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Sammandrag 

 

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva och analysera 

vilket lärande som möjliggörs hos två lärare i en mångkulturell skola. Jag har gjort en etnografisk 

studie där jag under några veckors tid har observerat, haft både formella och informella samtal samt 

samlat arbetsmaterial i två klasser. Den ena klassen går i årskurs 8 och läser historia under min tid i 

klassrummet. Den andra klassen går i åk 9 och läser religionskunskap. Min studie pekar mot att den 

ena klassen riskerar att enbart syssla med memorering och kvantitativ kunskapshantering, vilket inte 

är utvecklande för de högre nivåerna av tänkandet. Det visar sig bland annat i typen av uppgifter 

som eleverna arbetar med, den okritiska förmedlingen av omvärlden men också i en arbetsprocess 

som överlåts till eleverna själva. Eleverna riskerar att lära sig en okritisk bild av sin omvärld 

eftersom det i undervisningen finns en reproduktion av ojämna maktförhållanden i samhället och en 

stigmatisering av muslimer och islam. I den andra klassen arbetar eleverna med kognitivt krävande 

uppgifter där de får rikligt med språkligt och kontextuellt stöd för att klara av uppgifterna. Läraren 

är aktiv i elevernas arbetsprocess vilket möjliggör för eleverna att få jobba inom sin närmaste zon 

för utveckling, som är en förutsättning för att de högre nivåerna av intellektet ska utvecklas. Det 

finns kritisk granskning i undervisningen. Emellertid är elevernas modersmål frånvarande och 

dessutom förbjudet i klassrummet trots att det finns nio modersmål i klassen. Detta komplicerar 

lärandet som möjliggörs eftersom reproduktionen av maktförhållandena i samhället kommer till 

uttryck genom de ojämlika förhållandena mellan svenska, de stora världsspråken och elevernas 

modersmål.  
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Inledning  

 

Det är inte så underligt att jag kommit att bli intresserad av lärande i en mångkulturell skola och de 

frågor som berör detta, bland annat maktförhållanden mellan minoriteter och majoriteter, språkets 

betydelse för lärandet, flerspråkighet, mångkulturalitet samt interkulturellt lärande. Jag har vuxit 

upp i en liten arbetarkommun i Sverige tillhörande en finsktalande minoritetsgrupp, vilket inneburit 

att jag sett samhället utifrån ett minoritetsperspektiv. Jag tillhör dessutom den lilla minoritets-

gruppen som fått utveckla mina ämneskunskaper på mitt modersmål finska. Min kulturella 

bakgrund och mitt modersmål har alltid fått en naturlig plats i mitt liv samt varit en självklar del av 

undervisningen. Mitt andraspråk svenska har jag fått utveckla parallellt med annan undervisning. 

Under flera år av min uppväxt bodde jag i ett område där både inhemska och invandrade svenskar 

levde. Flertalet av mina vänner kom från olika delar av världen. Från tidig ålder lärde jag mig att det 

mest naturliga är att människor har olika språk och kulturella bakgrunder. För mig har detta 

inneburit en stor rikedom i livet eftersom jag har kunnat röra mig relativt obehindrat mellan olika 

kulturer. Jag har också tidigt lärt mig att vi alla är människor oavsett språk och kulturell bakgrund 

och att kulturerna inte innebär några egentliga gränser och större skillnader mellan människor utan 

att det handlar mest om fiktiva gränser som människan själv skapat. 

     Efter att ha sett och lärt mig mer om världen har de ojämlika förhållandena mellan människor i 

samhället blivit mer tydligt och det har också blivit klart för mig att långt ifrån alla minoritets-

grupper i samhället varit lika lyckligt lottade som jag. För många barn och ungdomar blir det ett 

problem att tillhöra en minoritetsgrupp. Elevernas flerspråkighet och kulturella bakgrund kan bli ett 

hinder i skolan och i arbetslivet, snarare än en tillgång i ett samhälle som är och alltid har varit 

mångkulturellt med tornedalsfinnar, romer, judar, finnar och samer som inhemska minoriteter. Om 

man i skolans verklighet utgår från att det finns en mångfald av individer med olika bakgrunder 

gällande språk och andra erfarenheter så borde det rimligen innebära att undervisningen ska släppa 

in mångfalden i klassrummet och låta den påverka innehållet. Om man däremot utgår från att eleven 

kommer från en vit, svensk, utbildad medelklassfamilj är det troligt att undervisningens innehåll 

också återspeglar denna förväntning. Utgångspunkterna påverkar lärandet som möjliggörs i 

undervisningen.  

     Mångfalden ställer stora krav på lärarnas medvetenhet och pedagogiska kompetens. Min 

erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen har visat mig att mångfalden även inkluderar 
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etniska svenskar. Långtifrån alla elever med svenska som modersmål har de rätta språkliga 

förutsättningarna för att klara av språket de möter i skolan. Språkliga svårigheter i skolan är alltså 

inte enbart en fråga om etnicitet utan i allra högsta grad en fråga om klass och bakgrund.  

     I denna uppsats ska jag utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva och analysera lärandet som 

möjliggörs hos två SO-lärare i en mångkulturell skola.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med mitt arbete är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva och analysera lärandet 

som möjliggörs i undervisningen hos två lärare i en mångkulturell skola. Lärandet undersöks utifrån 

Lev S Vygotskijs ([1934]1999) sociokulturella teori. Jim Cummins (2000, 2001) cirkel- och 

fyrfältsmodell baseras på teorin och är centrala i denna studie. Den sociokulturella teorin och 

Cummins modeller presenteras närmare i avsnittet om teoretiska perspektiv. 

 

Frågeställningar: 

 

1) Vilket lärande möjliggörs i undervisningen? 

2) Vilken roll spelar lärarna i lärandet som möjliggörs?  

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Syftet med mitt arbete är att beskriva och analysera lärandet som möjliggörs hos två lärare i en 

mångkulturell skola. Jag kommer inte specifikt att undersöka elevernas upplevelser och tankar av 

vad de lär sig. Min studie baseras på de observationer, både formella och informella samtal som jag 

har med deltagarna samt insamling av arbetsmaterial.  

     Den ena klassen går i årskurs 8 och den andra i årskurs 9. Observationerna har gjorts i SO-

ämnena där åttorna har arbetat med historia och niorna med religion.  
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1.4 Etiska överväganden 

 

Jag har tagit del av Forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Principerna tar upp informationskravet, vilket innebär att deltagarna ska informeras om 

sin uppgift i undersökningen och de villkor som gäller för deltagandet (Forskningsetiska principer, 

1990 s. 7). Innan jag påbörjade mina observationer frågade jag de två lärarna i undersökningen om 

det gick bra att få observera deras klasser i fyra till fem veckor. Jag fick lärarnas medgivande till 

detta och kom till klassen för att presentera mig för eleverna och för att berätta att jag kommer att 

stanna i klassen under den ovan nämnda perioden och att observationerna görs för min uppsats.  

     Jag gav inte några detaljerade beskrivningar av syftet med min undersökning, dels för att syfte 

och frågeställning har ändrats under undersökningens gång, dels för att jag inte ville att 

informationen skulle påverka undervisningens innehåll. Däremot berättade jag att skulle undersöka 

undervisningen och jag angav i mer allmänna ordalag att det var lärande som skulle studeras.  

     Principerna tar upp kravet på samtycke av undersökningsdeltagarna och det står att om 

forskningen inte tar upp privata och känsliga frågor så räcker det med lärarnas medgivande och att 

föräldrarna då inte behöver kontaktas (a.a. s. 9). Min undersökning berör inte eleverna som 

privatpersoner utan det är klassen i sin helhet som observeras. Jag valde anteckningsblock och 

penna för observationerna vilket inte heller kräver samma medgivande från föräldrarnas sida som 

en filmkamera hade gjort. 

     Konfidentialitetskravet innebär att man skyddar deltagarna identiteter och personuppgifter (a.a. 

s. 12). Varken deltagarnas eller skolans namn anges i uppsatsen för att skydda deltagarnas 

identiteter och deras rätt till anonymitet. Därför har jag fingerat lärarnas och elevernas namn. Den 

ena läraren kallar jag för Karin och den andra för Anders.  

 

 

1.5 Mång- och interkulturalitet  

Jag väljer att kalla skolan som jag undersöker för en mångkulturell skola. Monica Eklund (2003 s. 

101) menar att en del forskare uppmärksammat att mångkulturella skolor oftast förknippas med 

många invandrarelever vilket ibland leder till att skolorna blir stigmatiserade. Eklund menar dock 
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att begreppet bäst beskriver verkligheten i alla skolor och menar att begreppet kan betraktas som 

positivt om man använder sig av ett dynamiskt kulturbegrepp. I min uppsats utgår jag från ett 

dynamiskt kulturbegrepp. Eklund skriver så här:  

”Ser man kultur som process, som något dynamiskt och hybridaktigt kan den inte uppfattas som något 

man äger och ärver. Snarare är då kultur något man lär och därmed också kan lära på nytt och med 

nödvändighet hela tiden omtolka” (Eklund, 2003 s. 82).  

 

Magnus Berg skriver att kultur är av människan skapad och en process som ständigt förändras, 

vilket innebär att kulturer inte är strikt uppdelade utan snarare någonting som ständigt förändras och 

omskapas (Berg, 1996 s. 161 f). Zygmunt Bauman menar att människan tenderar att se kulturen 

som naturgiven när den egentligen är av människan skapad (Bauman, 1990 s. 179 ff). Begreppet 

interkulturell är ytterligare en aspekt av kulturbegreppet och även en central del i denna uppsats. 

Pirjo Lahdenperä (2001 s. 77) menar att begreppet kan definieras på många olika sätt beroende på i 

vilket sammanhang det används, men att det gemensamma är att det handlar om interaktion mellan 

olika människor av olika kulturella bakgrunder där kontakten präglas av en ömsesidig växelverkan. 

I denna uppsats utgår jag från att interkultur handlar om en växelverkan mellan människor från 

majoriteter och minoriteter där alla individers språk, kultur och erfarenheter ses som en naturlig del 

i en ömsesidig och jämlik interaktion. Jag drar inga likhetstecken mellan kultur och etnicitet utan 

utgår från att majoriteterna och minoriteterna innehåller en heterogenitet och att en etnisk grupp 

innehåller en mångfald av kulturer bestående av bland annat kön, klass, religion och sexualitet. 

 

 

1.6 Ett aktuellt problemområde  

 

Vi lever i en värld där rörligheten är stor och där det inte är ovanligt med flera modersmål i ett och 

samma klassrum. Cummins (2001 s. 86 f) skriver att mänskliga samhällen alltid har karakteriserats 

av språklig och kulturell mångfald, men att rörligheten har ökat de senaste 40 åren, vilket har lett till 

att nordeuropeiska och nordamerikanska samhällen fått sociala problem och utbildningsproblem 

som förknippas med mångfalden. Även Sverige är ett mångkulturellt land där mångfalden ibland 

förknippas med problem.  

     Andraspråksforskaren Inger Lindberg menar att Sverige alltid har varit ett flerspråkigt land, men 
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att antalet språk ökat på kort tid. Idag finns det upp till 200 olika språk i Sverige varav fem är 

officiella minoritetsspråk. Hon menar att man alltför ofta betraktar flerspråkigheten som en brist 

eftersom man jämför andraspråkstalarens språkliga kompetens med infödda talares. Istället bör 

man, enligt Lindberg, se flerspråkigheten som en tillgång eftersom den flerspråkiga har en språklig 

bredd som gör det möjligt för talaren att använda språken i en mängd olika domäner (2004 s. 6 ff).    

     Trots att Sverige är ett mångkulturellt och flerspråkigt land, och trots de positiva effekter som 

forskningen visar att tvåspråkighet innebär för andraspråkselevernas identitetsutveckling och 

utveckling av de kognitiva förmågorna så är det få elever i Sverige som får undervisning genom sitt 

modersmål, och modersmålet betraktas dessutom ofta som en börda snarare än en tillgång. 

Cummins menar att genomsnittseleven inte längre kommer från en vit, enspråkig 

medelklassbakgrund (Cummins i Gibbons, 2006 s. 13). Hanteringen av variationen av elever ställer 

stora krav på lärarnas kompetens. Cummins menar att många lärare ofta blir förvirrade av 

utmaningarna i skolan och inte vet hur de ska hantera eleverna som håller på att lära sig under-

visningsspråket. Han efterlyser en kompetens och medvetenhet i att kunna hantera kulturell 

mångfald och andraspråksinlärning för lärare men också för hela utbildningssystemet (Cummins, 

2001 s. 86 ff). Cummins är dessutom kritisk till ett system med nationella mål och standardiserade 

prov eftersom de inte säger så mycket om undervisningen och dess kvalitet. Han befarar att 

undervisningen allt mer kommer att syssla med enkla drillövningar istället för att satsa på kvalitet 

där eleverna får mötas och bidra med sina kunskaper och identiteter. Kvalitativ undervisning bidrar 

istället till att eleverna får utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande (Cummins i Gibbons, 

2006 s. 11 f). 

    Cummins betonar att lärarna bör vara medvetna om de maktförhållanden som råder i samhället så 

att de inte omedvetet reproducerar dem i klassrummet. Utbildningspolitiken har länge karakteri-

serats av uteslutning och assimilering där båda hållningarna leder till att minoriteterna görs 

osynliga. Ett ifrågasättande och synliggörande av maktförhållandena bör bli en naturlig del av 

undervisningen, hävdar han. Läraren tillmäts stor betydelse för elevernas lärande och utveckling. 

Interaktionen mellan lärare och elev blir central och den bör främja elevernas aktiva deltagande i 

inlärningsprocessen (Cummins, 2001 s. 90 ff).  

