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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal lärare undervisar nyanlända elever i de 

praktiskt- estetiska ämnena hem- och konsumentkunskap och textilslöjd samt i det teoretiska 

ämnet svenska som andraspråk. Detta till en bakgrund av att de praktiskt- estetiska ämnena 

ses som lämpliga att använda som sluss då nyanlända elever ska övergå till reguljära klasser.  

Studiens frågeställningar ämnar undersöka huruvida och i vilken grad lärarna i de olika 

ämnena anpassar och kontextualiserar undervisningen för nyanlända elever. 

 

Studien tar avstamp i en tro om att språkutveckling sker i socialinteraktion i kombination med 

praktiskt undervisning med kognitivt utmanande lärosituationer. Frågeställningar belyses ur 

ett sociokulturellt perspektiv där Jim Cummins modell för andraspråkselever används som 

analysverktyg. Modellen utgörs av två nivåer, kognitiv nivå och graden av 

situationsberoende/kontextualisering och syftar till att hjälpa lärare att lägga undervisningen 

på en nivå där eleven får stöd av kontexten samtidigt som hen blir kognitivt utmanad. 

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar utfördes fem semistrukturerade intervjuer 

och fem högstrukturerade observationer med fem lärare på två skolor i olika kommuner i 

Mellansverige, där samtliga lärare undervisade nyanlända elever i ett eller flera ämnen. 

 

Resultatet visar att lärarna oberoende av ämne anpassar undervisningen på ett likartat sätt 

genom förenklingar. Lärarna i svenska som andraspråk anpassar dock undervisningen i större 

omfattning än lärarna i de praktiskt- estetiska ämnena. Ytterligare resultat som kan utläsas ur 

empirin är att ämnet hem- och konsumentkunskap utmärker sig då ämnet ofta håller sig på en 

nivå där eleverna får kontextuell hjälp samtidigt som de blir kognitivt utmanade. 

 

Slutsatsen är att de praktiskt- estetiska ämnena kopplar samman teori och praktik vilket gör att 

undervisningen kontextualiseras på ett naturligt sätt. 
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1 Inledning 

Att förberedelseklassens uppgift är att förbereda nyanlända elever inför inträdet i en reguljär 

klass råder det inga tvivel om. Hur och när detta inträde ska ske är däremot upp till varje skola 

att besluta. Då vi båda har uppmärksammat att nyanlända elever slussas in i reguljära klasser 

via de praktiskt- estetiska ämnena, under vår lärarutbildning, har vi valt att ägna denna studie 

åt att undersöka detta fenomen som verkar fungera väl men utan att någon tycks veta varför. 

Vad har man egentligen att vinna på att låta nyanlända elever delta i undervisningen i 

praktiskt- estetiska innan de har tillräckliga kunskaper i det svenska språket? Ligger det goda 

man vill uppnå i dessa ämnens speciella karaktär eller lärarens sätt att undervisa?  

Genom att ta på oss Jim Cummins glasögon, med hans teori om en kontextbunden 

undervisning, vill vi undersöka lärarnas undervisning i de praktiskt- estetiska ämnena hem- 

och konsumentkunskap och textilslöjd i jämförelse med det teoretiska ämnet svenska som 

andraspråk.   

Vi vill också passa på att tacka våra informanter som ställt upp på intervjuer och som villigt 

tog emot oss under sina lektioner så att vi kunde observera dem. Utan er hade det inte blivit 

någon uppsats. Vi vill också tacka vår hanledare Susanne Engström för hennes eleganta sätt. 

  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Cummins modell, nyanlända elever, praktiskt- estetiska ämnen, kontextbunden 

undervisning, andraspråk, sociokulturellt perspektiv, intervju och observation. 
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2 Bakgrund 

2.1 Nyanlända elever 

Varje dag flyr tusentals människor från sina hem runt om i världen. Anledningar till att man 

väljer att lämna sitt land är många och skilda, men förenas i hoppet om ett bättre liv. Krig, 

politiskt förtryck och förföljelse är några av de orsaker som gör att Sverige får ta emot en 

ökad flyktingström. Många människor kommer även för att återförenas med 

familjemedlemmar som sedan tidigare är bosatta i landet. Migrationsverkets uppger att det 

kommer att anlända mellan 51 000 och 64 000 asylsökande till Sverige under 2013 vilket är 

en kraftig höjning från 2012 (www.andrasprak.su.se 2012-09-24).  

Till följd av denna ökning växer antalet elever som har ett annat modersmål än svenska och 

trycket på att integrera dessa barn och ungdomar i den svenska skolan tilltar. Skolans uppgift 

att erbjuda en kvalificerad undervisning i svenska som andraspråk blir också allt viktigare då 

språket är nyckeln till skolframgång. 

I skolinspektions granskande rapport: Utbildning för nyanlända elever - rätten till en god 

utbildning i en trygg miljö (2009, s.6,8) uppges att det finns cirka 8800 nyanlända elever i 

svenska skolan vilket är en ökning från 2008 då, enligt samma rapport, 6061 elever räknades 

in under kategorin nyanlända. I denna uppsats kommer vi använda begreppet nyanländ när vi 

talar om elever som kommer till Sverige under sin skoltid och som inte kan det svenska 

språket (Skolinspektionen, 2009, s.12).  

2.2 Den språkliga utmaningen för nyanlända elever 

Nyanlända barn och ungdomar ställs inför många utmaningar när de kommer till Sverige och 

kanske framförallt när de kommer i kontakt med skolans språkanvändning. Dessa barn och 

ungdomar har olika bakgrund. De kommer från olika länder, talar olika språk och deras 

skolbakgrund ser olika ut. En del har gått i skolan några år i sitt hemland medan andra inte 

satt sin fot i skolan. För de flesta elever innebär mötet med skolan också ett möte med ett nytt 

sätt att använda språket då språket som används i skolan inte motsvarar det språk som 

används i vardaglig gemenskap. Här talar man om två olika sorters språk, vardagsspråk och 

skolspråk. För att lära sig vardagskunskap räcker det med ett vardagsspråk men för att kunna 

http://www.andrasprak.su.se/
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ta till sig nya kunskaper i skolans ämnesundervisning krävs ett annat språk, skolspråket 

(Holmegaard & Wikström, 2004, s.541). Med vardagsspråk menar vi det språk som används 

till vardags. Det språk du och jag talar i vardagen. Skolspråket är det språk som används i 

skolan och i lärobokstexter. Detta är ett mer avancerat språk som kräver mer av eleven och 

kan ta upp till tio år att lära sig (ibid.). För de elever som inte möter detta skolspråk utanför 

skolan är en undervisning som tar hänsyn till detta än viktigare och mer värdefullt. Elever 

som studerar på sitt andraspråk ställs alltså inför en stor utmaning: att ta till sig nya 

ämneskunskaper på ett språk de inte behärskar (ibid. s. 539). Lidberg (2001, s.18) betonar 

vikten av vår förståelse för hur de kontexter, de språkliga sammanhang, som 

andraspråkselever ingår i är avgörande för hur de skapar sina identiteter i förhållande till sig 

själv och andra.  

2.3 Förberedelseklassen 

I nuläget saknas både läroplan och kursplan för förberedelseklassen, vilket i praktiken innebär 

att det är upp till varje skola att besluta om studieväg för dessa elever. Skolverkets allmänna 

råd för utbildning av nyanlända elever (2008) ska däremot fungera som ett stöd för planering 

och genomförande av dessa elevers utbildning. Här framhålls vikten av kartläggning av de 

nyanlända elevernas tidigare kunskaper. Detta för att dessa elever ska få sina kunskaper 

erkända och bedömda och på så sätt öka deras självkänsla även om de ännu inte behärskar det 

svenska språket (Skolverket, 2008, s.11). Kommunen, skolan, svenska som 

andraspråksläraren, modersmålsläraren, mentorn och övriga lärare på den skola där eleven 

placeras har således ett gemensamt ansvar för dessa elever, både gällande deras 

kunskapsmässiga och sociala utveckling. Hur dessa elever tas emot på skolorna ser olika ut 

från kommun till kommun. I vissa kommuner blir de placerade i en förberedelseklass under 

sina första månader medan de i en annan kommun blir placerade i en reguljär klass direkt 

(skolinspektionen, 2009, s.13).   

Förberedelseklassen är alltså nyanlända elevers första kontakt med skolan. Här får de lära sig 

de mest grundläggande orden och begreppen i det svenska vardagsspråket (Skolverket, 2008, 

s. 10). Härifrån slussas de sedan vidare ut i undervisningen i den reguljära klassen. Det saknas 

direktiv för när och hur den nyanlända eleven ska slussas ut i den reguljära skolverksamheten 

då detta ska ske utifrån elevens individuella behov och förutsättningar (ibid. s. 13). Ansvaret 

läggs således på varje skola och de inblandade lärarna som fattar beslut om när det är dags för 
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den nyanlända eleven att integreras i den reguljära undervisningen, vilket i många fall sker för 

sent enligt skolinspektionen (2009, s. 21).  

2.4 Utslussning via praktiskt- estetiska ämnen 

Det verkar vara en vedertagen del i de nyanlända elevernas övergång till en reguljär klass att 

låta dem delta i praktiskt- estetiska ämnen, vilket poängteras av Skolverket (2008, s. 13) och 

skolinspektionen (2009, s.22). Enligt skolinspektionen (2009, s.22) innehåller en typisk 

skolgång för nyanlända elever ämnena svenska, matematik, idrott och eventuellt praktiskt- 

estetiska ämnen. Vidare påtalar Skolverket att man kan ta hjälp av exempelvis bild- och 

musikläraren för att låta eleven visa sina kunskaper då det öppnar upp för andra sätt att 

uttrycka sig på (Skolverket 2008, s. 11). Man menar även att många skolor med fördel har 

låtit elever från förberedelseklass delta i praktiskt- estetiska ämnena i de reguljära klasserna 

för att på så sätt inkludera dem i skolans gemenskap (ibid. s.13).  

Vi kommer att använda Jim Cummins modell för andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling (Holmegaard & Wikström, 2004, s. 544-552), vilken utgår från teorin att 

elever med bristfälliga kunskaper i det undervisande språket behöver en kontextualiserad, 

konkret undervisning där praktiskt, laborativt arbete ökar elevens förståelse. Vi har valt 

modellen eftersom teorin kan sammankopplas med det arbetssätt som används inom de 

praktiskt- estetiska ämnena. Denna modell är vår teoretiska utgångspunkt och ligger till grund 

för vår studie där vi vill undersöka hur läraren undervisar nyanlända elever i två praktiskt- 

estetiska ämnen och i svenska som andraspråk. I denna studie kommer vi även undersöka om 

och hur Cummins modell för andraspråkselever kan användas som modell för analys av den 

undervisning som sker i de praktiskt- estetiska ämnena respektive i svenska som andraspråk. 

