier och därför inte går framåt. Jag 

har tagit upp detta med rektorn som är ansvarig för denna verksamhet, men hittills 

utan resultat. 

Läraren i geografi: Jag ska inte fortsätta undervisa i IM-gruppen men om jag skulle 

gjort detta måste saker förändras. Eleverna måste till exempel få stöd i svenska. Jag 

skulle föreslå att eleverna får ett visst antal timmar inlagt i timfördelningen per ämne 

för stöd i svenska. 

Om eleverna blir fler, kommer verksamheten inte att fungera, utan då måste 

eleverna grupperas efter nivåer. 

 

9. Övrigt 

Läraren i samhällskunskap: Jag är bekymrad över elevernas framtid. Hur påverkar 

det ungdomarna att inte lyckas med sina studier och att år efter år studera utan att 

uppnå resultat? Detta är i många fall redan utsatta ungdomar som skulle behöva extra 

stöd för att hamna rätt. 
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4.4  Sammanfattning av resultat 

Eleverna i den klass jag observerat kan inte sägas mötas av en interaktion som är utformad 

på det sätt som enligt forskning befrämjar elevens nivå i andraspråket och därmed underlätta 

inlärning av ett ämnesinnehåll. För att en undervisning ska kunna sägas vara språkinriktad 

måste grundläggande förutsättningar som att läraren känner till elevens språkliga nivå samt 

elevens förkunskaper i aktuellt ämne föreligga. Dessutom måste undervisande lärare ha 

kunskaper i hur en elev utvecklar sitt andraspråk. Genom observationer i klassrummet samt 

genom intervjuer med ämneslärare blev det tydligt att lärarna inte har kunskaper om vare sig 

elevens språkliga nivå eller förkunskaper i ämnet. Ett stort problem är att elever börjar studera 

ett ämne innan de har baskunskaper i undervisningsspråket vilket gör att eleven inte kan följa 

undervisningen samt att läraren inte kan få en bild av elevens eventuella förkunskaper i 

ämnet. Forskning betonar betydelsen av att undervisningen innehåller moment där eleverna 

får möjlighet att interagera eftersom denna interaktion utgör en bro mellan vardagsspråk och 

ämnesspecifikt språk. Eleverna i den klass jag observerat saknar baskunskaper i sitt 

andraspråk vilket medför att de inte kan tillgodogöra sig det ämnesspecifika språket. Den 

interaktion som förekommer är mellan ämneslärare och enskild elev. Läraren är den som styr 

interaktionen och ställer frågor till eleven, men då eleven saknar tillräckliga språkkunskaper 

blir det i de flesta fall, läraren själv som besvarar frågan. I de fall eleven svarar sker detta i 

form av enstaka ord eller korta fraser. Vid några tillfällen försöker den elev som jag uppfattar 

har den högsta språkliga nivån av de elever som läraren interagerar med, att uttrycka 

komplexa ekonomiska samband under lektionen i samhällskunskap och uttrycker på sidan 16 

som svar på lärarens fråga om vad som händer om ingen köper företagens produkter: ” 

Sjunker och de tjänar inga pengar”.  

Däremot tar inte läraren tillvara på elevens uttalanden utan går vidare till nästa 

frågeställning eller besvarar själv frågeställningen. De svagaste eleverna ombeds vid flera 

tillfällen i ämnet geografi att peka på olika platser på kartan. På detta sätt får eleverna inte 

använda språket överhuvudtaget. Om eleverna fått tillfälle att interagera med varandra skulle 

eleverna fått utrymme att i grupp experimentera med de ämnesspecifika orden och fraserna. 

Båda ämneslärarna ställer vid ett flertal tillfällen frågor till eleverna som ligger över deras 

språkliga nivå vilket får som naturlig följd att eleverna inte kan besvara frågan. Läraren 

reagerar då oftast med att själv svara på frågan. Inte vid ett enda tillfälle kontrollerade 
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ämneslärarna att eleverna förstått deras svar. De två elever, elev 6 och elev 7 som enligt 

lärarna hade en högre språklig nivå fick under båda observationstillfällena jobba helt 

individuellt utan att interagera med vare sig lärare eller andra elever. Dessutom följde läraren 

inte upp dessa elevers arbete, vilket medför att eleverna lämnas helt själva att ta till sig ett 

ämnesspecifikt innehåll och lämnas utan stöd i arbetet att utveckla ämneskunskaper och 

ämnesspecifikt språk. Den elev som börjar senast i klassen och som också nyligen börjar 

studera svenska och delta i ämnesundervisning, elev 3, interagerade minst med läraren, vilket 

troligtvis beror på mycket begränsade språkkunskaper. Denna elev skulle förvånande nog 

redovisa uppgifter om sitt hemland, men uttalet var så avvikande från korrekt svenskt uttal att 

de andra eleverna och jag misstänker även läraren inte förstod innehållet i det hon försökte 

förmedla. En av eleverna svarade konstant fel på uppgiften där frågeställningar skulle 

kategoriseras som demokratiska eller odemokratiska. Min bedömning är att eleven helt enkelt 

inte hade den språkliga grund som krävs för att kunna ta till sig ett ämnesspecifikt innehåll. 