     Interkulturellt lärande har kommit att bli ett viktigt begrepp i ett mångkulturellt samhälle 

eftersom denna typ av lärande handlar om att synliggöra och ifrågasätta de rådande makt-

förhållandena samt de fördomar som finns mellan olika kulturella grupperingar. Med interkulturellt 

lärande kommer man bort från uteslutning och assimilation av minoriteterna. Det finns en rad 
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internationella konventioner av FN, Unesco, Europarådet samt andra regionala organisationer som 

stödjer interkulturell undervisning för att skapa ett rättvisare och mer demokratiskt samhälle där 

man förebygger rasism och främlingsfientlighet (Svenska Unescorådets skriftserie, 1999). Enligt 

Språk- och kulturarvsutredningen innebär interkulturellt lärande, att de olika kulturella grupperna 

som finns i Sverige ska lära sig av varandra. Det handlar om ett ömsesidigt givande och tagande där 

man ska öka förståelsen för varandra och förebygga fördomar och diskriminering. Det 

interkulturella lärandet ska omfatta alla i skolan och i samhället och alla elevers erfarenheter ska 

lyftas fram i undervisningen. Centralt är också att de värderingar som finns inom den egna kulturen 

ska medvetande - och synliggöras (SOU 1983:57).  

 

 

2 Tidigare forskning 

 

I det kommande avsnittet har jag valt att redogöra för forskning som lyfter fram språkets betydelse 

för lärandet. Inom sociokulturell teori utgår man från att lärande sker genom språket och därför är 

kompetensen i ett språk avgörande för att lärande över huvudtaget ska möjliggöras. I avsnittet lyfter 

jag också fram förhållandet mellan språk och makt samt betydelsen av att minoritetseleverna känner 

social acceptans för sitt språk och sin kulturella bakgrund. Cummins (2000, 2001) betonar vikten av 

att synliggöra fördomar och maktförhållanden i samhället. Därför lyfter jag även fram den 

interkulturella pedagogikforskningen eftersom denna forskningsinriktning synliggör bland annat de 

fördomar och omedvetna värderingar som finns hos minoriteter och majoriteter, men den studerar 

också skolans möjliggörande av interkulturellt lärande. Därefter redogör jag för våra styrdokument 

men också för forskning som granskat läroplanen. Eftersom styrdokumenten är viktiga för det 

lärande som möjliggörs i undervisningen är det också av stor betydelse att lyfta fram de riktlinjer 

som ges.  

 

 

2.1 Språkets betydelse för lärande och identitet 

 

I denna uppsats utgår jag från det sociokulturella perspektivet på lärande, vilket bland annat innebär 

att man lär sig genom språket. Det innebär att elever har olika förutsättningar att ta till sig 
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ämnesundervisningen beroende på vilka kunskaper de har i språket. Enligt Pauline Gibbons (2006 

s.19 ff), som bygger på Vygotskij ([1934]1999) och Cummins (2000), har alla elever olika språkliga 

register när de kommer till skolan, vilket innebär olika förutsättningar att förstå skolspråket. 

Gibbons talar om den kommunikativa kompetensen som handlar om att kunna använda rätt språk 

vid rätt tillfälle.  

“Communicative competence involves not only knowledge about language but the ability to use 

language, appropriately, in real social contexts and actual situations. It involves therefore much more than 

the traditionally taught areas of grammar, vocabulary and pronunciation.” (Gibbons, 2002 s. 1) 

 

Hon betonar att det är viktigt att förstå att alla elever, oavsett om de har svenska som modersmål 

eller som andraspråk
1
, har olika språkliga register när de kommer till skolan, och därför också 

skilda förutsättningar att ta till sig skolämnena (Gibbons, 2006 s. 19 ff). Att lära sig att använda 

exakt rätt språk i rätt sammanhang både i första- och andraspråket är en process där det språkliga 

registret utvidgas så att man kan använda rätt språk i rätt sammanhang.  

     För andraspråkselever blir de språkliga utmaningarna ibland övermäktiga, vilket också påverkar 

deras möjligheter att lära sig. Cummins (2000) menar att det tar olika lång tid för andraspråkselever 

att lära sig den samtalsrelaterade språkbehärskningen och den kunskapsrelaterade 

språkbehärskningen
2
. Virginia Colliers (1987, i Sellgren, 2005 s. 207 f) forskning visar att det tar 

mellan fyra och åtta år att lära sig det kunskapsrelaterade språket för andraspråkselever beroende på 

när man har anländigt till det nya landet. Längst tid tar det för elever som är tolv år eller äldre. 

Enligt Cummins tar det cirka två år för en andraspråkstalare att lära sig den samtalsrelaterade 

språkbehärskningen, medan det tar fem till sju år att lära sig ett skolspråk, och därför kan det bli 

svårt för andraspråkselever att följa med i skolans undervisning om man inte organiserar 

undervisningen på rätt sätt. Ämnenas innehåll bör inte anpassas och förenklas för andraspråkselever 

utan istället ska eleverna få rikligt med stöd av kontexten för att kunna utvecklas språkligt och 

kognitivt. Cummins har utformat en fyrfältsmodell för att illustrera hur undervisningen kan läggas 

upp och planeras för att andraspråkselever utvecklas språkligt och kognitivt (2000 s. 58 ff). 

Modellen vidareutvecklas i teoridelen.  

     Enligt Mariana Sellgren (2005) visar forskningen att elevers lärande går snabbare när eleverna 

får undervisning på sitt starkare språk, men ändå är det få elever med annat modersmål än svenska 

som erbjuds denna möjlighet i Sverige. Wayne P. Thomas och Virginia Colliers (1997, i Sellgren, 

                                                 
1 Min ändring. I den ursprungliga texten står det engelska som modersmål, Gibbons, 2006, s. 21 

2 Jag använder mig av de översättningar som finns i Sellgren (2005), s. 206. Cummins (2000) använder de engelska 

motsvarigheterna conversational och academic. 
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2005 s. 200 f) studie visar att eleverna lärde sig allra bäst när de fick undervisning på sitt 

modersmål när modersmålet var det starkaste språket och när de samtidigt fick undervisning i och 

genom andraspråket.  

     Det är av stor betydelse att ta tillvara på minoritetselevernas erfarenheter och språk i 

undervisningen för att eleverna ska kunna utvecklas på ett positivt sätt och för att lärande ska 

möjliggöras. Cummins talar om så kallad bikulturell ambivalens som kan uppstå hos 

minoritetselever på grund av att de som grupp och deras modersmål har låg status i samhället. Det 

innebär att dessa individer kan få skamkänslor för den egna kulturen men också utveckla förakt mot 

den nya kulturen och det nya språket. Det kan leda till svårigheter att tillägna sig det nya språket 

vilket också påverkar deras möjligheter att lära sig. De elever som upplever acceptans för sitt språk 

och sin kulturella bakgrund och som kan vara stolta över det har bäst möjligheter att lyckas i skolan. 

Eleverna känner av attityderna från sin omgivning och negativa attityder till minoritetsspråken 

påverkar elevernas tvåspråkighetsutveckling och framgång i skolan i negativ riktning (Cummins & 

Swain, 1986 s. 101 f).  

     Språkutvecklingen i andraspråket påverkas av en rad faktorer. Faktorer som Tove Skutnabb-

Kangas (1981) och Cummins (1981) lyfter fram är att andraspråksutvecklingen är beroende av 

kunskaperna som man har i sitt modersmål, och att det också är viktigt att minoritetsbefolkningen 

upplever acceptans och stöd från majoritetsbefolkningen. Ytterligare en aspekt som tas upp av 

Cummins (1981 s. 33) är att umgänget med förstaspråkstalare är viktig för utvecklingen i 

andraspråket. 

 

 

2.2 Interkulturell forskning 

Cummins (2001) cirkelmodell lyfter fram betydelsen av att i undervisningen synliggöra och 

ifrågasätta maktförhållandena i samhället. Den interkulturella pedagogiska forskningen, som vuxit 

fram de senaste åren synliggör de maktförhållanden som bland annat finns i skolan och 

undervisningen. Enligt Lahdenperä (2001 s.78) studerar man inom interkulturell forskning både 

minoriteter och majoriteter samt de värderingar och fördomar som finns bland dem. Hon menar att 

den interkulturella pedagogiska forskningens uppgift är att redogöra för monokulturella och etno-

centriska föreställningar och uppfattningar i skola och utbildning. Etnocentrism innebär: ”att se sin 

egen kultur som central samt att bedöma andra kulturer utifrån sin egen kulturs värderingar och 
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förringa värdesystem, normer och historiska processer i andra kulturer” (NE). 

     I avhandlingen Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? har Lahdenperä (1997) analyserat 

åtgärdsprogram där lärarnas förhållningssätt till sina elever framkommit tydligt. Mångkulturella 

elever blir ofta definierade som invandrarelever, och svenskheten är utgångspunkten och normen 

för undervisningen. Avhandlingen lyfter fram att invandrareleverna ofta betraktas utifrån ett 

bristperspektiv och svårigheterna sägs finnas hos eleverna själva. Man försöker inte att åtgärda 

skolmiljön eller den pedagogiska verksamheten för att på så sätt försöka göra något åt 

svårigheterna. När utgångspunkten för bedömning och betygsättning är monokulturell och 

monolingvistisk blir de mångkulturella och flerspråkiga eleverna alltid betraktade utifrån ett 

bristperspektiv. Lahdenperä (1997, 2001) menar att om en skola som definieras som mångkulturell 

innebär att man utgår från elevernas kulturer och språk, och inte bara enbart det svenska när det 

gäller det pedagogiska innehållet, arbetssättet och organisationen. Istället för att kalla eleverna för 

invandrarelever, menar Lahdenperä, att man ska tala om mångkulturella elever.  

     Eklund (2003) har i avhandlingen Interkulturellt lärande beskrivit och analyserat förutsätt-

ningarna för interkulturellt lärande i svensk grundskola och hur det möjliggörs hos och mellan 

elever i skolår nio. Forskningen pekar mot att läroplanen inte har ett interkulturellt perspektiv utan 

att den istället är segregerande. Interkulturellt lärande förutsätter dessutom process medan Lpo 94 är 

målstyrd. Eklund frågar sig om man inte genom införandet av Lpo 94 avskaffade ett tidigare 

riksdagsbeslut om interkulturell undervisning. Hon betonar att skolan kan vara en arena för 

interkulturellt lärande men det hon kommer fram till är att möjligheten inte används så bra som man 

kunnat. Forskningen pekar mot att fördomar mellan elever med olika språkliga och etniska 

bakgrunder förstärks om man inte arbetar på ett medvetet sätt inom skolan med att låta eleverna 

ifrågasätta och få en förståelse för de maktstrukturer som finns i samhället.    

     Ing-Marie Parszyk har i avhandlingen En skola för andra (1999) huvudsakligen undersökt hur 

minoritetselever upplever villkoren i grundskolan. Elevernas utsagor visar att de inte upplever sig 

integrerade i skolan. Deras kulturer och flerspråkighet får ingen naturlig plats i undervisningen och i 

skolans verksamhet, och de känner att de ”svenska” eleverna kommer fram på ett annat sätt. 

Minoritetseleverna upplever att de inte är tillräckligt bra eftersom de har en upplevelse av att inte 

tala ”riktig” svenska och detta kan stå för känslan av att inte vara riktigt svensk. I 

lärarkommentarerna visar det sig att minoritetseleverna betraktas som en homogen grupp 

”invandrare.” De svårigheter som minoritetseleverna har med att lösa matematikuppgifter betraktas 

som brister hos individerna och deras ”brist på svenskhet.” Man talar alltså inte om pedagogiska 
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lösningar där man förändrar skolmiljön och undervisningen. Det framkommer i lärarnas 

kommentarer att de har en viss förståelse för att elevernas svårigheter med matematik hänger ihop 

med språksvårigheter i svenska men i deras handlingar visar det sig att matematikämnet betraktas 

som universellt och oberoende av språk och kultur. Man tar exempelvis ingen hjälp av 

modersmålslärare för att eleverna ska kunna klara av matematiken (a.a. s. 158 ff). Parszyk föreslår 

också att man slutar kalla elever från minoritetsgrupperna för invandrarelever eftersom 

benämningen är stigmatiserande, och istället kalla dem för minoritetselever. 

 

 

2.3 Kunskapssyn i läroplanen  

 

Kunskapssynen och de riktlinjer som finns i Lpo 94 sätter ramarna för det arbete som lärare 

kommer att utföra, och detta påverkar också på ett övergripande plan det lärande som kommer att 

möjliggöras i undervisningen. Enligt Nilsson är en av de aspekter av skolans kunskapsarbete som 

lyftes fram med Lpo 94, skolans reproducerande roll (2002 s. 134). I Lpo 94 står det utbildning och 

fostran handlar om att överföra ett kulturarv från generation till generation (Lpo 94 s. 7). I 

läroplanen betonas vikten av att ge alla elever i Sverige en likvärdig utbildning och för att garantera 

detta ska undervisningen anpassas till alla elevers förutsättningar och behov. Det står att man ska 

utgå från alla elevers tidigare erfarenheter, kunskaper och språk för att gynna deras lärande. Tanken 

om likvärdighet motsägs dock av Eklunds (2003) forskning. Den visar att Lpo 94 är segregerande 

då den utgår från majoritetselevernas språk och kultur där mångfalden är underordnad 

enhetskulturen. För elever med språkligt och etniskt olika bakgrunder innebär det att deras 

bakgrund inte syns i skolans organisation och verksamhet. Alla elever ska istället socialiseras till 

majoritetssamhällets krav och behov. Hon är kritisk till att Lpo 94 inte har med modersmåls-

undervisningen eller målet om tvåspråkighet. I Lpo 94 finns krav på goda svenskkunskaper, 

engelska och världsspråk, men dit räknas inte elevernas modersmål (Eklund, 2003).  