Observera att begreppet kontextualisering samt begreppen situationsberoende/ 

situationsoberoende har samma innebörd och används omväxlande av Cummins, vilket vi 

också kommer att göra. De ämnen som ingår i vår studie är hem- och konsumentkunskap 

(hkk), textilslöjd (sltx) samt svenska som andraspråk (sva). I hem- och konsumentkunskapen 

sker undervisningen i en miljö där sociala och kulturella möten möjliggörs och eleverna ges 

tillfälle att samtala kring olika typer av frågor knutna till deras livsvärld (Skolverket, 2005, s 

114). I kursplanen för slöjd beskrivs hur ämnet innebär både manuellt och intellektuellt arbete 

i förening. Eleven ska arbeta processinriktat där tanke, sinnesupplevelse och handling ska 

samverka (Lgr11). 
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3 Tidigare forskning 

Forskning gällande nyanlända elever är underutvecklad på alla väsentliga punkter, så som 

forskning om mottagningssystemet, undervisningens innehåll, organisatoriska modeller för 

barn i olika åldrar och med skilda skolbakgrunder, elevernas identitetsutveckling samt 

utvärdering av de lokala verksamheterna och de pedagogiska metoder som används (Bunar, 

2010, s.113). Vi kommer att lyfta fram forskning inom andraspråksinlärning då nyanlända 

elever även kategoriseras som andraspråkselever och för att det saknas explicit forskning om 

nyanlända elever. Eftersom vårt fokus är lärares undervisning av nyanlända elever inom 

praktiskt- estetiska ämnen så angränsar vi vår beskrivning av forskningsläget till 

andraspråksinlärning och undervisning i praktiskt- estetiska ämnen. 

3.1 Nyanlända elever och andraspråksinlärning 

I Sverige tog andraspråksforskningen fart under 1970-talet. En utlösande faktor var den ökade 

invandringen och behovet av att få fram en grund för undervisningen (Hammarberg, 2004, 

s.25). Inom andraspråksforskningen har det gjorts studier utifrån flera olika teoretiska 

perspektiv när det gäller lärande och undervisning. Bland annat ett kognitivt, ett 

interaktionellt och ett funktionellt perspektiv. 

Det kognitiva perspektivet har sin grund inom kognitiv psykologi. Detta perspektiv riktar sin 

uppmärksamhet mot de processer som sker inom en person när ett språk lärs in. Fokus ligger 

på inläraren och hur det går till när han eller hon tar emot och producerar, strukturerar och 

lagrar den språkliga kunskapen (Hammarberg, 2004, s.52). Inom detta perspektiv har flera 

modeller vuxit fram. En av dem är Manfred Pienemanns modell som visar att det är inlärarens 

processningskapacitet som bestämmer vad som kan och inte kan läras in på olika stadier 

under inlärningen (Abrahamsson, 2009, s.23). Denna modell heter processbarhetsteorin. 

Teorin har prövats på många språk, bland annat de skandinaviska språken och då främst 

svenskan (ibid. s.127). Processbarhetsteorin lägger fokus på utvecklingsaspekten, det vill säga 

hur och varför andraspråksinlärare går igenom olika utvecklingsstadier (ibid. s.123). Många 

av de studier som gjorts och analyserats utifrån denna teori visar att det går att påskynda 

utvecklingen från en nivå till nästa men att den naturliga inlärningsgången inte kan påverkas 

av formell undervisning. Den visar också på att inlärningsgången för andraspråksinlärare är 

densamma för alla (Abrahamsson, 2009, s. 193).  
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Det interaktionella och det kognitiva perspektivet liknar varandra men till skillnad från det 

kognitiva perspektivet som tittar på vad som händer inom en person som lär sig ett språk, 

innebär det interaktionella perspektivet att man ställer samarbetet mellan inläraren och den 

språkliga omgivningen i centrum. Man undersöker hur samspelet dem emellan förutsätter 

språkanvändningen och språkinlärningen hos individen (Hammarberg, 2004, s.60). 

Pedagogiskt sett är det motiverat att utforska den betydelse interaktionen har i 

inlärningsprocessen eftersom läraren har en möjlighet att som samtalspartner kunna påverka 

processen (ibid. s.60). Inom det interaktionella perspektivet vill vi presentera en annan 

forskares modell eller hypotes, Kraschens monitormodell.  Denna modell bygger på olika 

hypoteser om hur andraspråket kognitivt tas in, tillägnas och lagras samt hur det utvecklas och 

används i språkproduktionen (Abrahamsson, 2009, s.116). Denna modell är ingen 

helhetsmodell inom andraspråksinlärning och den har fått mycket kritik för att den sägs vara 

spekulativ och svår att testa empiriskt. Men trots kritiken har den ändå haft ett stort inflytande 

på andraspråksteorier (Hammarberg, 2004, s.61). Krashen menar att inflödet i språket behöver 

ligga på en nivå som utmanar inläraren vilket han menar sker genom kontextuella ledtrådar 

(Abrahamsson, 2009, s.120). 

Det funktionella perspektivet tittar på den språkliga strukturen i relation till vad den används 

till. Inom detta perspektiv finns det två olika funktioner. Å ena sidan gör man 

språktypologiska jämförelser av lexikala eller grammatiska fenomen för att kunna jämföra 

formvariationen mellan språken. Å andra sidan intresserar sig forskarna för hur språket 

formas av sina yttre förutsättningar och söker därmed externa förklaringar till varför språket 

utvecklas och ser ut som det gör. Till exempel utgår man ifrån att språket anpassas efter vad 

vi behöver kommunicera om (Hammarberg, 2004, s.49). 

Inom andraspråksforskningen växte sig det sociokulturella perspektivet starkare som kontrast 

till tidigare teorier där andraspråksinlärningen sågs som en kognitiv process som skedde i den 

enskilde inlärarens huvud (Lindberg, 2004, s. 470). Van Lier, professor i lingvistik, var 

framträdande för teorins framväxt och hänvisade till Vygotskij teorier om att språket 

utvecklas i samspel med andra individer och inte som en isolerad process. Någon absolut 

uppdelning mellan sociala och individuella förlopp menade man således var omöjlig att göra 

(Lindberg, 2004, s. 471). Centrala begrepp inom teorin är mediering, proximala 

utvecklingszonen och stöttning. Med mediering menar Vygotskij att man är beroende av 

någon typ av stöd för att ta in nya kunskaper och färdigheter. Detta stöd kan se ut på olika 
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sätt. Det kan ske i en social kontext med personer med större erfarenhet som stöttar eleven i 

praktiska och intellektuella aktiviteter. Stödet kan även utgöras av verktyg och artefakter 

(ibid. s. 471). Begreppet stöttning kommer från det engelska uttrycket scaffolding och 

innefattar det tillfälliga stöd som läraren ger för att eleven ska utveckla sina kunskaper (ibid. 

s. 472). Vygotskij anser att dessa typer av stödjande aktiviteter skall ske inom den zonen för 

närmaste utveckling (zone of proximal development- ZPD), vilken utgör avståndet mellan den 

utvecklingsnivå där eleven själv har kunskap att klara uppgifter och den nivå eleven kan klara 

av dessa med hjälp av en mer erfaren person. Med detta synsätt ses inte kunskaper och 

färdigheter som något definitivt eftersom tillgång och typ av mediering styr språkutvecklingen 

(ibid. s.471,472) 

3.2 Undervisning i praktiskt- estetiska ämnen 

Forskning om de praktiskt– estetiska ämnenas funktion för nyanlända elever i den svenska 

skolan utgör ett outforskat område och vi har inte funnit några studier. Däremot finns det ett 

antal olika teorier som behandlar frågan om varför människan ägnar sig åt estetiska aktiviteter 

och vilka mål dessa aktiviteter har i pedagogiska verksamheter. Paulsen & Fyen Borlie (1996, 

s. 54-62) framhåller fyra olika teorier: lekteorin, motivhierarkiska teorin, psykodynamiska 

teorin samt den kulturhistoriska teorin. I den sistnämnda, kulturhistoriska teorin, som ligger 

nära våra utgångspunkter ses människan som en skapande individ och den estetiska 

aktiviteten är något som förenar känsla och förnuft. Framträdande i teorin är även att det 

estetiska uttrycksmedlet skapar ett sammanhang till omvärlden, där den vuxne har en aktiv 

roll som en vägledare. Gällande vilka skäl det finns att använda de estetiska aktiviteterna i 

skolan skriver Paulsen att de vanligaste målen är instrumentella, vilket betyder att de utgör 

hjälpmedel eller metoder för att nå andra mål (ibid. 1996, s.73). Några av de mål som nämns 

är: målet att skapa en social gemenskap, målet att stimulera inlärning, målet att använda de 

estetiska ämnena och aktiviteterna som integrerande faktorer (Paulsen, 1996, s.74). Vi ser 

utslussningen via praktiskt- estetiska ämnen som ett verktyg till de nämnda målen men vi 

menar även att ämnena har ett egenvärde och fyller en viktig funktion i skolan för samtliga 

elever. 
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3.3 Textilslöjdens och hem- och konsumentkunskapens karaktärer 

Genom studier har det framkommit att textilslöjd och hem- och konsumentkunskap har en 

viktig roll i skolan genom det arbetssätt som finns inom dessa ämnen. 

 

Textilslöjd 

Johansson (2002) behandlar slöjdaktiviteter och slöjd som social praktik i sin avhandling 

Slöjdpraktiker i skolan, hand, tanke kommunikation och andra medierande redskap. Studien 

visar på att slöjden är ett utpräglat kommunikativt ämne där både språklig och icke-verbal 

interaktion, abstrakta och konkreta utmaningar, teori och praktik möts: 

”Resultaten i denna studie visar att under arbetsprocessen agerar eleverna 

genom ett samspel av mentala och fysiska redskap. Det som ena stunden 

oreflekterat kan benämnas ”teoretiskt”, kan i nästas stund växla och uppfattas 

”praktiskt” för att återigen uppfattas som ”teoretiskt”” (Johansson, 2002, s. 

218) 

Vidare menar Johansson (2002) att elevernas arbetar individuellt med slöjdföremål men tar 

hjälp av varandra för att lösa de problem som framkommer under processen och att de fysiska 

redskapen som används ger struktur åt själva handlingen. Arbetet i slöjden utgår i stor 

omfattning från elevernas egna tankar och inspirationskällor vilket ger dem tillfälle att knyta 

an till deras vardagliga liv utanför skolans väggar. 

 

Hem- och konsumentkunskap 

Inom detta ämne finns det en stor brist på forskning och då framförallt kring ämnets fördelar 

och dess karaktär, det vi kunde hitta och som på ett ganska bra sätt beskriver karaktären hos 

ämnet hem- och konsumentkunskap är en studie gjord i Finland. Den ger i alla fall en liten 

bild av vilken betydelse ämnet har för eleverna och deras framtid. 