Båda ämneslärarna uppgav att de ansåg att eleverna var i behov av en högre nivå i 

andraspråket, då deras språk inte är tillräckligt för att ta till sig ett ämnesinnehåll och få betyg 

i de olika kurserna. Däremot fick jag intrycket att lärarna inte såg det som sin uppgift att bidra 

till att eleverna får möjlighet att utveckla sin nivå i svenska. Båda lärarna uttryckte att de inte 

fick kunskaper om vare sig elevernas språkliga nivå eller deras ämneskunskaper innan de 

började. Under observationstillfällena samt under djupintervjuer med ämneslärarna blev det 

tydligt att lärarna inte har kunskap om vad det innebär att lära sig ett andraspråk och om 

sambandet mellan vardagsspråk och ett skolspråk, vilket enligt forskning är en förutsättning 

för en språkinriktad undervisning. Ingen av lärarna uttryckte behovet av att låta eleverna 

tillämpa sina kunskaper i andraspråket med varandra. Läraren i samhällskunskap uttryckte 

visserligen att ”det är viktigt att eleverna pratar” men uttrycker samtidigt inte att eleverna bör 

få interagera med varandra. Läraren i samhällskunskap anger att arbetssättet då läraren arbetar 

mot enskild elev fungerar bäst. Vare sig läraren i samhällskunskap eller läraren i geografi 

anger explicit att elevernas språkliga nivå inte räcker till för att ta till sig ett ämnesspecifikt 

språk eller ett arbetssätt som befrämjar utvecklingen av ett ämnesspråk. Däremot uttrycker 

båda lärarna att de skulle önska att eleverna fick stöd i det svenska språket. Läraren i geografi 

uttryckte att hon önskade att det i varje ämne skulle finnas timmar för att ge eleverna stöd i 

svenska. Sammantaget är mitt svar på denna fråga är det inte förekommer någon språkinritad 

undervisning under de lektioner jag observerat och att den interaktion som sker mellan lärare 

och elev sker på en språklig nivå som är alltför hög för att eleverna ska kunna ta till sig 
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lärarens undervisning. Konsekvenser blir som Hajer och Meestringa (2014) skriver att 

eleverna helt på egen hand får försöka ta till sig ett ämnesspecifikt språk och i fallet med de 

svagaste eleverna utan att ha baskunskaper i det svenska språket.  

 

 DISKUSSION 5.

För att ge eleverna i observerad klass bättre förutsättningar att klara ämnesundervisningen 

gör jag bedömningen att de måste få en grund i det svenska språket. Först när eleverna har fått 

baskunskaper i det svenska språket kan de med hjälp av en språkinriktad undervisning kunna 

överbrygga klyftan mellan vardagsspråk och ämnesspråk. För att eleverna ska kunna utveckla 

ämneskunskaper måste de mötas av en undervisning där läraren har kunskaper om hur de kan 

möta eleverna med en undervisning som ger dem möjlighet att utveckla ämneskunskaper 

parallellt med språklig kompetens. För att detta ska bli möjligt måste varje ämneslärare få 

kunskaper i hur en elev utvecklar sitt andraspråk och genom detta få redskap för att tillämpa 

en språkinriktad undervisning.  

Jag noterade att båda ämneslärarna var mycket stressade och rörde sig mellan de olika 

eleverna. Detta är en naturlig följd av att eleverna inte hade tillräckliga kunskaper vare sig i 

ämne eller språk för att på egen hand ta sig igenom ämnesstoffet. Det är dessutom osäkert om 

eleverna ens med hjälp av läraren kunde ta till sig ämnesstoffet eftersom läraren oftast svarade 

på sina egna frågeställningar utan att i efterhand kontrollera att eleven förstått lärarens svar. 

Som Hajer och Meestringa noterat har eleverna i dagens klassrum mycket varierande 

förutsättningar till följd av varierande förkunskaper och kunskaper i undervisningsspråket att 

ta till sig undervisningen. Detta var mycket tydligt i den grupp jag observerade  

Det var uppenbart att E1, E2 och E3 inte hade de grundläggande färdigheter i 

undervisningsspråket svenska som är en förutsättning för att ta till sig ämnesundervisningen. 

E4 och E 5 har vad jag bedömer ett basordförråd och skulle genom att få tillfälle till längre 

yttranden, som Swain (1998) och Lindberg och Skeppstedt(2011) betonar genom att få 

möjlighet till att arbeta kollaborativt kunna utveckla sitt språk till att även omfatta ett 

ämnesspråk och därmed få möjlighet att uppnå målen i de olika ämnenas kursplaner. 