     Lpo 94 är målstyrd vilket innebär att den tar upp strävansmål samt uppnåendemål, men säger 

ingenting om hur målen ska uppnås. De andra kunskapsaspekterna som Nilsson lyfter fram är att 

eleverna själva ska utveckla metoder för att inhämta kunskaper för att de ska kunna röra sig i en 

föränderlig värld, att utveckla förmågan att kritiskt granska fakta samt att ta eget ansvar och initiativ 

(2002 s. 134). Lpo 94 sägs bygga på Vygotskijs sociokulturella teori, men Eklund (2003) är kritisk 
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till detta eftersom hon anser att det finns en motsägelse mellan en målstyrd läroplan och Vygotkijs 

sociokulturella teori som bygger på att mål och process inte kan skiljas åt. I läroplanen överlåts 

lärandet till eleverna själva medan Vygotskij och andra forskare, såsom bland annat Cummins 

betonar lärarens stora betydelse för att eleverna ska lära sig (a.a. s. 348). Lahdenperä frågar sig om 

inte synsättet på eleven och läraren i Lpo 94, det vill säga eleven som aktiv och problemlösande, 

och läraren som handledare, är till fördel för vissa familjer, exempelvis lärarfamiljer, medan det kan 

vara till nackdel för elever med andra erfarenheter och annan skolbakgrund. Hon menar att 

pedagogiken och lärandeprocesserna borde göras mer mångkulturella (Lahdenperä, 2001 s. 76).  

    

 

2.4 Kursplanerna för Religionskunskap och Historia 

 

I kursplanens beskrivning av religionsämnet läggs tonvikten på reflektion och etiskt tänkande. I 

religionsämnet betonar man vikten av att diskutera tros- och livsåskådningsfrågor för att öka 

förståelsen för andra människors liv och tänkande, med vilket man också kan motverka 

främlingsfientlighet. Elevernas etiska medvetenhet ska öka med religionsämnet, vilket kan bidra till 

att eleverna kan reflektera kring demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. I strävansmålen 

står det att eleven ska reflektera över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller 

hennes liv, samt utveckla förståelse för att samhälle och religion ömsesidigt påverkar varandra. Där 

står också att eleverna ska bli medvetna om likheter och olikheter mellan etablerade religioner och 

andra livsåskådningar (Kursplan Re). 

     I kursplanen för historia står det att syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt 

och analytiskt tänkande för att eleverna ska kunna förstå och förklara samhället och dess kultur. I 

kursplanen står det också att: “Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt 

perspektiv som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till 

generation.” I strävansmålen ingår att eleven ska skaffa sig ett historiemedvetande så att eleven på 

ett bättre sätt ska kunna förstå sin samtid och ha beredskap inför framtiden. Vidare står det att 

eleven ska tillägna sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, samt urskilja historiska 

händelser, personer, förändringsprocesser och epoker (Kursplan Hi). 
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2.5 Teoretiska perspektiv 

 

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att presentera metaforiken kring det lärandesynsätt som 

länge varit dominerande i västvärlden. Därefter redogör jag för Vygotskijs sociokulturella teori då 

den utgör den teoretiska grunden i denna uppsats. Perspektivet står i kontrast till synsättet som 

representeras av lednings- eller överföringsmetaforen. Därefter presenterar jag Cummins cirkel- och 

fyrfältsmodell (2000, 2001) som utgör underlag för min studie. Modellerna baseras på den 

sociokulturella teorin. De har utformats för att visa hur eleverna lär sig ett kunskapsinriktat språk 

samtidigt som de arbetar med kognitivt krävande uppgifter.  

 

 

2.5.1 Lednings- och överföringsmetaforen 

Säljö (2000) skriver att en vanlig föreställning om lärande som länge dominerat i västvärlden är att 

lärandet är individuellt. Han menar att prefixet in- i ord som inlärning, inhämta kunskaper och 

införliva kunskaper står för ett synsätt där man menar att kunskaper kommer in i människor utifrån. 

Till detta synsätt på lärande används överförings- eller ledningsmetaforen. Det innebär att sändaren 

skickar ett språkligt meddelande till mottagaren med hjälp av ett medium som kan bestå av en text, 

en bild eller språket som vi talar. Det kan till exempel innebära att läraren lär ut och att eleven 

mottar och lagrar informationen, som kan bestå av fakta eller åsikter. Kunskapssynen som hänger 

ihop med överföringsmetaforen är att kunskapen är en sann och neutral avbildning av världen. Det 

kvantitativa synsättet på lärande, som handlar om att lagra så mycket information och fakta som 

möjligt, hänger tätt samman med överföringsmetaforen (Säljö, 2000 s. 24 ff).  

 

 

2.5.2 Lärande enligt Vygotskij 

Enligt Vygotskijs sociokulturella teori är det genom språket som människan tillägnar sig kunskaper 

om sin omgivning. Hela det mänskliga medvetandet finns inbäddat i orden ([1934]1999 s. 474). Det 

är alltså genom språket som människan tar till sig den omgivande kulturen och kan utveckla de 

högre intellektuella förmågorna. Hur förhållandet mellan tanken och ordet artar sig är en mänsklig 

produkt och inte en naturgiven förutsättning. Ordens betydelser utvecklas och förändras ständigt. 

Språket har en yttre och en inre sida där den yttre sidan består av det ljudmässiga och faktiska 
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medan det inre består av det innebördsliga och semantiska. Avgörande för språkets och tänkandets 

utveckling är att ordens inre sida får utvecklas. När man tillägnar sig ett ord utan att förstå dess 

inneboende innebörd är man enbart i början av sin utveckling (a.a. s. 389 ff).  

     Vygotskijs teori gör skillnad på de högre och lägre psykologiska processerna. De högre 

processerna utvecklas genom den sociala omgivningen och kulturen som individen ingår i. Det 

sociala samspelet är den viktigaste drivkraften för en individs utveckling. De lägre processerna är 

biologiska (a.a. s. 249). Säljö menar att man kan räkna Noam Chomskys teori om den medfödda 

språkförmågan hos människor till de lägre psykologiska processerna (2005 s. 18). Begreppsbild-

ningsprocessen, som är en högre intellektuell aktivitet, sker i individens möte med den omgivande 

kulturen. Vygotskij gör skillnad på vetenskapliga och spontana begrepp. De spontana begreppen, 

som barnet utvecklar på ett mer omedvetet och spontant sätt i det vardagliga livet, och de 

vetenskapliga begreppen, som man lär sig i skolan, ingår i en begreppsbildande process där båda 

ständigt samverkar. De spontana eller vardagliga begreppen fungerar som stöd och underlag för att 

en människa ska kunna utveckla de vetenskapliga begreppen. De vetenskapliga begreppen bidrar i 

sin tur till att utveckla de mer vardagliga och spontana begreppen ([1934]1999 s. 268 ff). De 

vetenskapliga begreppen kräver en högre nivå av tänkande än vad de vardagliga begreppen gör. 

Enligt teorin föregår lärandet av det vetenskapliga begreppet utvecklingen. Det innebär att lärande 

av vetenskapliga begrepp är avgörande för barnets intellektuella utveckling (a.a. s. 339 ff). 

     Läraren och de mer kunniga personerna tillmäts avgörande betydelse i barnets utveckling. För att 

barnet ska kunna utveckla de vetenskapliga begreppen, som används i skolans värld, behöver hon få 

samarbeta med den mer kunniga läraren. I processen där eleven utvecklar förståelse för begrepp 

behöver också andra funktioner utvecklas samtidigt. Medveten uppmärksamhet, abstraktion, 

jämförelse, och särskiljande, som alla är komplicerade psykologiska processer behöver utvecklas 

för att man ska få förståelse för begrepp. När elever förväntas att memorera och reproducera 

gammal kunskap blir inte de högre nivåerna av tänkandet aktiverade vilket enbart leder till att 

eleven lär sig orden på en ytlig nivå utan att förstå deras inneboende sida, vilket leder till att barnets 

tänkande inte heller utvecklas. Memorering och utantill inlärning utvecklar inte barnets 

begreppsförståelse och intellektuella förmågor (a.a. s. 254 ff).  

     När barnet får möjlighet att samarbeta med andra har det möjlighet att lära sig något som det inte 

kan sedan tidigare. Lärandet blir av avgörande betydelse för barnets utveckling. Den närmaste 

utvecklingszonen bestämmer vad barnet kommer att kunna lära sig just då. Barnet kan tillsammans 

med läraren eller andra som kan mer än barnet lära sig något som ligger inom den närmaste 
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utvecklingszonen. Det är alltså i samarbete med andra som barnet kan utvecklas och lära sig. Barn i 

samma ålder har olika förutsättningar att lära sig på grund av att det är skillnad på deras närmaste 

utvecklingszoner (a.a. s. 332 ff). Samspelet mellan barnet och de mer kunniga personerna är alltså 

avgörande för lärande av de vetenskapliga begreppen och därmed också barnets utveckling.     

     Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling står i kontrast till det 

individualpsykologiska synsättet där man fokuserar individen istället för den sociala omgivningen. 

En central gestalt för det individualpsykologiska synsättet är kognitivismens företrädare Jean 

Piaget, som menade att barnets utveckling föregår lärandet. Piaget skriver att det inbyggda 

systemet, som finns i människan för att hon ska lära sig ett språk, utvecklas med människans 

mognad. Den språkliga utvecklingen måste först ske inom individen för att hon sedan ska kunna 

använda det i interaktion med andra människor. Barnets möjlighet att lära sig är beroende av den 

inre mognaden, som sker oberoende av miljö och sammanhang (Piaget, 1968).  

     Enligt den sociokulturella teorin blir målet av sekundär betydelse i människans process att lära 

sig nya begrepp. Det är inte målet i sig som skapar en målrelaterad och ändamålsenlig verksamhet, 

enligt teorin, utan det centrala i utveckling och lärande av alla former av högre tänkande är de 

medel som individen använder sig av. Ordet är det viktigaste medlet i tillägnandet av nya begrepp. 

Avgörande för människans begreppsbildning blir hur orden används (Vygotskij [1934]1999 s. 165 

ff).  

 

2.5.3 Cummins cirkel- och fyrfältsmodell  
 

                                                Hög kognitiv svårighetsgrad 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Låg kognitiv svårighetsgrad
3
 

                                                 
3
 Modellen är en bearbetning av fyrfältsmodellen av Cummins i Sellgren, 2005 och cirkelmodellen i Cummins, 2001 
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Cummins (2001) har utvecklat cirkelmodellen, som en utgångspunkt för skolans arbete med språk 

och jämlikhet. Cummins tänker sig en cirkel som representerar det interpersonella eller 

mellanmänskliga utrymmet som skapas i interaktion mellan lärare och elev (2001 s. 93 f). Detta 

utrymme kallar Vygotskij för den närmaste utvecklingszonen ([1934]1999 s. 332 f). Enligt 

modellen behöver man betrakta lärandeprocessen ur två synvinklar, kognitivt engagemang och 

identitetsinvestering, vilket innebär att elevernas tidigare kunskaper tas in i undervisningen. Det är i 

detta utrymme, det vill säga i interaktionen mellan lärare och elev, som lärande och förhandling av 

identiteter sker. Interaktionen är aldrig neutral och den kan antingen utmana eller förstärka 

maktförhållandena i ett samhälle där sociala orättvisor existerar (2001 s. 93 ff). Cummins talar om 

empowerment som innebär att eleverna och läraren tillsammans skapar makt i interaktionen. Det 

innebär att minoritetseleverna varken assimileras eller utesluts, och att man lyfter 

maktförhållandena till en metakognitiv nivå där man medvetandegör och ifrågasätter makt-

förhållandena som existerar i samhället. Empowerment innebär också att minoritetseleverna blir 

bekräftade så som de är och att de kan bygga vidare på sina kunskaper och erfarenheter (Cummins, 

2000). Centralt i cirkelmodellen är att elevernas kognitiva engagemang måste vara maximalt i 

interaktionen för att eleverna ska kunna utvecklas och lära sig. Centralt i modellen är också att 

interaktionen ska vara identitetsförstärkande för att eleverna ska vilja lära sig. Det kognitiva 

engagemanget och identitetsinvesteringen hänger ihop eftersom elevernas identitet förstärks när de 

lär sig (Cummins, 2001).  

     Cummins menar att vi lär oss och tolkar texter i förhållande till våra tidigare erfarenheter och 

kunskaper. All information som förmedlas av läraren blir mer kontextualiserad och begriplig om 

man lyfter fram elevernas tidigare kunskaper. När man aktiverar elevernas tidigare kunskaper blir 

eleverna själva medvetna om vad de kan om ett ämne (2001 s. 93 ff). Även Gibbons betonar att det 

är betydligt mycket enklare för elever att förstå undervisningsspråket om eleverna har möjlighet att 

lyfta fram sina tidigare erfarenheter. Genom att först låta eleverna lösa problem utifrån sina egna 

språkliga förmågor, med lärarens stöttning, får de lättare att sedan ta till sig de ämnesspecifika 

orden som presenteras av läraren. Med stöttning menas ett speciellt och tillfälligt stöd som läraren 

ger eleven. Med lärarens stöd kan eleverna berätta om sådant som de läst, hört eller lärt sig. 

Eleverna behöver få använda språket och uttrycka sig för att de ska utvecklas. Därför ska läraren 

framförallt ställa öppna frågor där eleverna får förklara med sina egna ord (Gibbons, 2006 s. 77 f). 
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När läraren vet vad eleverna kan om ett ämne blir det också lättare för läraren att ge eleverna de 

begrepp som eleverna behöver för att kunna förstå texter som man planerar att arbeta med eller för 

att förstå lektionsinnehållet. Cummins (2001) menar att det underlättar individualiseringen av 

undervisning efter alla elevers behov och intressen. Eleverna får större möjligheter att klara av 

kognitivt krävande uppgifter när man bygger upp ett kontextuellt stöd. När eleverna får bidra med 

sina tidigare kunskaper och erfarenheter så skapar man en delaktighet, och elevernas identiteter 

förstärks av att även de har något viktigt att bidra med och som läraren och de andra eleverna kan 

ha glädje av att veta (Cummins, 2001 s. 95 ff). 