Gun Åbacka (2008) har skrivit om skolans undervisning i huslig ekonomi, som det heter i 

Finland, och dess betydelse för elevernas uppfattning om bland annat privatekonomi, 

rengöring och miljö. Ämnets huvudsakliga uppgift är att få eleverna att uppfylla de 
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kunskapskrav som finns i den aktuella kursplanen. Där ingår att de ska utveckla kunskaper, 

färdigheter och värderingar som gör det möjligt för dem att ta ansvar för sin egen hälsa, 

ekonomi och miljö (ibid. s.9). Åbacka menar att undervisningen inom detta ämne är viktigt 

för elevernas hälsa och deras framtid. Ämnet har också en stark koppling till den verklighet 

som eleverna lever i, deras närmiljö.  

 

Svenska som andraspråk 

Ämnet svenska som andraspråk är ett relativt litet ämnen där man undervisar nyanlända barn 

och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska. Detta ämne används mest frekvent 

inom förberedelseklassen men efter en tid när eleven har lärt sig grunderna i språket och har 

börjat förstå och själva prata svenska så slussas de ut i den reguljära undervisningen. När 

andraspråks eleverna sedan går i den reguljära klassen får de läsa svenska som andraspråk 

istället för svenska tillsammans med sina klasskamrater. Detta är ett arbetssätt som vi sett när 

vi varit ute på våra respektive VFU skolor. Syftet med undervisningen i svenska som 

andraspråk är att eleverna ska utveckla kunskaper i och om det svenska språket. 

Undervisningen ska också stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. 

Samt att de ska utveckla sådana kunskaper som gör att de kritiskt kan granska information 

från olika mediekällor (Lgr 11, s. 239). 
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4 Teoretiskt ramverk  

De ovan nämnda teoretiska perspektiven inom andraspråksforskningen utgör en viktig grund 

där olika typer av modeller och begrepp vuxit fram genom åren om andraspråksinlärning. I 

vår studie kommer vi att använda ett av perspektiven, det sociokulturella. Där anses det att 

lärandet utvecklas när individen interagerar med andra människor eller artefakter i en praktik 

(Säljö, 2000). Samtliga av de övriga presenterade perspektiven fokuserar mer på själva 

språkutvecklingen hos eleverna vilket skulle krävt en större och en mer omfattande studie. 

Perspektiven passar inte heller för vårt arbete eftersom vi inte genomför en språkanalys hos 

eleverna utan studerar hur lärare undervisar i sina ämnen. Hur ett sociokulturellt perspektiv 

passar vår studie förklaras mer ingående i nästa stycke. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, menar att gränsen mellan teori och praktik och 

mellan språk och handling inte är så tydlig enligt den sociokulturella teorin. Här ses mänsklig 

aktivitet både som intellektuell och som manuell (Säljö, 2000, s. 76).  Säljö skriver vidare att 

intellektuell kunskap ofta byggs in i fysiska redskap som människor använder i olika 

verksamheter och att det finns ett starkt samband mellan intellektuella och fysiska redskap då 

de sistnämnda kan ses som en förlängning av tänkande och språk vilket blir ett hjälpmedel i 

det dagliga livet (ibid. s. 77, 234). Enligt Säljö avviker skolan från det omgivande samhället 

då den har en stark skriftspråklig prägel, vilket gör att elevernas förmåga att kommunicera 

skriftligt är avgörande för deras skolframgång (ibid. s. 208). Detta kallar Säljö för 

dekontextualisering. Med det menar han att de kunskaper som eleverna lär sig i skolan är 

separerade från de verksamheter som dessa kunskaper ingår i (ibid. s.212). Ett exempel på 

detta är språkundervisning då man använder språk för att lära ut språk utan att ge eleven 

chansen att koppla det som ska läras in till något de känner till eller något i deras omgivning 

(ibid. s.215). Säljö pekar här på ett pedagogiskt problem då han menar att eleverna lär sig 

”uppifrån och ned”, från det språkliga till att förstå hur dessa kunskaper passar in i den egna 

världen (ibid. s.214). Eftersom vår studie avser att undersöka bland annat de praktisk– 

estetiska ämnenas relevans för nyanlända elever tas utgångspunkt i denna teori för lärande 

eftersom dessa ämnen kan ge möjlighet att förena det språkliga innehållet i de fysiska 

redskapen. 
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Studiens teoretiska perspektiv tar således avstamp i tron om att språket utvecklas genom 

social interaktion, i kombination med en praktisk undervisning där eleven får använda olika 

arbetssätt för att uppnå förståelse och på så vis utveckla sin språk- och kunskapsutveckling. 

Detta tror vi sker i en situationsbunden undervisning med kognitiva utmaningar. Med detta 

som bakgrund har vi valt att belysa våra frågeställningar utifrån det sociokulturella 

perspektivet när det gäller lärandet och med hjälp av Jim Cummins modell för 

andraspråkselever vilken vi använder som en analysmodell för att analysera och tolka vår 

empiri. 

4.2 Cummins modell 

För de nyanlända eleverna är det svårare att ta till sig ämnesundervisningen på grund av att de 

inte kan språket, vilket innebär att det blir svårare för dem att förvärva ämneskunskapen 

(Holmegaard & Wikström, 2004, s. 540). Som vi tidigare nämnt går det relativt fort att ta till 

sig de grundläggande kommunikativa färdigheterna i sitt andraspråk men ganska snart krävs 

det högre språkkunskaper för att ta till sig ämnesundervisningen i skolan (ibid. s. 540). Därför 

krävs det mycket av andraspråkseleverna i skolämnena och det är viktigt att 

ämnesundervisningen är språkutvecklande för dessa elever. Lärarna i ämnet svenska som 

andraspråk och övriga ämnen behöver stödja varandra i detta arbete (ibid. s. 541). Här har 

andraspråksläraren ett viktigt uppdrag, att vägleda och handleda övriga lärare för att deras 

ämnesundervisning ska bli mer språkutvecklande. Det finns en risk att andraspråkseleverna 

får en undervisning på för låg kognitiv nivå i de olika ämnena. Ett exempel kan vara när 

nyanlända elever befinner sig på en högre nivå rent ämnesmässigt men inte har kunskaper i 

svenska för att hänga med på en lektion utan istället får läsa om ämnet i ett läromedel för 

betydligt yngre åldrar. En lärare som är medveten om hur man kan undervisa på ett 

språkutvecklande sätt förklarar och förenklar och väcker nyfikenhet istället för att dra ned 

kraven för andraspråkseleven vilket kan resultera i att eleven tappar intresset för ämnet (ibid. 

s. 544). 

Jim Cummins har utarbetat en modell som kan användas som stöd för lärare i deras arbete. 

Den ger flera verktyg till att ”definiera och värdera de språkliga och kognitiva krav som ställs 

i samband med olika aktiviteter i skolan”. Modellen (fig.1) som tolkats av Holmegaard & 

Wikström (2004,s.543) bygger på två nivåer som har stor betydelse för andraspråkselevernas 
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språk- och kunskapsutveckling, kognitiv nivå och graden av situationsberoende även kallad 

kontextualisering. 

Cummins beskriver kontextualisering med de två ytterligheterna kontextbundet kontra 

kontextobundet. Detta syftar till vilken typ av stöd som finns tillgängligt för att eleverna ska 

förstå och kunna uttrycka sin mening. Skillnaden mellan dessa båda är att eleverna i 

sammanhanget av en kontextbunden undervisning aktivt kan förhandla en mening och språket 

stöds av meningsfulla kontextuella ledtrådar. Kontextobunden undervisning bygger däremot 

främst på att man har en stor kunskap i språket. Vidare menar Cummins att den 

kontextbundna undervisningen har en större koppling till världen utanför klassrummet. De 

krav som ställs i klassrummet är dock ofta av kontextobundet slag (Cummins, 1984, s.138-

139).  

Betydelsen av begreppet kontextualisera är att placera t.ex. ett ord eller en idé i ett speciellt 

sammanhang, en kontext (www.ne.se 2013-02-22). 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån den modell (fig.1) som finns presenterad av Holmegaard 

& Wikström (2004) som bygger på Jim Cummins teorier. Detta på grund av att det är denna 

modell som vi har fått presenterad för oss under vår lärarutbildning och den har varit en 

central del av undervisningen vi fått om andraspråksinlärning.  Enligt Holmegaard & 

Wikström (2004) bör undervisningen följa den streckade linjen i modellen (fig.1) vilket 

innebär att eleverna bör få arbeta med uppgifter som har en allt högre och högre kognitiv nivå 

men samtidigt behöver uppgifterna vara knutna till en kontext. För att detta ska vara möjligt 

behöver undervisningen vara laborativ och interaktiv (Holmegaard & Wikström, 2004 s.544). 

De menar att om man som lärare anpassar sin undervisning efter dessa nivåer blir 

undervisningen mer ”genomtänkt och systematisk” (ibid. s.543). 

Vad man bör ta i beaktande är att modellen kan ses som normativ då den förespråkar en viss 

typ av undervisning. Cummins verkar dock vara medveten om detta då han skriver att det 

teoretiska ramverket inte innefattar alla aspekter av språkliga och kommunikativa färdigheter. 

Däremot menar han att dessa nivåer är relevanta för förhållandet mellan språkutveckling och 

utbildningsframsteg (Cummins, 1984, s.142). 
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Figur 1 Cummins modell för andraspråkselevernas språk och kunskapsutveckling (efter Holmegaard 

& Wikström, 2004)  
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Förklaring av de olika fälten 

I det nedre högra fältet (fig.1), låg kognitiv svårighetsgrad– situationsoberoende, placeras de 

aktiviteter där inte någon problemlösning behövs, till exempel när läraren låter eleverna säga 

efter eller kopiera av en text. Just detta är det som karakteriserar vår tolkning av detta fält, att 

eleverna får skriva av eller säga efter. I detta fält ska det enligt Cummins pågå så få aktiviteter 

som möjligt (Holmegaard & Wikström, 2004, s.544, 545). Frågor som läraren ställer i dessa 

typer av undervisningssituationer kan vara: Vilken färg har ditt sovrum? Vart ligger din 

skola? Vad heter din pappa? (Cline & Frederickson, 1996, s.95). Här tar inte läraren hjälp av 

kontexten och håller sig på en låg kognitiv nivå, detta arbetssätt utmanar inte eleven.  

En större del av klassrumsaktiviteterna bör befinna sig i det nedre vänstra fältet, låg kognitiv 

svårighetsgrad – situationsberoende, där läraren i huvudsak använder sig av vardagsspråket 

och där undervisningen är kontextbunden. Exempel på frågor här kan vara: Vilken färg är det 

på det här bordet? Hur mycket är klockan nu? Vem sitter bredvid dig? (ibid. s.95). De 

aktiviteter som genomförs i detta fält innebär enligt vår tolkning till exempel att läraren 

kopplar ihop undervisningen med kontexten som finns i den närmaste omgivningen i 

klassrummet de sitter i men undervisningen hålls fortfarande på en låg kognitiv nivå. Att 

koppla undervisningen till kontexten kan både innebära att ta hjälp av artefakter som redan 

finns i klassrummet eller att läraren tar med sig nya föremål till klassrummet för det specifika 

ändamålet. Detta kan exempelvis visa sig genom att läraren visar bilder för att göra 

undervisningen tydligare eller använder sig utav rummets inredning för att förklara enklare 

begrepp och fenomen.  