De båda ämneslärarna byggde hela sin undervisning på en interaktion där de som lärare 

interagerade med en enskild elev åt gången. Läraren var den som genom frågor styrde hela 

interaktionen och konsekvensen blev att när läraren lämnade gruppen stannade interaktionen 
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helt av. För eleverna E1, E2 och E3 var också den språkliga nivå alltför begränsad för att 

eleverna på egen hand skulle kunna ta till sig ett ämnesstoff, så konsekvensen blir att när 

läraren lämnade dessa elever stannade såväl individuell inlärning av ämneskunskaper som 

möjlighet till språkutveckling av. Men för eleverna E4, E5 och de elever med högst språklig 

nivå, E6 och E7,skulle en interaktion i form av kollabortivt arbete leda till ett såväl rika 

inflöde som utflöde av andraspråket vilket skulle gynna elevernas nivå i andraspråket, i 

enlighet med den forskning jag tagit del av. Man kan fråga sig varför eleverna inte i större 

uträckning själva tog initiativ till att interagera med varandra. Som Hajer och 

Meestringa(2014) skriver är det många elever i flerspråkiga klasser som inte har erfarenhet av 

arbete i grupp och därmed inte känner till denna arbetsform. Detta innebär att läraren måste 

introducera arbetsformen och dessutom genom samarbetsövningar och genom att klargöra 

regler skapa goda förutsättningar för arbete i grupp. En negativ konsekvens av att all 

interaktion bygger på att läraren närvarar är att läraren inte får tid att följa upp elevernas 

resultat. Såväl Swain (1998, Lindberg och Skeppstedt(2011) och Hajer och Meestringa(2011) 

betonar vikten av att läraren följer upp det som eleven gör för att rätta till avvikelser.  

En av lärarna uttrycker att ”de goda männen” ofta väntar sig att eleverna ska göra snabba 

resultat och uttrycker det som om ” de tror på mirakler”. Läraren uppger att han svarar dessa 

goda män med att eleven inte kan få ett betyg denna termin eftersom ”det tar tid”. Min 

reflektion är att det tar orimligt lång tid för en elev som saknar baskunskaper i 

undervisningsspråket att ta till sig ett ämnesspråk och på så sätt uppnå de olika ämnesmålen. 

De eleverna med mycket begränsade språkkunskaper, E2, E2 och E3, deltog i två lektioner 

utan att under merparten av tiden vara aktivt studerande. Min bedömning är att detta beror på 

bristande grund i undervisningsspråket, svenska. En betydligt bättre planering för dessa elever 

vore att ge eleverna en solid bas i det svenska språket, det vill säga en stabil vardagssvenska 

och sedan introducera de olika ämnena. Om denna förutsättning uppfylldes skulle lärare och 

elever ha ett gemensamt språk vilket skulle möjliggöra en kartläggning av elevens eventuella 

förkunskaper i ämnet.  

Läraren i samhällskunskap uttryckte oro över att eleverna inte uppnådde kursen för målen 

och att detta skulle påverka deras självbild negativt vilket är en risk som även påtalas av Hajer 

och Meestringa(2014)  

Det individuella programmet på den skola där jag utfört mina fältstudier har enligt min 

undersökning mycket att utveckla innan undervisningen kan sägas vara språkinriktad. För att 

påbörja denna utveckling anser jag att det först och främst behöver tillföras ledning och lärare 
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kunskaper om hur elever utvecklar ett andraspråk. Läraren i samhällskunskap uttryckte att han 

skulle lyfta frågan om Språkintroduktionen och att något måste göras för att ge eleverna bättre 

förutsättningar att lyckas med sina ämnesstudier. Jag delar denna åsikt och önskar att denna 

ämneslärare lyckas övertyga ledningen att satsa på fortbildningsinsatser som leder till ökade 

kunskaper om hur verksamheten kan utvecklas till en språkinriktad verksamhet. 
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 BILAGOR 7.

Bilaga 1: observationsschema som underlag till klassrums-

observationer 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning Kommentar 

Analysfrågor ställs 

 

 

Eleverna formulerar gruppvis analysfrågor till 

temat/projektet 

 

 

Interaktion mellan eleverna uppmuntras 

 

 

Eleverna får möjligheter att i grupp/par diskutera 

temat 

 

 

Varierande läromedel som eleverna kan arbeta 

med parvis eller i grupp finns tillgängliga. 

 

Läraren ställer regelbundet frågor som stimulerar 

elevernas egna reflektioner  

 

 Eleverna uppmuntras att formulera egna idéer 

där de använder speciellt ämnesspråk.  

 

Eleverna får möjlighet att formulera reflektioner 

med egna formuleringar utan att reproducera 

orden i läroböckerna. 

 

Hälften av undervisningstiden ägnas åt 

grupparbete. 
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Bilaga 2: Underlag till djupintervjuer med ämneslärare i 

observerade klasser 

 

1. Hur länge har du undervisat eleverna? 
 

2. Fick du någon information om elevernas nivå i svenska innan de 

började? 
 

3. Får du någon information om elevens förkunskaper i ämnet innan de 

börjar? 
 

4. Gör du själv någon förkunskapstest när eleven börjar? 
 

5. Vilken erfarenhet har du av att undervisa elever med svenska som 

andraspråk? 
 

6. Vilket arbetssätt tillämpar du mest i gruppen? 
 

7. Finns det något samarbete mellan klassens ämneslärare och mentor? 
 

8. Vad skulle du vilja utveckla i IM-verksamheten? 