     Fyrfältsmodellen är utformad så att andraspråkselever ska kunna utvecklas kunskaps- och 

språkmässigt (Cummins, 2000 s. 68). Modellen bygger på att ju mer stöd kontexten ger desto lättare 

är det att förstå språket i undervisningen. Fyrfältsmodellen har två variabler, kognitiv 

svårighetsgrad och graden av situationsberoende, för att visa hur stora krav skolans aktiviteter 

ställer på elevernas språkförmåga. Uppgifterna kan vara kognitivt krävande eller med låg kognitiv 

svårighetsgrad. Den svåraste nivån c) är när kontexten ger litet stöd för att förstå innehållet och när 

uppgifterna är tankemässigt ansträngande. Den lättaste nivån a) i undervisningen är när uppgifterna 

ger kontextuellt stöd och är på en kognitivt låg nivå. Modellen visar att man kan starta 

undervisningen på nivå a). Det kan innebära att man deltar i vardagliga samtal och har samtal kring 

här- och nusituationer. När man kopplar samtal till läsningen ökar också den kognitiva 

svårighetsgraden.  

     Cummins menar att största delen av undervisningen med andraspråkselever bör ligga på nivå b) 

(Cummins i Bergman & Sjökvist, 2000 s. 39 f). Eleverna behöver ha rikligt med kontextuellt och 

språkligt stöd för att förstå undervisningens innehåll, eftersom det tar mellan fem och sju år att lära 

sig ett kunskapsrelaterat språk. Kontextuellt och språkligt stöd får man alltså genom lärarens 

stöttning (Gibbons, 2006). Till kontextuellt stöd kan man räkna diskussioner och illustrationer för 

att förstå skrivna texter. Man kan också räkna dit deltagandet i diskussioner och att göra korta 

muntliga presentationer av texter som man läst. På denna nivå kan man arbeta med kognitivt 

krävande uppgifter, genom att till exempel skriva svar på komplexa frågor, med hjälp av 

kontextuellt stöd (Cummins i Bergman & Sjökvist, 2000). Viktigt är att elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper lyfts fram för att ge dem det kontextuella stöd som de kan behöva, och 

dit kan även modersmålet räknas (Cummins i Sellgren, 2005 s. 209 f).  

     Målet för undervisningen att man på sikt ska klara av att jobba på nivå c). På denna nivå ska man 

kunna förstå kognitivt krävande texter enbart utifrån språket och här ges inget kontextuellt stöd.  På 



 

 

21 

 

denna nivå arbetar man med kritisk läsning, reflektioner, slutsatser av det lästa och med att kunna 

gå från det konkreta till det abstrakta och generella. 

     Nivå d) bör man undvika eftersom här handlar det om situationsoberoende uppgifter, som ställer 

låga kognitiva krav men som inte heller ger ett kontextuellt och språkligt stöd för eleven. Exempel 

på dessa uppgifter är ifyllnadsuppgifter, avskrifter, avkodning och bokstavlig tolkning vid läsning 

av texter och skrivna svar på enkla frågor.  

     Under en lektion kan nivån variera från det enkla till det abstrakta och kognitivt krävande. I 

språkligt heterogena grupper startar denna process på olika nivåer för olika elever. I 

textbearbetningen med andraspråkselever bör det mesta av arbetet ske i fältet där man får 

kontextuellt stöd men där uppgifterna är kognitivt krävande, det vill säga fält b). Därifrån ska man 

ibland gå över till det generella och abstrakta, det vill säga nivå c) (Cummins i Bergman & Sjökvist, 

2000 s. 39 ff).  

 

 

3 Metod och material 

Inledningsvis kommer jag att diskutera val av metod. Därefter kommer ett avsnitt om 

fältanteckningar och sedan en beskrivning av skola och klass. Sedan diskuterar jag urval av skola 

och klass. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet. 

  

 

3.1 Val av metod 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning där jag använder mig av den etnografiska metoden 

eftersom det passar mitt syfte att beskriva och analysera vilket lärande som möjliggörs i 

undervisningen. Kullberg skriver att den etnografiska forskaren använder sig av olika slags 

datainsamling där direkt observation, oftast deltagande observation, intervjun, djupintervjun och 

samtalet ingår (2004 s. 43). I min datainsamling valde jag att observera men jag har inte deltagit i 

undervisningen eller arbetet på lektionerna. Jag valde att stå vid sidan av för att lyssna och se vad 

som hände. Jag tror att jag hade missat en del intressanta händelser om jag hade varit aktivt 

deltagande och valde därför att hålla mig lite vid sidan av. Jag har samtalat med lärarna och även 
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med eleverna samt samlat material från undervisningen. Jag har haft både informella men också 

mer formella samtal med lärarna, vilket har gett mig djupare förståelse för hur de tänker kring 

undervisning, kunskaper och sin egen roll som lärare. Kullberg skriver att centralt för etnografiska 

studier är att forskaren fångar andra människors handlingar och uttalanden för att försöka förstå 

deras sätt att leva (2004 s. 68).  

     Den stora fördelen med observationer är att man ser vad som verkligen sker (personlig 

kommunikation 3/3 2010 Claes Ericsson). Jag har kunnat göra observationer under en relativt lång 

tid för en uppsats av den här storleken men jag har även gjort en stor del av den verksamhets-

förlagda utbildningen på denna skola, vilket också medfört att jag haft möjlighet att få en större 

förståelse för verksamheten och en mer helhetlig bild av den. Helhetsförståelsen för den undersökta 

miljön är utmärkande för etnografiska studier (Kullberg, 2004). Jag har valt att föra anteckningar av 

flera skäl. Det är ett tidskrävande projekt att få tillstånd att filma då tillåtelse ska skrivas på av alla 

föräldrar. Genom att ha en teoretisk förförståelse kunde jag föra fokuserade anteckningar. En 

filmkamera hade troligtvis fångat klassrumsdeltagarnas uppmärksamhet på ett annat sätt och kanske 

påverkat händelserna i ännu högre utsträckning än vad enbart min närvaro har gjort. Nackdelen med 

anteckningar kan dock vara att man missar en del intressanta händelser, miner och uttalanden som 

man hade kunnat fånga med filmkamera och upptäcka vid senare genomgång av materialet.  

     Kullberg betonar vikten av att etnografen är teoretiskt välförberedd när hon ger sig ut på fältet så 

att teorierna har automatiserats. Samtidigt är etnografin teoriskapande och upptäckande, och alltså 

inte teoritestande och hypotesprövande (2004 s. 69 f). Jag sammanfogade Cummins cirkel- och 

fyrfältsmodell till observationerna. Av dessa två modeller skapades ett observationsschema som 

finns bland bilagorna. Modellerna är, som jag ser det, relevanta att tillämpas i språkligt heterogena 

klasser där elever har svenska både som första- och andraspråk eftersom man, såsom Gibbons 

menar, bör utgå från att alla elever, oavsett modersmål har olika språkliga register när de kommer 

till skolan (2006 s. 31). Modellerna används i denna uppsats, som teoretiska ramverk i heterogena 

klasser, för att undersöka vilken typ av lärande som möjliggörs i undervisningen.  

     I cirkelmodellen ligger fokus på lärarens och elevernas interaktion. I detta utrymme sker lärande 

och förhandling av identiteter. Interaktionen kan antingen utmana eller förstärka maktförhållandena 

som finns i ett samhälle. Modellen är också utformad för att visa hur eleverna lär sig ett 

kunskapsinriktat språk samtidigt som de arbetar med kognitivt krävande uppgifter. Fyrfältsmodellen 

är också utformad så att andraspråkselever ska kunna utvecklas kunskaps- och språkmässigt (2000 

s. 68). Modellen tar fasta på att ju mer stöd kontexten ger desto lättare är det att förstå språket i 
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undervisningen. Fyrfältsmodellen har två variabler, kognitiv svårighetsgrad och graden av 

situationsberoende, för att visa hur stora krav skolans aktiviteter ställer på elevernas språkförmåga. 

Dessa två modeller kan tillsammans ge ett brett underlag, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, för 

att kunna undersöka vilket lärande det är som möjliggörs i undervisningen. 

     En risk som skulle kunna finnas med att undersöka undervisning är att lärarens arbete riskerar att 

framstå som att det sker i ett tomrum. Lärarens arbete sker alltid i förhållande till en större kontext 

och det finns alltså flera faktorer som påverkar lärarens arbete. Lindberg menar att undervisningens 

innehåll och utformning även styrs av: “institutionella, sociala, politiska och ekonomiska villkor 

utanför såväl lärarens som kursdeltagarnas kontroll” (2004 s. 37).  

   I den sociokulturella teorin är lärande situerat och kontextbundet. Undervisning är en formell 

lärandesituation där det är tänkt att lärande ska ske. Därför är det av intresse att undersöka vilket 

lärande det är som möjliggörs i undervisningen hos två lärare. Lärarna är de som kommer närmast 

eleverna och som har det största ansvaret för vad som sker och tas upp på lektionerna. Samtidigt 

betraktar jag alla elever som aktörer i en social praktik.   

 

 

3.2 Fältanteckningar 

 

Jag har följt den ena läraren, som jag kallar för Anders, under en period på fem veckor. Sammanlagt 

har jag varit närvarande på åtta lektioner. Läraren, som jag kallar för Karin, har jag följt under fyra 

veckor och varit med på sju lektioner. Jag har haft med mig ett anteckningshäfte och penna på varje 

lektion. I anteckningarna har jag skrivit ned vilka arbetsuppgifter eleverna fått arbeta med på 

lektionerna. Jag har antecknat dialog mellan lärare och elev samt mellan eleverna i den mån jag 

hunnit och betraktat det som intressant för min undersökning.    

     Kullberg betonar att datainsamlingen behöver göras noggrant och systematiskt i etnografiska 

studier (2004 s. 14). Jag utformade ett observationsschema utifrån Cummins två modeller (se 

bilagorna), vilket kunde hjälpa mig att systematisera och göra observationerna mer koncentrerade 

för undersökningen. Förutom anteckningar om uppgifter och dialog, har jag samlat på mig 

arbetsuppgifter, mål för avsnittet, provfrågor och elevsvar från uppgifter, men även skrivit ner 

sådant som lärarna berättat för mig. De har vid några tillfällen berättat hur de tänker kring 

undervisning och arbetsmetoder. Anteckningarna har jag oftast renskrivit redan samma dag men 
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ibland har det tagit en till två dagar innan jag haft tid att renskriva dem. När jag var klar med 

studierna och hade renskrivit alla anteckningar, placerade jag resultaten i observationsschemat 

lektion för lektion för att kunna se i vilka fält undervisningen hamnade. 

     Den etnografiska studien karakteriseras av att etnografen beskriver, berättar, tolkar och 

analyserar under hela forskningsprocessen. Under dokumentationen ute på fält och i rapport-

skrivandet växlar man mellan dessa nivåer (Kullberg, 2004). Jag har växlat mellan dessa nivåer i 

anteckningarna på lektionerna samt i rapportskrivandet. Tolkningsarbetet och analysen av det som 

jag sett och hört har varit en process som även pågått när jag inte arbetat aktivt med 

observationerna. 

     Dialogen som finns i anteckningarna är inte ordagrann eftersom jag inte haft ljudupptagning i 

observationerna. Däremot har jag skrivit ner det sagda antingen direkt eller strax efter för att få med 

budskap och innehåll i det som sagts. När dialog blivit renskrivet har jag använt mig av 

skriftspråket. Förutom dialog och händelser har jag även fört en del anteckningar om vad man kan 

hitta på väggarna i klassrummet, när det varit intressant för undersökningen. 

     De lektioner när det varit mycket dialog och interaktion mellan lärare och eleverna har jag suttit 

långt bak i klassrummet och antecknat det jag sett och hört. När eleverna arbetat självständigt med 

olika uppgifter har jag gått runt och tittat hur de löst uppgifterna, och vilken typ av uppgifter och 

frågor de jobbat med. Ibland har jag samtalat med dem men jag har också skrivit ner deras svar och 

samtal med varandra. 

    

 

3.3 Beskrivning av skola och klass 

 

Skolan där jag gör min undersökning är en mångkulturell skola. Jag har gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning på skolan vid två olika tillfällen, vilket innebär att jag har lärt känna 

skolan under en längre tidsperiod. Skolan finns belägen i ett segregerat område i en medelstor 

svensk stad. Nihad Bunar (2006 s. 93 f) menar att skolorna i segregerade områden ofta får ett dåligt 

rykte och av denna anledning går utvecklingen idag mot att fler och fler föräldrar väljer att sätta 

sina barn i andra skolor. Denna skola är dock populär och upptagningsområdet till skolan är större 

vilket innebär att eleverna kommer från olika delar av staden. Det är också viktigt att betona att det 

inte är bostadsområdet i sig som skapar problem, som ofta förknippas med segregerade områden. 
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Parszyk (1999, s. 247) skriver att det är de omgivande villkoren med exempelvis hög arbetslöshet 

och diskriminering som skapar problem i segregerade områden.  

     Jag har upplevt skolan på ett positivt sätt och känt mig vänligt bemött av både lärare och elever. 

Överlag har lärarna verkat vara engagerade i sina elever och haft ett positivt förhållningssätt till 

dem. Det har varit lätt att komma i kontakt med all personal på skolan. Bibliotekarierna har alltid 

varit hjälpsamma och underlättat hämtning och sökning av arbetsmaterial. Det har varit glädjande 

att se att även bibliotekarierna och annan personal har visat sig känna de flesta av eleverna på 

skolan och engagerat sig i dem på olika sätt.  

     På skolan finns elever som har svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk. 

Flera av eleverna med svenska som andraspråk på skolan är födda utomlands eller har föräldrar som 

är födda utomlands. Elevernas vistelsetid i Sverige varierar. Elevernas förståelse för det svenska 

språket och det språk som används i undervisningen har stora variationer.  

     I den ena klassen, där jag gör min undersökning, finns 25 elever och 9 modersmål. Eleverna går i 

årskurs 8. Under min undersökningsperiod jobbar eleverna med historia där de lär sig om franska 

och amerikanska revolutionen. Jag har fått ta del av planeringen och arbetsuppgifterna för hela 

arbetsperioden. Jag har gjort sammanlagt åtta observationer under en period på fem veckor. 