I det övre vänstra fältet, hög kognitiv svårighetsgrad – situationsberoende, ställs frågor av 

typen: Vad tror du den här boken handlar om? Varför är de här skorna tillverkade av läder? 

(ibid. s.95) Här ligger undervisningen på en hög kognitiv nivå och är beroende av kontexten. I 

detta fält ska enligt Cummins den största delen av undervisningen vara, eftersom eleven 

utmanas men fortfarande har hjälp av kontexten (Holmegaard & Wikström, 2004, s. 545). Vår 

tolkning av detta fält är att eleven ges ett större utrymme för eget tänkande och för att kunna 

dra egna slutsatser. Det karakteristiska för detta fält tolkar vi som att svårare begrepp och 

företeelser behandlas och förklaras med hjälp av kontexten.  

När läraren sedan går vidare i sin undervisning hamnar hon i det övre högra fältet, hög 

kognitiv svårighetsgrad – situationsoberoende, där skolspråket används. Dock bör inte så stor 
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del av undervisningen ligga här med nyanlända elever eftersom skolspråket tar upp till tio år 

att lära sig (ibid. s. 545). Undervisningen tar heller inte hjälp av kontexten. Frågor som ställs 

här är av slaget: Hur kan man jämföra ett träd med en familj? (Cline & Frederickson, 1996, s. 

95). Inom detta fält tolkar vi det som att eleven får klara sig mer på egen hand och att 

undervisningen inte är bunden till en kontext. Exempelvis kan detta vara när eleverna ska 

skriva egna reflektioner efter en lektion eller när svårare begrepp och företeelser inte förklaras 

närmare av läraren.  
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5 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur lärarna undervisar nyanlända elever i de praktiskt– 

estetiska ämnena och i svenska som andraspråk till en bakgrund av att de praktiskt- estetiska 

ämnena ses som lämpliga att använda för att slussa ut nyanlända elever i reguljära klasser. 

  

Frågeställningar 

 Hur anpassar läraren sin undervisning för de nyanlända eleverna i de praktiskt-

estetiska ämnena respektive i svenska som andraspråk? 

 Är det ämnets karaktär eller lärarens undervisning som gör att ett ämne 

kontextualiseras? 

 Kan Cummins modell för andraspråkselever användas som modell för analys av den 

undervisning som sker i de praktiskt- estetiska ämnena respektive i svenska som 

andraspråk? 
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6 Metod 

6.1 Fördelning av ansvar 

Ulrica Eriksson har varit ansvarig för intervjuerna och skrivit om denna metod under avsnitten 

metod för datainsamling och analys samt resultat och analys. Ulrika Olsbänning har varit 

ansvarig för observationerna och skrivit om denna metod under avsnitten metod för 

datainsamling och analys samt resultat och analys. Dessa avsnitt är alltså skrivna av 

respektive ansvarig enligt anvisningarna från institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala Universitet. 

6.2 Metod för datainsamling 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med två olika metoder. Vi genomförde semi- 

strukturerade intervjuer samt observationer. Intervjuerna och observationerna genomfördes 

med fem lärare på två skolor i olika kommuner där samtliga lärare undervisade nyanlända 

elever, i ett eller flera ämnen. Textilslöjd, hem- och konsumentkunskap samt svenska som 

andraspråk var de ämnen som lärarna undervisade i. I vilken ordning intervjuerna och 

observationerna genomfördes berodde på när våra informanter hade tid för en intervju. 

Observationerna utfördes under de intervjuade lärarnas lektioner, där vi observerade lärarens 

sätt att undervisa.  

6.3 Urval  

Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s. 114) där vi tillfrågade 

två F-9 skolor i olika kommuner i Mellansverige om de ville medverka i studien, vilket de 

valde att göra. Då vi sedan tidigare hade kontakt med dessa skolor samt visste att de 

undervisar nyanlända elever i praktiskt– estetiska ämnen föll sig valet naturligt. 

Beskrivning av skolorna 

Skola A ligger i en mindre kommun vilket innebär att de har färre nyanlända elever i 

förberedelseklassen. I denna skola slussas de nyanlända eleverna ut i den klass som de sedan 

ska fortsätta sin skolgång i efter förberedelseklassen. Detta innebär att dessa elever många 
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gånger är ensamma som nyanländ elev i respektive klass, vilket var fallet i de klasser där vi 

observerade lärarnas undervisning. 

Skola B ligger i en större kommun där antalet nyanlända elever är fler än i den mindre 

kommunen. Här undervisas hela förberedelseklassen tillsammans i de praktiskt – estetiska 

ämnena med undantag för vissa elever som får extra svenskundervisning. I denna skola har vi 

observerat hela grupper med nyanlända elever. 

Beskrivning av informanterna 

Annika har arbetat som lärare i fem och ett halvt år. Hon undervisar främst i svenska som 

andraspråk men också i hem- och konsumentkunskap. Annika arbetar på den mindre skolan, 

skola A, och är ansvarig för förberedelseklassen och dess elever samt svenska som 

andraspråksundervisningen. 

Eva undervisar i textilslöjd och arbetar också på skola A. Eva har arbetat som lärare i 13 år 

med ett uppehåll på cirka två år. Hon har inte svenska som andraspråk i sin utbildning men 

arbetar med nyanlända elever i sina ordinarie grupper. 

Maria som också arbetar på skola A undervisar i hem- och konsumentkunskap och engelska. 

Hon har inte någon utbildning i hur man undervisar de nyanlända eleverna men får hjälp och 

stöd från sin kollega Annika. 

Carina undervisar på skola B och har arbetat som lärare i 39 år, i ämnet hem- och 

konsumentkunskap. Carina undervisar grupper som kommer från förberedelseklassen. 

Eva-Karin arbetar på samma skola som Carina och har också arbetat länge som lärare, i 35 

år. Hon har svenska som andraspråk i sin undervisning och är ansvarig för 

förberedelseklassen på den större skolan. Eva-Karin undervisar också i matematik och SO i 

förberedelseklassen. 

Observera att informanternas namn är fingerade. 
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6.4 Metod för datainsamling och analys - Intervju 

6.4.1 Genomförande 

Intervjuerna som genomfördes var alltså semi– strukturerade, eller halvstrukturerade, vilket 

innebar att vi använde oss av huvudteman och några underteman när vi genomförde 

intervjuerna. Vi använde oss av en mind map (bilaga 1) där de olika teman som skulle beröras 

presenterades. Dessa teman baserades på den teoretiska utgångspunkten, Cummins modell. I 

och med att vi hade en mind map med oss under intervjun kunde vi på ett visuellt sätt visa 

informanten vilka områden intervjun skulle beröra. Intervjufrågorna (bilaga 2) grundades i 

studiens syfte för att ge en empiri som kunde analyseras med Cummins modell. Att vi 

använde en mind map innebar att informanten hade en ganska stor frihet att svara på de frågor 

som hon ville (Bryman, 2002, s.301). Detta medförde också att frågorna inte kom i samma 

ordning till samtliga informanter. Vi hade också med en lista med frågor så att vi skulle vara 

säkra på att vi inte missade något. Totalt ställde vi åtta frågor samt fyra bakgrundsfrågor. 

Intervjuerna genomfördes under två dagar, en dag på respektive skola. Tiden är viktig att ha 

med i beräkningen för att informanten inte ska känna sig stressad, vilket kan innebära att man 

inte får några bra svar och det är lätt att det blir krystat och konstigt och ett bra samtal blir 

svårt att få igång (Danielsson, 2012-09-12). Därför lät vi våra informanter själva bestämma 

när de hade tid för en intervju med oss. Vi berättade för dem om vår uppskattade tid för 

intervjun så att de skulle få en uppfattning om hur länge vi behövde ta deras tid i anspråk.  

Intervjuerna fungerade som ett samtal mellan oss och informanten, detta innebar att en del 

frågor blev besvarade innan vi hade ställt dem. Frågorna var tematiska vilket gjorde att det var 

lättare att ställa eventuella följdfrågor, vilket vi också gjorde.  

Vi började intervjun med att berätta om undersökningens syfte. Allt för att ge en trovärdig 

anledning för informanten att vara med i undersökningen och ge dem en förklaring till varför 

de skulle lägga ned tid på detta (Bryman, 2002, s.130). Däremot så berättade vi aldrig om vår 

analysmodell eftersom vi då befarade att svaren på våra frågor skulle styras för mycket. 

Platsen för intervjuerna valdes av våra informanter, framförallt för att de själva skulle känna 

sig bekväma med situationen. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive skola och tog 

mellan 15 och 21 minuter. Informanterna blev informerade om sin frivillighet att delta samt 

att de kunde avsluta intervjun om de ville.  
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6.4.2 Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuer spelades in och vi turades om att leda intervjuerna och föra anteckningar. 

På så sätt kunde vi pricka av våra teman vartefter och samtidigt hålla koll på att alla teman 

blev berörda och att vi fick svar på allt vi ville ha svar på. Att spela in intervjuerna bidrar 

enligt Bryman (2002, s.310) till att vårt minne förbättras av vad som sagts under intervjun 

samt att det underlättar en mer noggrann analys. Någon dag efter intervjuernas genomförande 

transkriberades de och jämfördes med de anteckningar som gjordes under intervjuerna. 

Därefter analyserades de transkriberade texterna och en så kallad öppen kodning gjordes (ibid. 

s.377) vilket innebar att jag (Ulrica Eriksson) studerade, jämförde och kategoriserade data 

genom färgkodning som sedan fördes in i de fyra olika kategorierna i Cummins modell: låg 

kognitiv svårighetsgrad- situationsoberoende, låg kognitiv svårighetsgrad- situationsberoende, 

hög kognitiv svårighetsgrad- situationsberoende samt hög kognitiv svårighetsgrad- 

situationsoberoende. Transkriptionerna lästes igenom ett flertal gånger för att kontrollera att 

inget utelämnats. 

6.5 Metod för datainsamling och analys - Observation  

6.5.1 Genomförande  

Fem observationer utfördes, en lektion hos var och en av de deltagande lärarna. 

Observationens omfattning bestämdes av lektionens längd och varade mellan 40 och 80 

minuter då de praktisk– estetiska ämnena ofta har en längre lektionstid än svenska som 

andraspråk. Avsikten var att se hur den faktiska undervisningen utfördes samt att se hur 

läraren agerade i sitt naturliga sammanhang (Esaiasson, 2007, s.344). Enligt Kylen (2004, s. 

96) är man i observationer ute efter det som händer i nuet tillskillnad från intervjuer eller 

enkäter som framför allt behandlar den tid som varit eller den tid som ska komma, vilket 

stämmer väl överens med vårt mål med observationerna. 

Under observationerna satt vi vid samtliga tillfällen längst bak i klassrummet för att inte störa 

den pågående undervisningen. För att få ett fylligt material skrev en av oss en fri beskrivning 

med konkreta situationer medan den andra personen använde sig av ett observationsschema. 

Observationsschemat (bilaga 3) konstruerades med utgångspunkt från Cummins modell med 

följande kategorier: låg kognitiv svårighetsgrad- situationsoberoende, låg kognitiv 
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svårighetsgrad- situationsberoende, hög kognitiv svårighetsgrad- situationsoberoende, hög 

kognitiv svårighetsgrad- situationsberoende. Varje undervisningssituation som ansågs 

relevant för ovan nämnda kategorier beskrevs med fria ord i form av konkreta situationer 

(Kylén, 2004, s.101,104). I observationsschemat noterades varje situation med en siffra och 

en tillhörande kort beskrivning.  

6.5.2 Struktur och grad av deltagande 

Då vårt forskningsobjekt, undervisning av nyanlända elever i praktiskt- estetiska ämnen, är ett 

outforskat område öppnar det upp för en lågstrukturerad observation (Noren, 2012-09-14). 

Enligt Kylén (2004, s.98) är dock all mänsklig observation subjektiv men kan göras mindre 

subjektiv genom graden av struktur.  För att minska graden av subjektivitet samt för att få svar 

på våra frågeställningar valde vi en högre grad av struktur på våra observationer. Detta genom 

att enbart observera de händelser som föll under de fyra kategorier som lyfts fram i Cummins 

modell. Gentemot våra informanter valde vi en mellanvariant av öppna och dolda studier 

(Svensson & Starrin 1996, s. 30) då vi informerade om studiens mening och mål men inte 

delgav informanterna att vi arbetade utifrån Cummins modell då vi ansåg att detta skulle 

påverka resultatet. 

Svensson & Starrin (1996, s.30) skriver att man som forskare bör bestämma graden av 

deltagande från fall till fall, dock måste man vara medveten om vilka konsekvenser valet har 

för utfallet av observationerna. I vårt fall har vi valt att inta rollen observatör som deltagare, 

en person som framför allt är observatör men även en person som visar ett visst intresse att 

kommunicera med lärare och elever då de tar initiativet (Norén 2012-09-14). Att vi valde 

denna grad av deltagare föll sig naturligt då vi ville inta en position där vi lät undervisningen 

fortgå som vanligt och var ute efter en saklig beskrivning av undervisningen. Ytterligare skäl 

är att studiens tidsaspekt skulle gjort det svårt att vara en fullständig observatör, en så kallas 

insider, då detta är mycket tidskrävande (Svensson & Starrin, 1996, s. 30). 

6.5.3 Databearbetning och analysmetod 

Esaiasson (2007, s.356) skriver att observationer bör sammanfattas med kodord eller 

nyckelformuleringar. Vid sammanställningen renskrevs och kategoriserades den fria 

observationen med konkreta situationer och stämdes av med noteringarna i 
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observationsschemat för att kontrollera att vi hade bedömt situationerna likvärdigt. 

Undervisningssituationer som inte kunde uttydas togs bort. Vidare färgkodades 

sammanställningen utifrån Cummins fyra kategorier och resultatet fördes in i ett diagram som 

även förklaras i text. 

6.6 Reflektion över metoderna 

Enligt Bryman (2002) finns det många kvalitativa forskare som har diskuterat om begreppen 

validitet och reliabilitet är relevanta inom den kvalitativa forskningen. Dessa begrepp sägs 

inneha ett närmare band till den kvantitativa forskningen där mätning av olika slag står i 

fokus. Begreppet reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en studie är. Här är det ofta 

mätinstrumentet i förhållande till syftet som prövas. Validitet innebär att man undersökt det 

som man skulle undersöka och inget annat (ibid. s. 257).  

Metoderna intervju och observation valdes för att på bästa sätt nå ett resultat som kunde 

besvara vårt syfte. Metoderna kompletterar också varandra på ett gynnsamt sätt.  Svensson & 

Starrin (1996, s.38) skriver att man genom att använda dessa två metoder får både ett 

omfattande och djupgående datamaterial. Esaiasson (2007, s.355) skriver att observationens 

tillförlitlighet är ett särskilt problem. Hur vet man egentligen vad man ser? Kylén (2004, s. 

97) menar emellertid att man får ett intressant underlag för att förstå vad som hänt oavsett om 

observationerna är identiska eller olika. Ett sätt att öka tillförlitligheten är att arbeta 

tillsammans med en annan observatör, vilket vi gjorde under samtliga observationer 

(Esaiasson, 2007 s.355).  

Observationernas olika längd samt gruppernas sammansättning är aspekter som kan ha 

påverkat vårt resultat. Vi valde bort att intervjua och observera elever på grund av den 

språkbarriär som fanns mellan oss och eleverna och deras vårdnadshavare samt att vi 

troligtvis skulle behövt ta hjälp av en tolk för att genomföra intervjuer och få de tillstånd som 

krävs.  

Då vårt empiriska underlag endast utgörs av fem intervjuer och fem observationer på två 

skolor är vi medvetna om att resultatet inte är generaliserbart. Det är också vi som forskare 

som är mätinstrumentet vilket gör att vi i viss mån påverkar resultatet.  Vi menar dock att 

validiteten är hög då vi undersökt det vi sagt oss undersöka och inget annat. Detta 
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säkerställdes genom att vi använde samma analysverktyg till båda metoderna och att 

sambandet mellan teorin och metoderna är tätt förbundna med varandra. 

Vårt bekvämlighetsurval resulterade i två skilda skolor med olika arbetssätt gällande 

utslussningen av nyanlända elever. Dessa skilda förutsättningar har troligtvis påverkat 

resultatet för vår studie men visar även på de olikheter som råder för nyanlända barn och 

ungdomar beroende på vilken skola de blir placerade i. Det bör även beaktas att urvalet gav 

oss en ojämn fördelning mellan ämnena vilket har inverkat på vårt resultat. Samtliga 

informanter var utbildade kvinnliga lärare. Att det endast blev kvinnliga lärare var inte ett 

strategiskt val från vår sida eftersom vi arbetade utifrån ett bekvämlighetsurval.  

6.7 Etiska principer 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, en skrift 

framtagen av Vetenskapsrådet, kan man läsa att forskning är en nödvändighet för utveckling, 

både på samhälls- och individnivå. Den forskning som bedrivs har därför krav på sig att 

behandla relevanta frågor av hög kvalitet. Detta så kallade forskningskrav måste alltid vägas 

emot individkravet som är inrättat för att skydda människors integritet (Vetenskapsrådet, 

2002, s.5). För att hjälpa forskare i denna avvägning har vetenskapsrådet tagit fram fyra 

grundprinciper för hur forskning ska bedrivas: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid. s.6-14).  I genomförandet av vår studie har 

vi utgått från dessa fyra principer. Rektorer samt berörda lärare har blivit informerade om 

studiens syfte och därefter gett sitt samtycke att medverka. Vi har även fått tillstånd av 

informanterna att spela in intervjuerna samt anteckna vid observationerna. Det material som 

samlats in under intervjuerna och observationerna har behandlas konfidentiellt och alla namn 

har avidentifieras för att säkerhetsställa skolornas och lärares anonymitet. Vi har också varit 

noga med att framhålla att medverkan är frivillig och att det när som helst går att dra tillbaka 

sin medverkan. 
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7 Resultat och analys 

I följande två avsnitt kommer det material som samlades in under de fem intervjuerna och de 

fem observationerna redovisas och analyseras genom de fyra kategorierna i Cummins modell: 

låg kognitiv svårighetsgrad- situationsoberoende, låg kognitiv svårighetsgrad- 

situationsberoende, hög kognitiv svårighetsgrad- situationsberoende samt hög kognitiv 

svårighetsgrad- situationsoberoende. 

Intervjumaterialet som redovisas är en sammanställning av analysen av intervjuerna med 

några citat från informanterna. Observationsmaterialet som presenteras är en sammanställning 

av de fria observationerna med konkreta situationer samt noteringarna från 

observationsschemat. 

 

Observera att termerna situationsberoende/situationsoberoende och kontextualisering har 

samma innebörd och används omväxlande i texterna. Vi har även valt att använda oss av 

ämnesförkortningar som är vedertagna inom skolan, detta för att förenkla läsningen. De 

förkortningar som används är sva för svenska som andraspråk, hkk för hem- och 

konsumentkunskap och fbk för förberedelseklass. 

 

7.1 Intervju 

7.1.1 Låg kognitiv svårighetsgrad – situationsoberoende  

Enligt uttalanden från två av våra informanter hamnar deras undervisning ibland inom denna 

kategori. Eva som är textilslöjdslärare på skola A anser inte att hon anpassar sin undervisning 

för de nyanlända eleverna, samtidigt som hon i intervjun förklarade att hon ibland förenklade 

för en elev när han ska skriva sin reflektion efter lektionen. Detta genom att hon först skriver 

vad han ska skriva i sin bok och sedan får han kopiera av texten. Men hon påpekar samtidigt 

att detta har skett endast med denna elev då han var analfabet när han kom till Sverige för 

mindre än ett år sedan. Carina som undervisar i Hkk på skola B uttryckte sig så här: 

”…i början när jag har dem så har jag anpassade recept och instruktioner så att 

det är lättare att läsa. Finns det ord som är svåra att förstå så kör jag ord att 

förklara också, så att de får in lite svenska där…”  
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7.1.2 Låg kognitiv svårighetsgrad – situationsberoende  

Inom denna kategori hamnade flera uttalanden och beskrivningar av undervisningen som 

lärarna gjorde, vilket innebär att undervisningen anses vara kontextbunden men samtidigt på 

en låg kognitiv svårighetsgrad.  Detta kan noteras bland annat i lärarnas syn på sin egen 

undervisning och hur de beskriver den. Vad gäller ett kontextualiserat innehåll anser samtliga 

informanter som undervisar i de praktiskt – estetiska ämnena att de använder ett 

kontextualiserat innehåll i och med att ämnena kopplar ihop teorin med praktiken på ett 

naturligt sätt. Carina berättar att hon ofta använder sig av demonstrationer under sina 

lektioner, vilket innebär att hon tillagar det som eleverna ska göra under lektionen, sedan får 

eleverna göra samma sak. Detta gör det enklare för eleven att förstå hur och vad de ska göra. 

Både Eva (textilslöjd) och Maria (hkk) säger att de talar mer långsamt och tydligare när de har 

de nyanlända eleverna i sina grupper. Maria som undervisar i hkk säger sig försöka ge dessa 

elever texter som inte är så långa. Hon poängterar att hon använder sig mycket utav bilder när 

hon undervisar för att eleverna ska kunna koppla ihop det hon pratar om med verkligheten. 

Detta anser hon även gynnar de svagpresterande eleverna och är alltså inte något hon endast 

gör när hon undervisar nyanlända elever utan snarare hennes sätt att undervisa.   