     I den andra klassen finns 23 elever och 8 modermål. Eleverna går i årskurs 9. Under min under-

sökningsperiod jobbar eleverna med religion där de lär sig om judendom och islam. Sammanlagt 

gör jag sju observationer i klassrummet under en period på fyra veckor. Anledningen till att jag 

väljer att följa SO-undervisningen är för att det är ett ämne där jag själv sett att en stor andel elever 

blir språkligt utmanade och där många kan uppleva stora svårigheter att följa med. Det ställer 

därmed höga krav på den undervisande lärarens medvetenhet och förmåga att aktivera elevernas 

tidigare kunskaper och att formulera kognitivt krävande uppgifter.  

 

 

3.4 Urval av skola och klasser 

 

Jag valde att göra studierna på skolan där jag gjorde min förra verksamhetsförlagda utbildning. Det 

finns tre huvudsakliga skäl till att jag ville göra undersökningarna på denna skola. Det första skälet 

var tidsmässigt. Om inte studien hade påbörjats under den verksamhetsförlagda utbildningen hade 

det troligtvis blivit svårt att hinna med en längre undersökning. Det andra skälet var praktiskt. Det 
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fanns möjlighet att snabbt komma till observationerna när jag själv inte undervisade. Oftast var det 

kort tid mellan mina lektioner och lektionerna som skulle studeras, vilket skulle ha gjort det svårt 

för mig att hinna till en annan skola. Ett tredje skäl var att skolmiljön är bekant för mig eftersom jag 

gjort min verksamhetsförlagda utbildning där tidigare. I etnografiska studier vistas man en längre 

tid i studiemiljön eftersom helhetsförståelsen är central i dessa studier (Kullberg, 2004).  

     Innan förra perioden på den verksamhetsförlagda utbildningen började berättade jag för min 

handledare att jag var intresserad av att göra undersökningar parallellt med min praktikperiod. Jag 

bad honom att tala med SO-lärarna i de andra arbetslagen och fråga om det gick bra att jag gjorde 

studier i deras klassrum. Viktigt var att det skulle bli lärare och klasser som var okända för mig 

sedan tidigare eftersom jag ville undvika att ha en förförståelse av deras undervisning och dem som 

personer. Min handledare hade pratat med andra SO-lärare varav några stycken hade svarat ja, 

däribland läraren som jag kallar för Anders. Med honom fungerade det väl tidsmässigt, men inte 

med de andra. Vid det laget hade jag en lärare och en klass. Därefter talade jag om för rektorerna att 

jag var intresserad av att göra studier på skolan och ville försäkra mig om att det skulle gå bra. De 

svarade ja och den ena undrade om jag hittat lärare och klass. Han nämnde några SO-lärare som jag 

kunde fråga. Inledningsvis frågade jag en kvinna som visade intresse men där det inte heller 

fungerade schema- och tidsmässigt. Efter detta frågade jag läraren, som kallas Karin och fick ett 

positivt svar från henne. Våra tider och scheman fungerade också bra.  

     Skolan är relativt stor och där finns flera olika arbetslag som arbetar i olika delar av skolan. 

Lärarna vars lektioner jag undersökt arbetar i olika arbetslag på olika håll i skolan. Min handledares 

arbetslag är ytterligare ett annat lag i en annan del av skolan. 

 

 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

 

I en uppsats av denna storlek är det förstås alltid svårt att göra undersökningar i någon större 

omfattning. Jag tror att två fallstudier under en period på fyra till fem veckor kan säga någonting 

om hur det kan fungera ute på skolorna och i klassrummen. Att skolan är en institution med 

nationella styrdokument ger min undersökning viss generaliserbarhet. 

     Kullberg betonar att etnografin inte på något sätt försöker förminska den betydelse och påverkan 

som forskaren själv har för studien (2004 s. 67). Jag är medveten om att min närvaro i klassrummet 
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har påverkat de händelser som skett på lektionerna. Jag är också medveten om allt som jag sett och 

hört har blivit färgat av min bakgrund och förförståelse. Även min teoretiska förförståelse är viktig 

för att förstå resultat och analys. En person med en annan bakgrund och teoretisk förförståelse hade 

kanske lagt märke till andra saker samt tolkat och analyserat händelserna på ett annat sätt.   

    

 

4 Resultat och analys  

 

Jag har lärt känna skolan genom den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, vilket bidrar 

till att skolan och skolkulturen som helhet är bekant för mig. I de etnografiska studierna är det 

viktigt att man befinner sig i den miljön som man ska undersöka under en längre tid för att få 

djupare förståelse och en helhetlig bild av den. På skolan finns arbetslag som är uppdelade i olika 

delar av skolan och de arbetar på lite olika sätt. I en del lag arbetar lärarna mer för sig själva, medan 

andra har ett ämnesövergripande samarbete. Arbetssätten varieras också ibland beroende på arbets-

område. Det finns ämneslag som träffas med jämna mellanrum med syftet att hela tiden förbättra 

arbetet med ämnena.  

     Inledningsvis har jag valt att presentera och analysera resultaten från Karins lektioner. Först 

presenteras resultaten med en kort sammanfattning efter varje avsnitt. Därefter kommer analysen av 

resultaten. Därefter presenteras resultat och analys från Anders lektioner. Uppdelningen är gjord på 

samma sätt. 

 

 

4.1 Resultat från Karins lektioner 

 

Det första jag lade märke till när jag kom in i Karins klassrum var att arbetsmiljön är viktig för 

henne. I klassrummet finns Gadners sju intelligenser hängda på väggen eftersom Karin säger sig ha 

Gadner som sin husgud. Karin berättar att hon vill att eleverna ska använda båda hjärnhalvorna 

eftersom hon menar att vi lär oss på olika sätt. Hon använder musik i undervisningen, då hon har 

studerat musikens påverkan på hjärnan. Hon har också studerat Montessori där arbetsmiljön är 

viktig. Därför har hon ställt borden på olika sätt och har mycket teckningar på väggarna. 

Bänkordningen underlättar inte ett interaktivt arbetssätt mellan lärare och elever eftersom en del 
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elever riskerar att hamna med ryggen mot läraren. Däremot underlättas interaktionen mellan 

eleverna. 

 

 

4.1.1 Arbetsområde och arbetssätt 

Under mina observationer i denna klass arbetar eleverna med basdelen om judendom och islam. 

Basdelen utgör G-nivå i betygskriterierna. Efter basprovet, som eleverna har sista veckan för mina 

observationer, ska eleverna fördjupa sig i ett valfritt fördjupningsområde. Under min sista 

observation får eleverna påbörja sina fördjupningsarbeten. Arbetsuppgifterna för basdelen består 

mestadels av stenciler där eleverna själva eller i grupp ska arbeta med ifyllnadsuppgifter, ordflätor, 

korsord och andra stenciler. Emellanåt har läraren gemensam genomgång med eleverna där bland 

annat religionens roll i världens konflikter diskuteras. På en lektion arbetar eleverna med att studera 

kartböcker för att tolka olika temakartor där de ska jämföra Israels och Sveriges välfärd, samt 

orsakerna till skillnaderna.  

 

 

4.1.2 Krig i Guds namn 

Under min första observation är det tre elever som inte har hunnit redovisa tidigare och ska 

göra en redovisning om islam. I redovisningen berättar eleverna om grundläggande fakta om 

islam. En av eleverna säger att kvinnan inte är jämställd mannen inom islam. Påståendet 

preciseras eller vidareutvecklas inte. Jag tänker att läraren kanske kommer att ta upp detta efter 

redovisningen men hon ber inte eleverna att utveckla påståendet. Istället frågar Karin var 

eleverna hittat sina källor om shia- och sunnimuslimerna. Hamid ropar upprepade gånger 

“Shiamuslimerna är terrorister.” Läraren uppmärksammar eller kommenterar inte påståendet. 

Efter redovisningen får eleverna tillbaka gamla arbeten. Efter cirka fyrtio minuter påbörjar 

läraren en ny genomgång med att säga att flera av världens konflikter är religiösa. Tre elever 

sitter vid en dator och är inte delaktiga i genomgången. Andra elever tittar fortfarande på sina 

arbeten som de fått tillbaka. “Har vi haft religiösa krig i Sverige?” undrar Karin. “Nej”, svarar 

eleverna. “Vilka religiösa konflikter har vi?” fråga Karin vidare. Eleverna kommer med många 

olika svar: “Afrika, Balkan, Irland och Irak.” Nu är eleverna aktiva. “Man skulle kunna nämna 

ännu fler länder där man krigar i Guds namn. Idag är Sverige ett sekulariserat land. Vad betyder 

det?” Frågan riktas till eleverna men läraren förklarar själv vad ordet sekularisering betyder. 

Karin fortsätter “Samtidigt kommer det flera religioner till Sverige som börjar blandas. Vad är 
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viktigast i Sverige?” Eleverna kommer med flera förslag. De säger bland annat: “Pengar, makt, 

fred.” Läraren upprepar svaren och säger “Pengar, makt och fred är viktigast i Sverige. I 

Sverige har kyrkan inte makt. Var på skalan skulle ni sätta religionens betydelse i Sverige?” 

Hon ritar en linje på tavlan. Ytterst på ena sidan av linjen sätter hon ut siffran ett och ytterst på 

andra sidan skriver hon siffran tio. Siffrorna två och fem är de vanligaste förslagen som 

eleverna kommer med. “Nio”, säger Erik. Karin accepterar inte det sista svaret och säger till 

eleven att han inte lyssnat på henne tidigare när hon sagt att religionen förlorat betydelse i 

Sverige.  

Hon berättar att religionens makt håller på att försvinna i västvärlden, i kristna länder, förutom i 

USA. “I Sverige är alltså pengar, makt och fred viktiga vilka är lika med välfärd. Det religiösa 

intresset försvinner med välfärden. Ju fattigare och sämre man har det desto religiösare är man. 

Detta är min tes och den ska vi undersöka om den stämmer”, säger Karin avslutningsvis. Nästa 

lektion inleds med att Karin sammanfattar vad de gjorde på lektionen innan. Det kommer få 

kommentarer från eleverna. Efter sin sammanfattning om välfärd och religiösa konflikter tar 

Karin fram en tidningsartikel från gårdagens tidning. Den ena handlar om Palestina och 

Israelkonflikten, som hon menar är en religiös konflikt. Den andra religiösa konflikten sker i 

Nigeria mellan kristna och muslimer. Hon pekar på kartan på ett afrikanskt land där Sharia styr 

och där det är religiös konflikt. “Är det inte det i hela Afrika?” Frågar Hamid. Det blir tyst och 

läraren besvarar inte frågan. “Nu ska vi kolla tesen; Ger ökad välfärd mindre intresse för 

religion?” säger läraren. Resten av lektionen får eleverna arbeta med kartbok där de ska jämföra 

Sverige, som är ett sekulariserat land, med Israel med hjälp av temakartor för att se vilket land 

som har större välfärd och vilka orsakerna till välfärden är.  

 

Här ovan har eleverna redovisning om islam som efterföljs av en kort diskussion. Sedan får 

eleverna tillbaka skriftliga arbeten. Därefter har klassen en gemensam diskussion om religionens 

betydelse i Sverige samt krig och konflikter som utförs i Guds namn. Läraren ställer frågan om hur 

stor betydelse religion har i Sverige. Hon ritar en skala från ett till tio där det är tänkt att eleverna 

ska säga en siffra för att visa hur stor religionens betydelse är. En pojke föreslår att religionen har 

stor betydelse i Sverige, men läraren godkänner inte svaret och menar att pojken inte lyssnat på 

henne. Slutligen vill läraren att klassen ska driva en tes som hon själv formulerat; Ger ökad välfärd 

mindre intresse för religion?  
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4.1.3 Arbete med temakartor 

Eleverna arbetar med kartboken för att klassen ska undersöka tesen som Karin formulerat: “Ju 

fattigare och sämre man har det desto religiösare är man.” Karin informerar eleverna om att de 

ska jämföra Sverige, som är ett sekulariserat land, med Israel med hjälp av temakartor för att se 

vilket land som har större välfärd och vilka orsakerna till välfärden är. Efter tio minuter har en 

grupp om fyra personer inte förstått uppgiften. Karin går till gruppen för att förklara vad de ska 

göra: “Jämför Sveriges och Israels rikedom. Vem har mest pengar? Infrastruktur? Vem har 

krig? Vad är det för klimat?” Det är pratigt i klassrummet och efter femton minuter är det fler 

elever som inte har förstått uppgiften. Efter trettio minuter är det några elever som undrar vad 

välfärd är. “Tecken på välfärd är att vi sätter våra äldre på äldreboende. Det är ett tecken på 

rikedom. Och att det föds mindre barn. Det är välfärd på grund av att staten fungerar bra”, 

förklarar Karin för eleverna. Eleverna hinner inte bli färdiga med arbetet och därför blir det 

oklart om tesen stämmer. På nästa lektion kan jag inte vara med men gången därpå frågar jag 

Karin vad de hade kommit fram till gällande tesen och då säger hon: “Eleverna fick gå fram till 

tavlan och jämföra vad som var likt och olikt mellan Sverige och Israel. Tesen utvecklar vi mer 

efter basprovet. Jag insåg att vi hade lite tid kvar till basdelen. Fördjupningen kommer efter 

påsk.” 

 

En stor del av lektion arbetar eleverna med temakartor där de jämför välvärden i Israel och Sverige. 

Arbetet påbörjas utan en gemensam genomgång av vad uppgiften går ut på, vilket leder till att det 

tar relativt lång tid innan eleverna förstår vad uppgiften går ut på samt vad det centrala begreppet 

välfärd betyder.  

 

 

4.1.4 Vägen till målen 

På ett flertal lektioner under mina observationer får eleverna jobba med olika stenciler. Karin 

säger till en elev “Hur du hittar svaren är upp till dig. Använd boken, stencilerna.” Med svaren 

syftar hon på målen för basdelen, som står uppskrivna på ett papper, som alla elever blivit 

tilldelade. Vid ett annat tillfälle säger hon till eleverna att “Hur ni lär er är upp till er själva.” 

Hon uppmuntrar eleverna till att jobba med stencilerna som hon ställt längst fram i 

klassrummet. “Kom fram och rätta. Ni har nytta av svaren till provet.” Karin uppmanar eleverna 

att rätta sina svar längst fram i klassrummet. Karin förklarar för mig att hon från årskurs 6-9 

arbetar med att eleverna ska lära sig att jobba självständigt och själva söka fakta i stencilerna, 

böcker och på Internet för fördjupningsdelen. Hon anser att det är komplicerat med Internet på 
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grund av risken för fusk och hon försöker därför att variera uppgifterna. Hon anser också att det 

är svårt att veta hur mycket eleverna lär sig på att arbeta på Internet eftersom hon tycker att det 

känns som att mycket av informationen rinner igenom eleverna och inte fastnar. “När eleverna 

jobbar med böckerna sätter sig informationen på ett annat sätt”, menar Karin. “De behöver 

jobba hårdare, som förr i tiden”, säger hon. Karin berättar också att “I sexan och sjuan 

bestämmer jag var eleverna ska sitta så att de får jobba med olika personer och byta platser. I 

åttan, nian bestämmer de själva. Då har de hittat dem som de kan jobba bäst med. Jag ser på 

min uppgift att jag ska se till att alla klarar G. Men för högre betyg får de kämpa. Jag har inte 

ansvar för om de vill ha MVG. Det är deras beslut. I Sverige är vi bortskämda. De får själva 

kämpa om de vill ha högre betyg. Annars blir man lat.” När eleverna har redovisning om islam 

kommenterar Karin att eleverna i sin redovisning arbetade med frågorna av typen vad, hur och 

när, vilket ger betyget G. Efter redovisningen delar Karin ut skriftliga arbeten som eleverna 

hade lämnat in tidigare. Karin hade skrivit utförliga kommentarer på arbetena som eleverna får 

tillbaka. I kommentarerna efterfrågar och berömmer hon när eleverna gjort jämförelser och 

analyserat samt besvarat varförfrågor.  

 

I lärarens resonemang och uttalanden samt i elevernas arbete framkommer ett synsätt där eleverna 

ska arbeta självständigt och på egen hand utveckla de förmågor som genererar högre betyg. 

Samtidigt finns det en tydlig önskan i lärarens respons på elevernas redovisning samt 

kommentarerna i de skriftliga arbetena om att eleverna ska jämföra, analysera och arbeta med 

varförfrågor.  

 

 

4.1.5 Burkan - en symbol för islam 

När jag kommer fram till klassrumsdörren står det en person vid dörren och tar emot. Personen 

är klädd i en svart burka. Bara ögonen syns. Jag blir skrämd och jag, som inte alls hade 

förväntat mig detta, hinner inte genast förstå vem det är som har klätt sig så här, men efter en 

stund förstår jag att det är Karin som mottar med en burka på. Jag sätter mig längst bak i 

klassrummet. Hamid, som under lektionen visar sig vara en muslimsk pojke, blir upprörd vid 

åsynen av läraren och säger “Ska hon skämma ut islam med den där! Jag förstår inte varför hon 

ska överdriva med den där!” Han sätter sig på sin plats, uppenbarligen upprörd. På tavlan står: 

“Välkomna! Så här kan det se ut i en muslimsk skola. 1) Hur känns det att inte se sin lärare? 2) 

Skulle det vara bra med klädregler i Sverige? Varför? 3) Varför har vissa religioner klädregler? 

Vad tror ni det har för nytta?” Karin pratar inte, utan pekar bara mot tavlan där denna 
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ovanstående text finns. Där står också instruktionerna: “Diskutera två och två och skriv svaren 

på en lapp! Skriv era namn. Lämna in.” Karin svarar inte på elevernas frågor angående 

uppgiften utan pekar enbart med handen mot tavlan. Att läraren klätt sig i burka skapar 

reaktioner och eleverna verkar bli känslomässigt berörda av vad de ser. En del tycker att det är 

läskigt och andra fnissar medan några är upprörda. “Det känns läskigt”, säger Beatrice. “Det är 

inte läskigt. De som bor där är vana”, säger Hamid tillbaka. Det tar tid för eleverna att komma 

igång med frågorna. Peter säger till läraren “Ta bort burkan! Det är läskigt!” “Vadå läskigt? 

Respekterar du inte min tro?” kontrar Hamid. Karin tar av sig burkan och beskriver hur det 

känns under tygerna. “Det är varmt. Man känner sig som en åskådare där under. Det är svårt att 

tala, men det är en rätt häftig känsla. Jag gjorde detta med sexorna.” “Reagerade sexorna?” 

Undrar en elev. “Ja”, svarar läraren. “Vad sade de?” Undrar eleven. “Äckligt”, svarar Karin. 

Hamid ropar till Peter som sitter på andra sidan klassrummet “Du har något emot islam.” “Min 

sikt blev skymd, instängd”, fortsätter läraren. “Så här kan det se ut i en muslimsk skola. Ni fick 

kanske en tankeställare.” Läraren går över till något annat nu och pratar istället om målen som 

finns på pappret. Hon säger också till eleverna att de kan jobba med stencilerna om de vill 

eftersom de förstärker deras kunskaper. ”Hur ni lär er får ni själva bestämma”, säger Karin. 

Hamid verkar vara upprörd och arg. “Jag har fått tygerna till burkan av min systers son som 

arbetar för fred i Afghanistan”, tillägger Karin. Resten av lektionen finns det uppenbara 

motsättningar i klassen. Det verkar vara tjafsigt mellan de muslimska och icke-muslimska 

eleverna. Karin verkar inte märka av stämningen eller elevernas kommentarer till varandra, 

förutom vid ett tillfälle när hon undrar om Hamid och Tarek verkligen ska sitta bredvid 

varandra, eftersom det verkar vara så oroligt vid deras bord. “Islamhatare!” skriker Tarek till 

Peter. Resten av lektionen ska eleverna jobba med att fylla i stenciler. “Hej Muslimer! Har 

någon av er varit i Mecka?” Ropar Peter till Hamid och Tarek från andra sidan klassrummet.  

 

Läraren har tagit på sig en burka vilket väcker en hel del reaktioner bland eleverna och påverkar 

stämningen under hela lektionen. Burkan blir en symbol för islam och speciellt en elev, Hamid, blir 

arg och frustrerad och reagerar med att försvara burkan. I sammanhanget blir islam en symbol för 

kvinnoförtryck medan välfärdslandet Sverige får rollen som fredsbevarare i ett krigshärjat 

Afghanistan. 

 

 

4.1.6 Frågor om identitet 

Vid ett annat tillfälle berättar Karin för mig att hon inte riktigt visste hur hon skulle följa upp 
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detta med burkan men att hon har funderat på hur hon skulle fortsätta med det. I många 

elevkommentarer, som hon fick in, stod det att vi ska kunna visa vår personlighet genom 

kläderna, samtidigt som många elever reagerade med äckel och rädsla mot burkan. ”Däri finns 

en konflikt”, menar Karin. Hon vill att eleverna ska få jobba med frågor som: ”Hur bygger vi 

upp vår identitet i religiösa och ett svenskt samhälle? Hur visar vi vår identitet i ett sekulariserat 

och religiöst land. Sitter identitet i kläderna? Vad är vi utan våra kläder?” 

 

Läraren berättar att det är oklart hur hon ska fortsätta arbetet med burkan. Hon menar att det kanske 

kan bli en diskussion om vad som formar en människas identitet och vad kläderna har för betydelse 

för identiteten.  

 

 

4.1.7 En våldsam religion 

Läraren och eleverna har en gemensam genomgång där de inledningsvis diskuterar exempel på 

religionskonflikter. Den gemensamma genomgången fungerar som inledning till 

fördjupningsarbetet som de elever som är klara med basprovet ska få börja med. “Vad var syftet 

med korstågen? Är det någon som vet?” frågar Karin. Ingen av eleverna svarar, så Karin bevarar 

frågan själv. “Syftet var att rädda staden Jerusalem från araber, som var muslimer. Jerusalem är 

en viktig stad för judar, muslimer, kristna. Därför ville alla värna om Jerusalem.” Karin visar på 

kartan hur man rörde sig i korstågen. “Har ni sett Arn? Vet ni hur många korståg det var?” 

frågar Karin och besvarar frågan själv. “Tre. Ni har även nämnt Irak. Vilka religioner är 

inblandade?” ”Kristna och muslimer”, svarar Hamid. “Vilka är de kristna?” Frågar läraren. 

“Kristna araber”, svarar han. Karin fortsätter “Just nu är det inte religiös konflikt i Irak. Vad 

man har bråkat om på senare tid är olja. Där fanns diktatorn Saddam. Han var kanske mer 

militär än religiös. Vad är det för religion i Irak?” “Kristna och muslimer”, svarar Hamid. 

Läraren fortsätter “Huvuddelen består av muslimer. När det gäller självmordsbombare, vilka 

religioner är inblandade?” “Alla religioner”, säger Hamid. “Nej!” Utropar andra elever och 

Karin. “Nej, det är endast islam”, säger Karin bestämt. De andra eleverna börjar reta Hamid. 

“Visa respekt! Bara för att det är muslimer som är självmordsbombare behöver ni inte reta 

honom för det”, säger Karin upprört. “De som bombade i Moskva. Vilka var de då? De var väl 

från Tjetjenien?” Försöker Hamid, men han får inget svar eller respons från Karin. Hon 

fortsätter istället “Nordirland? Vilka religioner?” undrar hon. “Kristendom”, svarar eleverna. 

Karin ställer frågan “USA ur ett religiöst perspektiv. Vad tänker ni? Är det i den kristna Gudens 

namn de krigar?” Men hon besvarar frågan själv direkt efter “Att de lägger sig i krigskonflikter 
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har snarare med fredsbevarande insatser att göra, inte konflikt i Guds eller religionens namn”, 

konstaterar hon. “Peter är rasist!” Ropar Hamid och Tarek till en annan elev i klassen. “Hur kan 

ett land bli sekulariserat? Sverige är sekulariserat. Ni har jämfört Israel och Sverige. Vi försökte 

se om ett land blir mer sekulariserat med högre välfärd”, fortsätter Karin utan att 

uppmärksamma kommentarerna mellan eleverna. Hon lyfter fram resultat som eleverna fått 

eller som hon själv har fått. På stencilen står det bland annat “Sverige är ett land med fred. Israel 

är en krigszon.” Detta kommenterar läraren “Kan det bero på att man är mer religiös i Israel? 

Kan de olika villkoren mellan Israel och Sverige bero på att man är mer religiös? Här finns inga 

färdiga svar. Jag har inget facit.” 

 

Klassen har en gemensam diskussion om religionernas roll i konflikter. I diskussionen framställs 

islam som en våldsam religion och USA som ett fredsbevarande land. Hamid försöker att lyfta fram 

sina tankar i diskussioner för en nyansering av bilden, men hans resonemang och försök till 

nyansering välkomnas inte i diskussionen. Det skapas återigen en otrevlig stämning i klassen där en 

del andra elever börjar retas med Hamid.  

 

 

4.1.8 Arbetsuppgifter för basdelen 

Karin informerar eleverna om basprovet som de ska ha nästa vecka. Hon säger ”Stencilerna 

hjälper till att komma ihåg fakta. Använd även boken Det tror vi på. Kommer ni ihåg att vi gick 

igenom detta i sexan?” Hon syftar till de fem pelarna. Jag tittar i boken Det tror vi på. Boken är 

en introduktionsbok om religioner, skriven av Alan Brown och Andrew Langley. Den är skriven 

ur ett barnperspektiv och riktar sig framför allt till barn. Texterna är korta och enkla och boken 

har mycket illustrationer. Karin spelar klassisk musik, medan eleverna arbetar med stencilerna. I 

stencilerna kan de inleda meningar med att skriva Den viktigaste bönen är... där svaret står 

under. En del uppgifter går ut på att fylla i rätt siffror för rätt ord, till exempel kaba, profet. En 

elev förklarar för de andra eleverna vid bordet ”Sunna betyder sed.” Karin sitter mestadels 

längst fram i klassrummet där hon ibland hjälper eleverna att hitta rätt facit till frågorna som 

eleverna rättar själva. Emellanåt går hon runt i klassrummet. En elev frågar ”Vad heter den där 

maten som är tillåten inom judendomen?” ”Vilken religion?” undrar Karin. ”Judendom.” 

”Kosher”, säger hon. Vad är Abrahams hemstad? Undrar en annan elev. Eleverna jobbar med 

ordflätor och andra ifyllnadsuppgifter. Andra exempel på uppgifter är: “Språket som Koranen är 

skriven på” där svaret ska vara ”arabiska.” “Ungefär 10 % av världens muslimer tillhör denna 

grupp” där svaret blir ”Shia.” Dagen innan provet inleder Karin med att berätta vad eleverna ska 
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kunna till provet genom att läsa upp målen för basdelen. ”Använd stenciler och lärobok. Ni ska 

kunna tre saker om judendomen, vad ni kan är valfritt. Vad är sabbat? Vem firar, varför? Ni ska 

kunna tre judiska och tre muslimska symboler, till exempel månen och stjärnan. Ni ska redogöra 

för vad kosher är, vem använder, hur. Ni ska känna till likheter och skillnader mellan judendom, 

kristendom och islam. Karin visar en tidslinje i läroboken. ”Där kan ni se likheter och 

skillnader. Ett tips till er är att ni läser underrubrikerna i boken så hittar ni snabbt. Ni ska veta 

vem Muhammed var, varför han var bra. Ni ska känna till Koranen. Ni ska kunna redogöra för 

islams fem pelare.  Basprovet är inte stort eller svårt. Gå igenom de sju frågorna på stencilen 

och skriv svaren i ditt arbetshäfte så ska du klara provet i morgon”, säger Karin slutligen. Hon 

sätter sig på sin plats längst fram i klassrummet. Jag går runt och tittar i elevernas arbetshäften.  