Eva- Karin som undervisar i fbk använder sig utav bilder och spel av olika slag i sin 

undervisning i de teoretiska ämnena. Sedan pratar de ofta kring vad som händer i världen just 

nu, det som är aktuellt. Annika som också undervisar fbk sa ungefär samma sak. Hon 

använder sig mycket av bilder men också av sitt kroppsspråk som blir extra tydligt när hon 

undervisar här.  

”…jag använder mig mycket av bilder för det är svårt om jag pratar om 

fjälltoppar så kan de inte bara förklaras för att även om de slår upp det på 

arabiska så är det ju inte säkert att de förstår ändå. Så mycket kroppsspråk och 

mycket bilder” 

Annika berättar även att hon ofta är ute och tar promenader med sina elever, speciellt på våren 

då de kan gå ut och plocka påskris och titta på blommorna.  
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”Det är ju det som är lite Mulle Meck med förberedelseklassen, då kan man ta 

med dem utanför klassrummet” 

7.1.3 Hög kognitiv svårighetsgrad – situationsberoende  

Inom denna kategori anser Jim Cummins att det mesta utav undervisningen ska ligga, här blir 

eleverna enligt honom som mest utmanade. Uppgifterna som ges till eleverna ska vara 

kognitivt krävande men fortfarande ha ett stöd i kontexten. Carina som undervisar i hkk säger 

sig lägga sin undervisning på denna nivå. Carina säger att hon inte sänker de krav hon har på 

eleverna när det gäller genomförandet trots att hon förenklar texterna som är en situation som 

finns beskriven i den första kategorin. Detsamma gäller med Maria som också säger sig göra 

på samma sätt. Maria sa bland annat så här: 

”Jag brukar få in lite bilder och så där, om jag har en fråga. Har vi pratat 

sopsortering så brukar jag sätta in en bild så att de förstår att, jaha det är det 

liksom. Bilder tycker jag är viktigt för att, även för svagpresterande för att 

kunna sätta ihop texten med frågan… eleven(den nyanlända) får göra det vi 

andra gör...” 

7.1.4 Hög kognitiv svårighetsgrad – situationsoberoende  

Inom denna kategori hamnar inte så många beskrivningar och uttalanden, men vi ska också 

komma ihåg att det är inom denna kategori, enligt Cummins, som det blir för svår för de 

nyanlända eleverna. Här finns det dock delar av undervisningen som hamnar och då främst 

från det praktiskt – estetiska ämnet textilslöjd. Det är språket och vissa begrepp som gör att de 

hamnar här. Det som är det svåra i ämnena hkk och textilslöjd är, enligt lärarna, det specifika 

språk som finns just här.  Eva säger så här: 

”…slöjden har ju ett språk som man inte använder annars, som sömsmån, det 

använder man ju inte annars förutom när man syr, det är mycket såna ord som 

blir för svårt för dom, men det har ju även de andra eleverna problem med till 

viss del.” 



27 

 

7.1.5 Varför just dessa ämnen används i utslussningen 

Enligt våra informanter finns det många fördelar att använda sig av just de praktiskt– estetiska 

ämnena. Ett argument till detta var till exempel att det i alla länder lagas mat, man målar, syr, 

snickrar och så vidare. Enligt en informant finns det ett universellt språk inom dessa ämnen 

vilket gör att de flesta elever, oavsett bakgrund, får en möjlighet att känna sig hemma i ämnet 

även om de inte förstår språket. Att det i dessa ämnen inte är språket eller läsförmågan som 

står i fokus utan handlaget.  

”Du kan visa rent praktiskt vad det är du som lärare menar om en elev inte 

förstår”   

(Maria på skola A) 

Eleven får också se sitt resultat direkt, de läser, förstår och tillämpar (hkk). Enligt Eva-Karin 

var en stark anledning till att man valt just dessa ämnen att eleven faktiskt kan läsa sin egen 

årskurs, annars får de ofta läsa en årskurs under sin ålder för att förstå innehållet. En annan 

anledning var att det helt enkelt skulle bli för långtråkigt för eleverna att läsa svenska hela 

dagarna, de behöver få göra något annat också. Något som även kom fram under intervjuerna 

kring varför man valde just dessa ämnen i utslussningen var möjligheten för eleverna att 

samarbeta som finns och då främst i hkk. Enligt Informanterna är detta en god träning för 

eleverna inför framtiden. Även om man som lärare är tvungen att ta hänsyn till hur man 

grupperar eleverna på grund av deras olika bakgrund så är det samtidigt något som eleverna 

måste träna på, att kunna samarbeta med alla oavsett kön eller bakgrund.  Här ser vi flera 

argument till varför man använder sig utav ett praktiskt – estetiskt ämne för att slussa in 

nyanlända elever. Allt detta kommer in under de kategorier som är situationsbundna men på 

olika nivåer. 

7.1.6 Tolkning av resultat och analys - intervju 

Resultatet visar att inte så mycket av undervisning hamnar i den första kategorin enligt lärarna 

själva. Däremot har jag i min tolkning placerat vissa uttalanden som sva- lärarna gjort i 

intervjun när de beskriver undervisningssättet som praktiseras under den första tiden när 

eleverna lär sig svenska. När det gäller de praktiskt- estetiska ämnena finns det endast ett 

tillfälle, som enligt Eva, i textilslöjd på skola A, själv säger var ett undantag när hon hjälper 

en elev med att skriva i sin reflektionsbok. Här gör läraren en medveten anpassning för 
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eleven. Sedan går enligt läraren undervisningen vidare ganska snabbt in i den kategori som är 

situationsberoende. Annars finns, enligt lärarnas utsagor och beskrivningar, inte de praktiskt – 

estetiska ämnena representerade inom denna kategori, däremot inom nästa. Detta torde vara 

ett tecken på att dessa ämnens styrka är just det kontextbundna. Men även de lärare som 

undervisar i fbk tyckte själva att deras undervisning var kontextbunden. När det kommer till 

nästa nivå den högt kognitiva– situationsberoende kategorin finns endast hkk representerat 

som ämne, enligt lärares egna uttalanden. Hos Carina till exempel sänks inte nivån för 

eleverna när det gäller deras handlag men hon sänker medvetet nivån på den text som finns 

och de instruktioner som ska följas. Eleverna får också, enligt Carina, arbeta ganska fritt 

under lektionen och läraren säger sig handleda när det behövs som vid samtalet kring bordet 

när de sitter tillsammans och äter eller fikar. Något som var gemensamt från samtliga lärare 

var att de ansåg att eleverna i de praktiskt- estetiska ämnena får ett kvitto direkt på det de gör, 

resultatet kommer direkt och eleverna kan se att de lyckats, vilket stärker deras självkänsla 

och de växer. I den sista kategorin som också är den svåraste nivån enligt Cummins, hamnar 

inte så mycket av den undervisning som beskrivs. Endast undervisning som använder det 

språk som är ämnesbundet och som måste användas men där läraren förklarar begreppet för 

eleven men också för övriga elever. Här ska enligt Cummins ingen undervisning för de 

nyanlända eleverna bedrivas.  

De intervjuade lärarna framhåller att det finns många fördelar med att använda sig utav de 

praktiskt– estetiska ämnena i utslussningen av nyanlända elever. Detta tycks vara på grund av 

den kontextbundenhet som finns naturligt i dessa ämnen och framförallt i hem- och 

konsumentkunskap. Dessa ämnen hamnar på den sida av modellen där undervisningen bör 

ligga enligt Cummins, alltså att den är kontextbunden eller situationsbunden. Dessa kriterier 

uppfyller de praktiskt– estetiska ämnena på så vis att de är tätt bundna till den kontext där de 

förekommer. I hem- och konsumentkunskap får eleverna en text, ett recept, som de sedan får 

använda sig utav vilket leder till ett resultat direkt. Detta förklaras av lärarna som särskilt 

gynnsamt för de nyanlända eleverna. Vad gäller den kognitiva nivån kan man i vissa fall se att 

det finns många uttryck och begrepp som är typiska för dessa ämnen som vattenbad och ånga, 

måttsticka och synål. Dessa begrepp bidrar till att ämnena även får en hög kognitiv nivå.  

När det gäller anpassningen av undervisningen för dessa elever beskriver de flesta av de 

praktiskt– estetiska lärarna att de förenklar sin undervisning när det gäller den teoretiska delen 

men inte när det gäller den praktiska.  När lärarna i förberedelseklass talar om sin 
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undervisning säger de att de anpassar sin undervisning i stället för att de förenklar sin 

undervisning.  

7.1.7 Bedömning av elever i förberedelseklass 

Under samtliga intervjuerna kom våra informanter in på bedömningen av de nyanlända 

eleverna. Detta var något som samtliga informanter tyckte var svårt och krångligt och inte 

alltid rättvist mot eleverna. Därav anser jag att detta är något som bör ta upp även om det inte 

infaller under någon av de aktuella kategorierna.  Eva uttryckte sig så här: 

”När jag ska bedöma dem betygsmässigt så finns ju språkkravet där också, och 

då kanske man inte når ett betyg fast man kanske är jätte duktig på det 

praktiska. Och det gör lite ont i hjärtat tycker jag. ..men man kan ju göra ett 

undantag när de har ett handikapp, men de har ju de här också, de har ett 

språkhandikapp, ja det är svårt och det gör lite ont” 

Andra informanter ansåg att det var omöjligt för dessa elever att få ett betyg om man skulle 

följa kunskapskraven som finns och en informant sa att några av de elever som hon gett ett E i 

betyg nog ligger lite under de kraven. På skola B hade de fått direktiv om (ifrån vem framgick 

dock inte) att det inte gör något om de nyanlända eleverna får ett F, huvudsaken är att de får 

vara med under lektionerna.  

7.2 Observationen 

Utfallet av undervisningssituationer som föll under de valda kategorierna redogörs nedan med 

hjälp av ett diagram för att ge en översiktlig bild. Varje tema har tilldelats en stapel vid 

respektive ämne och skola där varje noterad undervisningssituation räknats som en enhet i 

diagrammet. Diagramresultatet kommenteras och analyseras sedan tillsammans med exempel 

från observationsanteckningarna. 
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Figur 2 Antal undervisningssituationer i respektive ämne, utifrån kognitiv svårighetsgrad och 

situationsberoende/situationsoberoende. 

7.2.1 Låg kognitiv svårighetsgrad- situationsoberoende 

Som diagrammet visar uppstod undervisningssituationer som kunde placeras under kategorin 

låg kognitiv svårighetsgrad- situationsoberoende vid fyra av de fem observerade lektionerna, 

undantag var hkk med Maria i skola A där ingen sådan situation observerades. Flest 

situationer, fyra stycken, av detta slag inträffade under sva- lektionen med Eva-Karin där vi 

vid flera tillfällen observerade att läraren lät eleverna skriva av från tavlan och säga efter 

henne för att lära in djurläten, exempelvis grodan kväker och katten jamar. Vid ett tillfälle 

registrerades att Eva i textilslöjden på skola A använde en låg kognitiv svårighetsgrad som var 

situationsoberoende. Detta var när hon hjälpte en elev att skriva en lektionssammanfattning 

genom att hon först skrev på ett löst papper vad eleven gjort under lektionen och sedan lät 

eleven skriva av texten. Sva med Annika på skola A och hkk med Carina hade lika många 

undervisningssituationer under denna kategori, tre stycken. I båda fallen handlade samtliga av 

dessa undervisningssituationer om att läraren lät eleverna skriva av eller läsa innantill. 
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7.2.2 Låg kognitiv svårighetsgrad - situationsberoende  

Låg kognitiv svårighetsgrad- situationsberoende var den kategori som utmärkte sig i studien. 

För det första blev den representerad minst två gånger under alla av de observerade 

lektionerna. För det andra hade den flest antal undervisningssituationer i samtliga fall med 

undantag för sva med Eva-Karin i skola B. Som diagrammet visar hade den även omkring det 

dubbla antalet totala undervisningssituationer i jämförelse med de andra tre kategorierna. Hkk 

i skola A och B hade båda många situationer inom denna kategori, åtta respektive sju stycken. 

Maria i skola A visade bland annat hur en elev skulle röra i den smältande chokladen genom 

att själv röra och säga: ”move carefully”. Hon pekade också, vid flera tillfällen, på de 

ingredienser och redskap som skulle användas för att leda eleven rätt i arbetet. Carina i skola 

B varvade receptläsning med att visa och prata med eleverna om de ingredienser som skulle 

användas vid matlagningen. Även sva med Annika i skola A visade relativt många 

undervisningssituationer under denna kategori, fem stycken. Här bestod samtliga av dessa 

situationer av att Annika använde sig av inredningen i klassrummet för att förklara ett ord, 

exempelvis visade hon upp en pärm och frågade eleverna vilken färg den hade för att visa 

användandet av adjektiv. Eva i textilslöjden på skola A använde sig av låg kognitiv 

svårighetsgrad- situationsberoende vid tre undervisningssituationer. Samtliga berörde 

situationer när Eva visade en elev nästa steg i det praktiska arbetet t.ex. hur denne skulle nåla 

för att sedan sy. Två situationer observerades under Eva-Karins lektion i sva, båda då hon 

använde sig av kroppsspråk och klassrumsinredning för att förklara innebörden av ett verb: 

”Nu sitter jag ner, nu sätter jag mig ner”. 

7.2.3 Hög kognitiv svårighetsgrad- situationsberoende 

Hög kognitiv svårighetsgrad- situationsberoende är den andra av de två kategorier som 

uppkom vid alla observationstillfällen. Hkk i skola B med Carina hade flest 

undervisningssituationer, fem stycken, följt av hkk med Maria i skola A med fyra stycken. De 

situationer som uppstod under Carinas lektion hade framför allt anknytning till en genomgång 

som hölls om det recept eleverna skulle använda vid matlagningen. Ett exempel var när 

Carina kom in på vad pasta egentligen är. För att förklara använde hon sig av ett mjölpaket 

som hon visade upp och berättade att pasta är gjort av mjöl. Hon förklarade även vidare att 

vattnet försvinner när pastan torkar genom att påvisa likheten med kläder som hänger på tork. 

Maria i skola A visade bland annat hur en elev skulle smälta choklad, verbalt med orden 
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”vattenbad” och ”ånga” och i praktiken, genom att visa att man kan hälla ut lite av det 

överflödiga vattnet i kastrullen. Denna situation har tidigare nämns under kategorin 

lågkognitiv svårighetsgrad- situationsberoende men på grund av det språkliga användandet av 

svårare begrepp räknas denna situation även in här. Under sva- lektionen med Annika på 

skola A registrerades två situationer inom kategorin, bland annat när hon på ett effektfullt sätt 

använde sig av motsatsord och kroppsspråk för att hjälpa eleverna på traven: ”Jag är inte sjuk, 

attjo! Jag är ….?”. Textilslöjd med Eva i skola A samt sva med Eva-Karin i skola B hade 

minst antal av dessa undervisningssituationer, en var. Situationen med Eva handlade om att 

hon gav eleven två val att ta ställning till, antingen att göra bokstäver i tyg eller trycka 

bokstäver med färg, genom att beskriva dem verbalt och visa exempel. Situationen med Eva-

Karin utspelade sig när eleverna fick chansen att visa olika rörelseverb genom ord och 

kroppsspråk. Rörelseverbet tassa visades till exempel med hjälp av gångstilen och 

förklaringen att katter går på det sättet. 

7.2.4 Hög kognitiv svårighetsgrad -situationsoberoende  

Denna kategori, hög kognitiv svårighetsgrad- situationsoberoende, påträffades inte under 

lektionen med Eva i textilslöjden på skola A. Däremot fanns dessa undervisningssituationer 

representerade vid de andra observerade lektionerna.  Hkk i de båda skolorna stod för flest 

antal av dessa situationer, fyra stycken. Under Marias hkk - lektion i skola A behandlades 

ämnesknutna begrepp som eleverna skulle lära sig innebörden av t.ex. konsumentsmart, 

marknadsföring och reklam. En annan situation som uppkom under Carinas lektion i samma 

ämne på skola B var knuten till begreppsanvändning, här med begreppet ekonomi som 

förklarades med ”ekonomi är de tillgångar man har”. Ytterligare en situation som föll under 

denna kategori under Carinas lektion var när eleverna uppmanades att skriftligen reflektera 

över dagens arbete, vilket skedde utan lärarens hjälp. Sva men Eva-Karin i skola B hade tre 

undervisningssituationer i denna kategori, medan en situation inträffade under sva- lektionen 

med Annika i skola A. En situation under Eva-Karins lektion bestod av att eleverna svarade 

muntligt på hur de starka verb som visades på en lista på tavlan böjdes, med hjälp av 

eventuella förkunskaper. Vid ett annat tillfälle visade Eva-Karin en overheadbild på olika djur 

och deras respektive läten som skulle paras ihop rätt. För att vägleda eleverna sa hon 

exempelvis: ”Tänk er hur en fluga låter”. Under Annikas lektion tränades ordklassen adjektiv. 

Eleverna arbetade enskilt med skriftliga övningar, till hjälp fanns exempel skrivna på tavlan. 
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7.3 Tolkning av resultat och analys 

Resultatet från den första kategorin, låg kognitiv svårighetsgrad- situationsoberoende, är inte 

entydigt men visar tecken på att dessa, enligt Cummins, oönskade undervisningssituationer, 

uppkommer oftare i det teoretiska ämnet, sva. Då båda observationerna i sva hade ett högt 

antal inträffade lärotillfällen av detta slag. Detta skulle kunna tydas som att lärarna i sva 

anpassade undervisningen till en låg nivå genom förenklade övningar där eleverna bland 

annat fick skriva av och säga efter. Avsaknaden eller det låga antalet av dessa situationer som 

registrerades i hkk med Maria och i textilslöjden med Eva kan tolkas som ett tecken på att 

undervisningen i dessa inlärningsmiljöer inte genererar denna typ av situationer lika ofta som 

i sva. Att det praktiskt- estetiska ämnet hkk med Carina hade ett lika högt antal av 

undervisningssituationer inom denna kategori som sva med Annika skulle däremot kunna tala 

emot denna tolkning.  

Inom nästa kategori, låg kognitiv svårighetsgrad- situationsberoende, visar resultatet att hkk 

var det ämne där läraren oftast använde sig av kontexten när olika moment förklarades. 

Däremot hölls fortfarande undervisningen på ett låg kognitiv nivå vilket kan tolkas som om 

lärarna anpassade innehåll och förklaringsmetoder för att säkerhetsställa de nyanlända 

elevernas förståelse. Här uppvisar inte de praktiskt- estetiska ämnena samma resultat då 

slöjdämnet inte hade lika många undervisningssituationer som hkk. Hkk- ämnets karaktär kan 

därför möjligen ses som en faktor för att undervisningen blir situationsberoende. Man bör 

dock beakta att en tolkning där de två hkk- lärarnas undervisningssätt kan ha sammanfallit av 

en slump då även sva- undervisningen på skola A visade relativt många 

undervisningssituationer av detta slag. Således kan det tolkas som om lärarens 

undervisningssätt har betydelse huruvida undervisningen blir situationsberoende eller ej.  

Under denna kategori, hög kognitiv svårighetsgrad- situationsberoende som Cummins 

förespråkar som den ultimata för andraspråkselever, kan man återigen utläsa att hkk är det 

ämne med flest antal undervisningssituationer medan textilslöjd och sva står för ett lägre 

antal. Slöjden uppvisar dock endast ett lärotillfälle under denna kategori. Detta resultat kan 

tolkas som att hkk - ämnet medför en kontextualiserad undervisning som utmanar eleverna 

kognitivt.  

Hkk- lektionerna visade liknande mönster inom denna kategori, hög kognitiv svårighetsgrad- 

situationsoberoende, där även undervisningssituationerna som registrerades var av liknande 
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slag. Här behandlades svårare ämnesbegrepp, så kallat skolspråk. Detta resultat kan tolkas 

som om lärarna inte anpassar språket för de nyanlända eleverna. Flertalet av situationerna har 

också gemensamt att de uppkommer vid en teoretisk genomgång och inte i det praktiska 

arbetet.  
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8 Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärarna undervisar nyanlända elever i de praktiskt- 

estetiska ämnena och i svenska som andraspråk. Studiens resultat och analys ligger till grund 

för diskussionen där studiens frågeställningar besvaras. Hur anpassar läraren sin undervisning 

för de nyanlända eleverna i de praktiskt– estetiska ämnena respektive i svenska som 

andraspråk? Är det ämnets karaktär eller lärarens undervisning som gör att ett ämne 

kontextualiseras? I diskussionen lyfts även delar av resultatet som är tänkta att besvarar vårt 

övergripande syfte. 

När vi frågade lärarna hur de anpassade sin undervisning för de nyanlända eleverna ansåg de 

inte själva att de gjorde det i någon större utsträckning. Men under våra observationer fanns 

det undervisning som tydligt visade på att lärarna gjorde just detta. Oberoende av om de 

undervisade i ett praktiskt- estetiskt ämne eller sva förenklade lärarna sin undervisning på 

likartade sätt där eleven fick säga efter, skriva av eller läsa innantill. Vi såg att läraren ibland 

anpassade sin undervisning för de nyanlända eleverna till, enligt oss, en för låg nivå. Dock vill 

vi påpeka att undervisningen för en nyanländ elev som inte kan språket till viss del måste 

innehålla denna typ av undervisning under den första tiden.  Enligt Cummins är det viktigt att 

man som lärare är medveten om hur man kan undervisa på ett språkutvecklande sätt genom att 

förklara och förenkla och väcka nyfikenhet utan att dra ned på kunskapskraven för eleven. 