En elev har skrivit skillnader mellan judendom, kristendom och islam: ” Kristendom - får äta 

griskött, judendom - får inte äta griskött, islam - får inte äta griskött. Heliga dagen skiljer sig 

också mellan religionerna.” Eleven skriver även likheter mellan religionerna ”Alla tror på en 

Gud, alla firar påsk och fastar.” Det är oljud i klassrummet eftersom eleverna pratar mycket och 

säger också en hel del otrevligheter till varandra. Ännu en gång rekommenderar Karin boken 

Det tror vi på. ”Den är jättebra!”, säger hon. En elev skriver i häftet att islams symboler är bland 

annat: ”halvmånen, Fatimas hand och minaret.” Två elever skriver i sina häften: ”Moses mötte 

Gud i den brinnande busken. Abraham hade två söner, Ismael och Isak. Isak hade en son som 

hette Jakob.” Karin informerar eleverna ”Tre symboler för judendomen är Davidsstjärnan, 

ljusstaken, chanukkah, åtta-armade ljusstaken. Ni kan läsa i er bok. Inom islam finns månen, 

stjärnan och minarettorn.” En elev frågar ”Vilka andra viktiga händelser har judarna varit med 

om, förutom andra världskriget?” Karin bläddrar i Det tror vi på. ”Här kan du få tips om viktiga 

saker om judendomen”, säger hon. 

 

Eleverna arbetar med ordflätor, uppgifter där de ska inleda meningar och andra ifyllnadsövningar. 

Det är tänkt att stencilerna ska hjälpa dem att förbereda sig inför basprovet. Till sin hjälp har de 

läroboken och en introduktionsbok till religioner som heter Det tror vi på.  I arbetet med dessa 

fungerar läraren som en handledare som tipsar eleverna om vad de kan arbeta med för att klara 

provet. 

 

 

4.1.9 Bas- och fördjupningsdel 

Huvuddelen av min tid i klassen arbetar eleverna med den så kallade basdelen som motsvarar G 

i betygskriterierna. Bland skolans SO-lärare finns det en tanke om att dela upp bas- och 
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fördjupningsdelen för de olika uppgifterna. Läraren klassar arbetet med tesen som hon tidigare 

drev, som en fördjupningsuppgift, vilket också var orsaken till att hon ansåg sig bli tvungen att 

lämna uppgiften till efter påsk så att klassen först skulle bli klar med basdelen. Sista gången som 

jag är med och observerar säger Karin till eleverna ”Ni som har gjort basprov får börja med 

fördjupning. De som inte är klara med uppgifter får vänta med fördjupningen. En elev ville att 

jag skulle välja partner till fördjupningsarbetet men resten ville bestämma själva, så det får bli 

så att ni bestämmer själva.” Klassen inleder med en gemensam genomgång av 

fördjupningsuppgifterna där Karin och eleverna inledningsvis diskuterade religionskonflikter i 

världen. Karin uppmuntrar eleverna till mindmaps när de ska arbeta med 

fördjupningsuppgifterna och ritar exempel på en mindmap på tavlan. ”Hitta fakta i tidningar, 

historieböcker och läroböcker. Ni gör fördjupningsarbete för att fördjupa era kunskaper. Titta på 

betygskriterier.” Hon säger att G står för vadfrågor, VG för varförfrågor  och MVG för jämför 

med andra religioner. Karin läser upp uppgifterna och syftena med dem ”Syftet med denna 

uppgift är att lära känna hur människor inom samma religion lever och uttrycker sin religion på 

olika sätt, och genom att allsidigt belysa religionens roll i samhället, i konflikter och strävan 

efter fred. En muslim i Irak lever troligtvis på ett annat sätt än i Sverige. Tänk först ut vad ni vill 

göra”, uppmanar hon. En elev berättar för mig att hon ska skriva om sitt hemland Irak i 

fördjupningsdelen. Hon tycker att det är jobbigt att hon inte har någon att skriva eller arbeta 

med. Hon ska ta upp detta med läraren. Jag hör att hon säger det till Karin som föreslår ”Kan du 

inte jobba med dem eller med någon av killarna?” 

 

 

Huvudsakligen har eleverna arbetat med den så kallade basdelen när jag gjort mina observationer. 

Det finns en uppdelning mellan bas- och fördjupningsdelen, där basdelen handlar om enklare 

vadfrågor. I fördjupningsdelen ska man helst arbeta med jämförelser och varförfrågor.  

 

 

4.2 Analys av resultaten från Karins lektioner 

 

Jag har valt att dela in analysen i fyra avsnitt efter de övergripande teman som jag kunnat urskilja i 

resultaten.  
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4.2.1 Maktförhållanden i undervisningen 

På min första observation fick en del elever redovisa om islam. Efter redovisningen hade jag väntat 

mig att läraren kanske skulle fråga vad eleverna menade med att kvinnan inte är jämställd med 

mannen inom islam, och att eleverna hade fått utveckla sitt svar. Vid ett flertal tillfällen talar läraren 

om konflikter som sker i Guds namn, men det sker ingen problematisering av grundläggande 

orsaker till världens konflikter, såsom nationalism, kolonialism, maktbegär och snedfördelning av 

resurser. Att Sverige och andra kristna länder i västvärlden, förutom USA, är sekulariserade, ställs i 

motsats till omvärlden, som till stora delar är muslimsk, och där också en stor del av världens 

konflikter sker.  

     I den gemensamma genomgången av religionens betydelse i Sverige svarar en elev nio på 

skalan. Läraren hade tänkt att skalan skulle visa hur stor religionens betydelse är i Sverige. Elevens 

svar får läraren att reagera och hon accepterar inte svaret och menar att eleven inte har lyssnat på 

henne. Läraren verkar vara ute efter ett specifikt svar som hon har bestämt är det rätta svaret på 

frågan. Säljö (2000) menar att kunskapssynen som hänger ihop med ledningsmetaforen är att 

kunskap ses som en sann avbildning av världen. Frågan om religionens betydelse i Sverige är inte 

en fråga som har objektiva eller rätta svar eftersom man kan tänka sig att många människor i 

Sverige är privatreligiösa och utövar sin tro på ett personligt sätt. Eleven kan ha tänkt på ett annat 

sätt och haft en annan åsikt och erfarenhet kring frågan, men hans svar passade inte in. Läraren hade 

kunnat fråga hur eleven tänkte och vad som fick honom att svara som han gjorde. På så sätt hade 

hans erfarenhet kunnat lyftas fram och ge undervisningen en annan röst som fick göra sig hörd. 

Cummins (2000) betonar att det är viktigt för eleverna att få lyfta fram sina tidigare kunskaper både 

för att de på så sätt blir mer engagerade men också får lättare att ta till sig det nya som tas upp i 

undervisningen. En annan viktig aspekt med att lyfta fram elevernas egna erfarenheter och tidigare 

kunskaper är att man på så sätt stärker eleverna och visar att det de har att säga är viktigt och 

intressant. Att ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter kan leda till det som 

Cummins (2000) kallar för maximalt kognitivt engagemang och identitetsinvestering som båda är 

viktiga förutsättningar för att lärande ska möjliggöras.  

     Händelseförloppet och syftet med lektionen där läraren klär sig i burka väcker en hel del 

funderingar. Hamid blir uppenbarligen upprörd. Troligtvis känner han sig utpekad och upplever att 

islam blir kränkt, men han kan också uppleva det som kränkande för sig själv. Texten på tavlan 

pekar ut islam och skapar en viss bild av religionen. Att Hamid går ut och försvarar burkan från de 
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andra elevernas reaktioner är inte förvånansvärt. I undervisningen blir burkan en symbol för islam. 

När Hamid förvarar burkan, blir han också i sammanhanget försvarare av islam och kanske av sig 

själv, beroende på hur mycket hans egen och de andras identifikation av honom hänger ihop med 

islam.    

     Det blir dålig stämning i klassen där elever säger otrevligheter till varandra. Det är uppenbart att 

åtminstone Hamid och Tarek känner sig orättvist behandlade och att döma av dialogen kan man ana 

en motsättning mellan muslimer och elever, som inte är muslimer. Karin ingriper inte i osämjan 

mellan eleverna, förutom vid ett tillfälle och det är när hon undrar om inte Hamid och Tarek ska 

sära på sig eftersom det är så oroligt vid deras bord. Vad som kan ha orsakat stämningen vid deras 

bord, verkar hon däremot inte ha förståelse för. 

     Lärarens uttalande om att hon fått tygerna av sin systers son, som är i Afghanistan och jobbar för 

fred, visar på en oproblematiserad bild av konflikten i Afghanistan. Det är långt ifrån självklart att 

Sverige är i Afghanistan i fredsarbete. En del menar att Sverige i själva verket är i krig. Lärarens 

uttalanden skapar en viss bild av Sverige och omvärlden. Bilden av det goda Sverige som ska vara 

med och skapa fred i en krigshärjad zon, som dessutom är muslimsk, ger en endimensionell bild av 

världen, och av islam.  

     “Ni kanske fick en tankeställare”, säger läraren. Detta uttalande och lärarens val att ta på sig en 

burka kan förmedla är att vi ska akta oss för islam eftersom det kan vara en farlig och kvinnofientlig 

religion. På detta sätt förstärks de fördomar och stereotypa föreställningar om islam som finns i 

samhället. På en annan lektion framställs islam som en våldsam religion där muslimerna är 

självmordsbombare. Inledningsvis reagerar jag på lärarens ordval när hon säger att ”syftet med 

korstågen var att rädda staden från araber.” När hon säger att staden behövde räddas från araberna 

blir araberna och muslimerna utpekade medan de kristna framställs som goda för att de skulle rädda 

staden från muslimerna. 

     Man kan se att Hamid, som är den mest aktive eleven i dialogen, försöker att nyansera bilden av 

islam. Han föreslår att människor från alla religioner kan vara självmordsbombare men får ett 

bestämt nej från läraren och de andra eleverna. Läraren frågar inte hur pojken tänker och hon lyfter 

inte heller fram hans resonemang som en del i undervisningen. Hamid försöker att lyfta fram 

terroristattacken som skedde i Moskva för inte alls länge sedan och är intresserad av att höra om 

även tjetjenerna är muslimer, men får ingen respons av läraren. Konsekvenserna blir att det som 

hade kunnat bli en intressant nyansering och vinkling av frågan inte alls får utrymme i 

diskussionen. När Hamid kommer med en fråga och vinkling som faller utanför det som läraren 
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hade som avsikt att ta upp, så väljer hon att ignorera pojkens fråga istället för att bekräfta att hon 

åtminstone har hört den. Man kan fråga sig vad lärarens framställning av islam och valet att bortse 

från pojkens fråga gör för hans fortsatta engagemang och självkänsla. Framställningen av islam på 

ett negativt sätt är en reproducering av förhållandena i samhället där många medier framställer 

islam i negativa ordalag.  

     De andra eleverna börjar retas med den muslimske killen och det uppstår en tryckt och dålig 

stämning i klassen efter att läraren framställt muslimerna som självmordsbombare. Läraren ber de 

andra eleverna att sluta retas, men verkar inte ha förståelse för vad som kan ha orsakat att eleverna 

beter sig som de gör. I det här sammanhanget framställs bilden av muslimer som 

självmordsbombare som en sanning, vilket återigen leder tankarna till ledningsmetaforen där 

kunskap ofta framställs som en sann avbild av världen (Säljö 2000 s. 24-27), vilket också kan 

förklara att alternativa svar till frågan inte får plats. 

     Framställningen av USA som ett land som ger sig ut i krigskonflikter av fredliga skäl är högst 

problematiskt. Det är en okritisk bild som ges av USA. I dialogen framstår muslimerna som 

våldsamma och USA som fredsälskande. Eleverna riskerar att gå ut med denna föreställning i 

världen och därmed få en okritisk bild av sin omvärld. Att USA:s utrikespolitik är hårt kritiserad 

och att många skulle säga att USA:s inblandning i krigskonflikter är allt annat än fredsbevarande 

lyfts inte fram över huvudtaget. Nilsson (2002) menar en av aspekterna i läroplanens kunskapssyn 

är att eleverna ska lära sig att kritiskt förhålla sig till fakta och information, men läroplanen tar inte 

upp någonting om metoderna för hur eleverna ska kunna utveckla denna förmåga. När lärandet till 

stor del överlåts till eleverna själva och när läraren bidrar till att stigmatisera vissa grupper, är 

sannolikheten liten att eleverna ska utveckla den förmågan i denna undervisning.  

     Undervisningen riskerar med stor sannolikhet att stigmatisera vissa grupper och att reproducera 

ojämna maktförhållanden i samhället. Cummins (2001) menar att läraren som inte ifrågasätter 

maktförhållandena som finns i samhället, riskerar att reproducera dem i klassrummet. Eklund 

(2003) betonar att skolan kan vara en arena för interkulturellt lärande, men det hon kommer fram 

till i sin forskning är att möjligheten inte används optimalt. Mina resultat pekar också mot att 

fördomar mellan elever med olika språklig och etnisk bakgrund riskerar att reproduceras och 

förstärkas i undervisningen. Det är en etnocentrisk bild av världen som träder fram i undervisningen 

eftersom den egna kulturen betraktas som central, och andra kulturer bedöms och nedvärderas 

utifrån den egna kulturens värderingar. Skildringen av islam hade kunnat lyftas fram till en 

diskussionsfråga i klassrummet där man kritiskt hade kunnat granska bilden, som förmedlas om 
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islam genom medierna. Då hade eleverna kanske vågat och kunnat lyfta fram sina erfarenheter 

kring religionen för en nyansering i debatten. Genom att lyfta fram och ifrågasätta den stereotypa 

bilden av islam och muslimer hade eleverna och läraren, med Cummins (2000) terminologi, kunnat 

skapa empowerment, det vill säga tillsammans skapat makt genom att lyfta diskussionen till en 

metakognitionsnivå där man medvetandegör och ifrågasätter majoritetssamhällets skildring av islam 

och muslimer. Efter den här typen av förmedling, där fördomarna förmedlas och överförs som 

sanningar, kan man tänka sig att det inte känns tryggt och bra att öppet berätta om islam och 

förmedla en annan bild av den, eftersom bilden som skapas av religionen i undervisningen är 

negativ. På så sätt riskerar eleverna att bli kränkta snarare än förstärkta i sin identitetsutveckling, 

vilket också riskerar att fungera hämmande för dem. Cummins & Swain (1986) talar om bikulturell 

ambivalens som kan utvecklas hos minoritetseleverna när de som grupp inte känner sig accepterade.  