Risken finns annars att eleven tappar intresset för ämnet (Holmegaard & Wikström, 2004, 

s.544). Därför är det viktigt som Skolverket (2008) framhåller att man kartlägger elevens 

tidigare ämneskunskaper så att deras självkänsla kan stärkas.  

Resultatet visar att båda sva- lärarna anpassar och förenklar sin undervisning i högre 

omfattning än de praktiskt- estetiska lärarna. Vi menar att detta kan vara ett tecken på att 

dessa ämnen inte frambringar kontextobundna situationer i lika hög grad eftersom ämnena 

kan koppla samman teori och praktik. Detta bekräftas av Säljö (2000, s.76,214) som menar att 

gränsen mellan teori och praktik inte är tydlig och att det är ett pedagogiskt problem då 

eleverna får teoretiska kunskaper som de sedan ska försöka förstå och koppla ihop med deras 

livsvärld. Resonemanget kan även kopplas till Lgr11 och den nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 (Skolverket, 2005) där man kan läsa att de praktiskt- estetiska ämnena ska 

ge tillfälle att samtala kring olika frågor knutna till elevernas livsvärld och att manuellt och 

intellektuellt arbete förenas. Att teori och praktik förenas i de praktiskt- estetiska ämnena tror 
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vi skulle kunna vara ett skäl till att dessa ämnen är gynnsamma vid utslussningen av 

nyanlända elever.  

Både intervjuerna och observationerna visade att ämnenas karaktär och lärarens undervisning 

tycks ha inflytande på huruvida undervisningen kontextualiseras eller ej. De lärare som 

undervisar i de praktiskt- estetsiska ämnena sa alla att deras undervisning var kontextualiserad 

just på grund av ämnets karaktär. Vi är dock medvetna om att detta inte är generaliserbart då 

resultatet inte är entydigt. Huruvida det är de praktiskt- estetiska ämnena som genererar 

kontextualiserad undervisning med hög kognitiv nivå är svårt att uttyda eftersom textilslöjden 

endast visade upp få situationer av detta slag, och på så vis inte kan bekräfta om så är fallet.  

Dock såg vi att typen av kontextualisering skiljde sig mellan de praktiskt- estetiska ämnena 

och sva. I de praktiskt- estetiska ämnena sker undervisningen i växelverkan mellan 

användandet av fysiska redskap och språk. Med detta menar vi till exempel att lära sig ett 

hantverk eller att lära sig laga mat samtidigt som språket utvecklas i interaktion med lärare 

och klasskamrater. Säljö skriver att intellektuell kunskap är inbyggd i fysiska redskap. 

Därigenom drar vi slutsatsen att användandet av fysiska redskap främjar inlärningen. Detta 

styrks även av Paulsen & Fye Borlie (1996) som skriver att estetiska aktiviteter i skolan 

skapar förutsättningar för att nå andra mål som integration samt verkar stimulerande för 

inlärning.  

Att undervisa på ett kontextualiserat sätt i det teoretiska ämnet tycks kräva lite mer av läraren 

vilket bekräftas av Annika på skola A som säger att det är ”Mulle Meck” att undervisa i fbk. 

Den kontextualiserade undervisningen som vi uppmärksammade i sva började i motsats till de 

praktiskt- estetiska ämnena, i teorin som sedan förklarades vidare med hjälp av kroppsspråk 

och föremål som fanns i klassrummet. Säljö förklarar detta som att eleverna lär sig uppifrån 

och ned, från det språkliga till den egna praktiska förståelsen vilket han ser som ett 

pedagogiskt problem (Säljö, 2000, s.214). 

Det ämne som i hög grad använde sig utav ett kontextualiserat undervisningssätt, på både hög 

och låg kognitiv nivå, var hkk där den teoretiska delen av undervisningen var tätt knuten till 

praktiken. I undervisningen sammanföll lärarens instruktioner med det hon i praktiken visade 

med hjälp av redskap. Enligt Vygotskij är man beroende av någon typ av stöd för att ta in 

kunskaper och färdigheter. Vilket bland annat kan ske i en social kontext med personer med 

större erfarenhet som stöttar eleven. Stödet kan även utgöras av redskap (Lindberg 2004, 
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s.471). Vi anser att det finns goda förutsättningar inom hkk för läraren att ge rätt stöttning 

både genom nära sampel med eleven i det praktiska arbetet och genom att använda verktyg 

och redskap i förklaringen av ett moment. Dessa faktorer tror vi också ger goda möjligheter 

för läraren att ge stöttning till eleven inom zonen för närmaste utveckling som Vygotskij 

förespråkar (Lindberg, 2004, s 471,472).  

Vi såg även att lärarens undervisningssätt och vilka didaktiska val hon gjorde hade inverkan 

på kontextualiseringen. Till exempel när Maria i sin genomgång använde sig utav 

ämnesbundna begrepp som hon inte gav någon närmare förklaring till. Samt när Eva-Karin i 

sin undervisning inte heller tog hjälp av kontexten när hon gick igenom olika djurläten. I båda 

situationerna uppfattade vi det som att de nyanlända eleverna hade svårt att följa med. Genom 

att anpassa de didaktiska valen kan undervisningen bli mer genomtänkt och kan nå den nivån 

där eleven utmanas med hjälp av kontexten (Holmegaard & Wikström, 2004, s. 543). Vi 

menar att mycket utav den undervisning som sker på en låg nivå skulle kunna få en 

situationsbunden högre svårighetsgrad genom att läraren reflekterar över sin undervisning och 

tar hjälp av Cummins modell för att på så sätt lägga sin undervisning på rätt nivå. 

Vi anser att vår tredje frågeställning, gällande huruvida Cummins modell för 

andraspråkselever kan användas som modell för analys av den undervisning som sker i de 

praktiskt- estetiska ämnena respektive i svenska som andraspråk är svår att besvara på ett 

generellt plan. Å ena sidan menar vi kan modellen med fördel användas som ett riktmärke och 

ett analysverktyg för lärare i deras planering och undervisning av andraspråkselever för att 

uppmärksamma sambandet mellan kontextuellt lärande och språkutveckling. Å andra sidan 

behöver man ta i beaktande att modellen kan ses som normativ vilket skulle innebära att den 

enskilde läraren själv måste tolka och anpassa sina didaktiska val utifrån rådande 

omständigheter.  

Avslutningsvis vill vi påpeka att det har varit svårt att dra linjen mellan låg och hög kognitiv 

nivå i de kontextualiserade undervisningssituationerna i vår analys, då detta är en relativ skala 

som vi har tolkat. Vår gränsdragning har gjorts med tanke på huruvida begreppet eller 

fenomenet framstår som enklare eller svårare för den nyanlända eleven att ta till sig. 
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9 Konklusion 

Oberoende av ämne anpassade lärarna sin undervisning på ett likartat sätt genom olika typer 

av förenklingar. Dock kunde vi se att sva- lärarna gjorde detta i större omfattning än lärarna i 

de praktiskt- estetiska ämnena.  Vi tror att detta beror på att praktiskt- estetiska ämnen kopplar 

ihop teori och praktik vilket gör att undervisningen på ett naturligt sätt kontextualiseras. 

Emellertid är det svårt att avgöra om det är ämnets karaktär eller lärarens sätt att undervisa 

som medför kontextualiseringen av undervisningen på grund av studiens tämligen lilla 

empiriska omfattning. Dock visade det sig att hkk vara det ämne där undervisningen oftast 

höll sig på den nivå som Cummins förespråkar som den ultimata för andraspråkselever. 

Vidare anser vi att Cummins modell för andraspråkselever kan användas av lärare i arbetet 

med andraspråkselever. 
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11 Bilagor 

Bilaga 1 Mind map 

 

  

Undervisning mot 
andraspråkselever 

Planering 

Uppföljning 

Struktur 

Språkutveckling & 
Strategier 

Kontextualiserat 
innehåll 

Svårighetsgraden 
på 

undervisningen 

Samspel 

Grupparbete 

Interaktion 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Har du svenska som andraspråk i din utbildning? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur slussas de nyanlända eleverna ut i ordinarie klass efter fbk? 

  

Planering/ Uppföljning/ Struktur 

 Planerar du dina lektioner annorlunda när du vet att du har andraspråkselever som inte 

kommit så långt i språket? 

 Hur ser uppföljningen ut för dessa elever i ämnet? Finns det någon? 

 Eftersom det saknas en kursplan för nyanlända elever, hur gör du, vad stöder du din 

undervisning på? (Sva läraren) 

 

Språkutveckling och strategier 

 Tycker du själv att du arbetar på ett språkutvecklande sätt? Hur? 

 

Kontextualiserat/konkret innehåll 

 Vad finns det för vinster för andraspråkseleverna med att få arbeta i detta ämne tycker 

du? (Praktisk- estetiska läraren) 

 Använder du ett kontextualiserat arbetssätt? På vilket vis? 

 

Svårighetsgraden 

 Hur lägger du svårighetsgraden i din undervisning? Förenklar du medvetet din 

undervisning och sänker kraven för andraspråkseleven? 

 

Samspel/ grupparbete/ interaktion 

 Hur tänker du kring grupparbetet och samspelets funktion under lektionen i ämnet? 
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Bilaga 3 Observationsschema 

 

Schemat är konstruerat med utgångspunkt från Cummins modell för andraspråkselevers 

språk-  och kunskapsutveckling (Fritt efter Lindberg, 2004, s. 544-552 och Cline, Fredrickson, 

1996, s. 93, 95).                                                                                                                                                 

HÖG KOGNITIV SVÅRIGHETSGRAD-
SITUATIONSBEROENDE   

 

Undervisningen ger eleverna förutsättningar att: 

 Generalisera 

 Sammanfatta 

 Söka lösningar på problem 
 

Undervisning som har ett: 

 Interaktivt arbetssätt 

 Konkret innehåll 
 

What do you think this text book is about?                             

Why are these shoes made of leather? 

HÖG KOGNITIV SVÅRIGHETSGRAD-

SITUATIONSOBEROENDE        SKOLSPRÅK 

 

 Undervisningen ger eleverna förutsättningar att: 

 Analysera 

 Kritiskt granska     

 Tänka 

 Argumentera 

 Dra slutledningar 
 

Undervisningen innefattar: 

 Teknisk information 
  

How is a tree like a family? 

LÅG KOGNITIV SVÅRIGHETSGRAD- 

SITUATIONSBEROENDE     VARDAGSSPRÅK 

 

Undervisningen ger eleverna förutsättningar att: 

 Namnge 

 Återge 

 Beskriva 

 Berätta 

 Tillämpa kända rutiner 

 

 

Who is sitting near you? 

What time is it now? 

What colour is the table? 

 

LÅG KOGNITIV SVÅRIGHETSGRAD-

SITUATIONSOBEROENDE 

 

Undervisningen ger eleverna förutsättningar att: 

 Härma 

 Säga efter 

 Kopiera 
 

 

 

Where is your school? 

What colour is your bedroom? 

 