Det skulle i detta fall kunna innebära att de muslimska minoritetsleverna utvecklar ett förakt mot 

det svenska men också mot sin egen kulturella bakgrund. Cummins & Swain (1986) betonar också 

att minoritetseleverna behöver få känna stolthet över sin kulturella bakgrund för att de ska kunna 

lyckas väl i skolan. I kursplanen för religion betonas det att ämnet ska bidra till att öka elevernas 

förståelse för andra människors liv och tänkande. Deras etiska medvetenhet ska öka med 

religionsämnet vilket kan bidra till att eleverna kan reflektera kring demokrati-, miljö-, 

jämställdhets- och fredsfrågor. Undervisningen riskerar snarare att skapa motsättningar mellan olika 

grupper än att öka toleransen och förståelsen för varandra. 

     Läraren berättar att hon inte riktigt vet hur hon ska gå vidare med burkan men funderar på att 

låta eleverna fundera kring identitetsfrågor och vad kläderna har för betydelse för en individs 

identitet. Man kan tänka sig att den typen av frågor kring identitet kan bli utvecklande för eleverna. 

Sannolikheten med att gå tillväga på det här sättet, att klä sig i burka utan att direkt följa upp det 

och utan att ha en genomtänkt tanke från början, enbart riskerar att peka ut vissa grupperingar och 

skapa stereotypa föreställningar om muslimerna och islam. Stämningen som uppstod på lektionen 

pekar mot att det finns en stor risk med att klä sig i en viss typ av klädsel utan att ha tänkt igenom 

varför man gör det och vad man vill ha ut av det.  

 

 

4.2.2 Lärande på egen hand 

En stor del av tiden, när eleverna ska arbeta med temakartorna och jämföra välfärden i Israel och 

Sverige, går åt att eleverna inte hade förstått uppgiften som de skulle arbeta med. Läraren 
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informerar eleverna om att de ska jämföra Sverige och Israel, och se vilket land som har större 

välfärd och orsakerna till det. Läraren har ingen gemensam genomgång med eleverna där hon 

förklarar hur de ska gå tillväga. Eleverna får inte ett kontextuellt stöd genom en gemensam 

genomgång av hur det är tänkt att uppgiften ska lösas. Det leder till att eleverna efter lång tid inte 

har förstått vad uppgiften går ut på och vad de ska göra. Efter trettio minuter frågar en elev vad 

välfärd betyder. Cummins (2000) betonar vikten av att genom diskussioner och gemensamma 

genomgångar ge eleverna ett kontextuellt stöd för att de ska kunna klara av samt utveckla skolans 

språk och ämnen. I en heterogen klass, som denna, kan man tänka sig att elevernas språkliga 

förkunskaper ligger på olika nivåer. Gibbons (2006) menar dessutom att oavsett om eleverna har 

svenska som modersmål eller som andraspråk så har de olika förutsättningar att klara av 

skolspråket.  

     Lärarens uttalanden men också de metoder som används i undervisningen, det vill säga att 

eleverna ska arbeta självständigt och skapa sina egna metoder för att inhämta kunskaper, kan 

relateras till Lpo 94. Nilsson (2002) menar att en grundläggande aspekt i läroplanens 

kunskapsbegrepp är betoningen på elevernas självständiga arbete och utformning av metoder för att 

inhämta kunskaper. Lärarens uttalande men också arbetet på lektionerna visar att hon inte är eller 

ser sig själv som fullt delaktig i elevernas arbetsprocess. Lahdenperä (2001) menar att synsättet där 

eleverna ska arbeta aktivt och självständigt, och läraren ska fungera som handledare riskerar att 

enbart fungera för en del barn, exempelvis lärarbarn, medan elever med annan kulturell bakgrund 

riskerar att missgynnas av synsättet. Läraren uppmanar eleverna till att använda stencilerna och 

läroboken, men ansvaret för hur de vill uppnå målen ligger till syvende och sist hos eleverna själva.   

     Eklund (2003) betonar att interkulturellt lärande förutsätter process medan läroplanen enbart 

betonar mål. I denna undervisning finns också en stark betoning på mål medan processen överlåts 

till eleverna själva. Det står i kontrast till det som Vygotskij ([1934]1999), Cummins (2000) och 

Gibbons (2006) lyfter fram, det vill säga lärarens centrala roll i undervisningen som den mer 

kunniga personen. Gibbons (2006) skriver dessutom att eleverna inte lär sig och utvecklas, om inte 

lärarens stöd behövs. När eleverna överlåts att arbeta med stencilerna och när de förväntas att lära 

sig på egen hand, kan de inte jobba inom sin närmaste zon för utveckling, vilket gör att eleverna 

riskerar att inte utveckla de intellektuellt högre nivåerna av tänkandet. Det är i den potentiella 

utvecklingszonen som de vardagliga begreppen kan möta de vetenskapliga.  

     Man kan diskutera om det är ett individualpsykologiskt synsätt, som skymtar fram i lärarens 

uttalanden, men som också framkommer i läroplanen. Istället för att se att lärande och utveckling 
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drivs på av omgivningen och deltagande, så ser man att eleven på egen hand kan lära sig och 

utvecklas. 

     Efter redovisningen om islam och i arbetsuppgifterna, som eleverna fick tillbaka, påpekar och 

visar läraren en tydlig efterfrågan av innehåll där eleverna arbetar med varförfrågor, jämförelser och 

analys. Det finns alltså en efterfrågan av mer avancerade tankar och svar från elevernas sida, men 

metoderna och arbetssätten för att uppnå denna nivå av tänkande, överlåts till eleverna själva. 

     Läraren pratar om en skillnad i elevernas lärande beroende på om eleverna jobbar med 

läroböcker eller Internet. Resonemanget tyder på ett synsätt där läsning av läroböckerna per 

automatik skulle kunna leda till lärande, och att lärande sker eftersom informationen i böckerna 

fastnar i eleverna till skillnad från informationen på Internet, som riskerar att rinna igenom dem. 

Detta resonemang kring lärande kan återigen relateras till Säljös (2000) ledningsmetafor där lärande 

betraktas som inlärning och där lärande sker genom överföring från lärare eller lärobok till elev, och 

inte genom delaktighet i en social praktik, vilket är grundläggande för den sociokulturella teorin.  

    

 

4.2.3 Reproduktion och memorering 

Centralt i Vygotskijs ([1934]1999) sociokulturella teori är att memorering och reproduktion av 

kunskap inte utvecklar barnets intellektuella tänkande. Med övningar där eleverna ska skriva svar 

på enkla frågor som de förväntas att memorera, leder med stor sannolikhet till att eleverna enbart får 

träna på ordens ytliga sida, vilket inte bidrar till att utveckla deras begreppsliga förståelse, det vill 

säga det mänskliga kunnandet och medvetandet som finns inbäddat i begreppen. För att eleverna 

ska utveckla det begreppsliga tänkandet behöver de också utveckla funktioner såsom abstraktion, 

jämförande, och särskiljande, som alla är komplicerade psykologiska processer. När elever arbetar 

med ifyllnadsuppgifter, ordflätor och bokstavlig avkodning på lektionerna kräver arbetet inte någon 

större tankemässig ansträngning från deras sida. De behöver enbart komma på vilket ord som 

behöver fyllas i på rätt ställe. Det rätta ifyllnadsordet kan de hitta i sina läroböcker utan att de 

egentligen behöver förstå vad orden står för och det sammanhang där orden används. Arbetet med 

stencilerna, där eleverna förväntas att memorera fakta och information till provet, påminner om 

Säljös ledningsmetafor där kunskapssynen oftast är kvantitativ, det vill säga att man ska lagra och 

memorera så mycket information och fakta som möjligt. Nilsson (2002) skriver att centralt i Lpo 94 

för skolans kunskapsarbete är reproduktion. På så sätt kan man tänka sig att elevernas 

arbetsuppgifter och metoder inte på något sätt står i motsatsförhållande till läroplanens 
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reproducerande kunskapssyn. Kursplanens betoning ligger å andra sidan på att religion är ett ämne 

där fokus ligger på etiska resonemang och reflektion för att öka förståelsen och toleransen för andra 

människor, men detta syns inte av i undervisningen. 

 

 

4.2.4 D-fältet i fyrfältsmodellen 

Placeringen av undervisningens uppgifter och innehåll i observationsschemat visar att majoriteten 

av undervisningen hamnar i D-fältet i fyrfältsmodellen. I fältet arbetar man med ifyllnadsövningar, 

avkodning och bokstavlig tolkning av texter samt svarar på enkla frågor. Cummins (2000) avråder 

från den här typen av övningar eftersom de varken är språkligt eller kognitivt utvecklande.  På nivå 

d) arbetar man med situationsoberoende uppgifter, som ställer låga kognitiva krav men ger inte 

heller ett kontextuellt och språkligt stöd för eleven. Vygotskij ([1934]1999), Cummins (2000, 2001) 

och Gibbons (2006) ger alla en avgörande betydelse för lärarens roll i elevernas lärande och 

utveckling. Läraren är inte nödvändig i elevernas arbete med dessa övningar. Hon fungerar mer som 

en handledare som ”guidar” eleverna i hur de på bästa sätt ska kunna uppnå målen för basdelen. 

Elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter lyfts inte fram i undervisningen för att ge eleverna ett 

kontextuellt stöd. Om eleverna skulle få lyfta fram tidigare kunskaper och erfarenheter så skulle det 

kunna bidra till ett kognitivt engagemang och identitetsinvestering som också är viktiga 

förutsättningar för att lärande ska möjliggöras. Frågan är om arbetet med stencilerna samt lärarens 

”frånvaro” från en meningsfull interaktion med eleverna kan bidra till elevernas begreppsutveckling 

och utveckling av högre intellektuella förmågor. I strävansmålen för religionsämnet står det att 

eleverna ska bli medvetna om likheter och skillnader mellan religionerna men frågan är om 

bokstavlig tolkning ur läroboken verkligen bidrar till att se dessa. 

    

 

4.3 Resultat från Anders lektioner  

 

Anders klassrum sticker inte ut, utan det ser ut som vilket klassrum som helst. På väggen finns 

arbetshäften upphängda så att de elever som av någon anledning inte har fått med sig arbetshäftena 

kan låna ett häfte och hänga tillbaka det när lektionen är slut. Det är ett ganska mörkt klassrum men 

rent och ordningsamt, och bänkarna står i form av en hästsko och i mitten finns några bänkar 
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uppställda mot varandra. Bänkordningen underlättar ett interaktivt arbetssätt mellan elever och 

läraren eftersom de med lätthet kan se varandras ansikten.  

 

 

4.3.1 Arbetsområde och arbetssätt  

Under perioden som jag utför mina observationer, arbetar eleverna med franska och amerikanska 

revolutionen. Under dessa veckor arbetar de framförallt med basdelen, men hinner också påbörja 

arbetet med fördjupningsdelen under den sista veckan som jag är i klassen. Läraren har gjort ett 

arbetshäfte till eleverna där strävans- och uppnåendemålen för avsnittet presenteras. I häftet finns 

arbetsfrågor till läroboken som läraren själv har utformat.  Där finns även en lista med aktuella 

begrepp för området samt arbetsuppgifter för fördjupningsdelen. På lektionerna varvas diskussioner 

med gemensamma genomgångar av arbetsfrågorna med elevernas arbete med frågorna i häftet som 

sker parvis eller i grupp.  

 

 

4.3.2 Arbetsgången 

Jag är på min första observation i denna klass. Klassen ska arbeta med franska och amerikanska 

revolutionen. Anders har en inledande genomgång med eleverna där han till att börja med går 

fram till alla elever och hälsar på dem en och en. ”Varför det är viktigt att läsa om franska 

revolutionen?” frågar Anders eleverna. Han är noggrann med handuppräckning och ordning.  

Eleverna kommer med flera olika svarsalternativ. Anders vill att eleverna förtydligar och 

förklarar sina svar. Elevernas svar kopplar han med vår demokrati, samtid och vårt nutida 

samhälle. Han berättar för mig vid ett annat tillfälle att han inleder med frågan ”Varför läser vi 

om franska revolutionen?” för att han vill att elevernas tidigare kunskaper ska aktiveras. Han 

menar att det är viktigt för att eleverna ska se hur saker och ting hänger ihop. ”Eleverna kan då 

själva göra kopplingar mellan olika epoker”, säger Anders. Han är tydlig med markering av 

oönskat beteende. Han säger till när de beter sig på ett icke-önskvärt sätt. Det är lugnt och tyst i 

klassrummet. Klassen går igenom centrala begrepp för området. Anders förklarar vad 

maktdelning innebär och på vilket sätt det har att göra med demokrati. Han ställer många 

varförfrågor till eleverna vilket gör att eleverna behöver reflektera kring svaren. När klassen går 

igenom amerikansk politik ritar Anders en bild på tavlan för att illustrera hur politiken fungerar. 

”Tänk på denna modell. Det finns en idé om maktdelning.” Anders drar en parallell till franska 

revolutionen.”President ska väljas för 4 år, max 8 år”, fortsätter han. Genomgången präglas av 
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lärarens och elevernas kommunikation. Efter denna inledande genomgång får eleverna arbeta 

med frågorna i ett arbetshäfte som Anders gjort för hela arbetsområdet. Eleverna fördelar sig på 

tre olika klassrum, och väljer att jobba med frågorna i grupp där de diskuterar frågorna och 

svaren med varandra. Det är lugnt och tyst i klassrummet bortsett från de små samtal som 

eleverna har kring arbetsuppgifterna. Anders går runt mellan klassrummen och eleverna har 

möjlighet att ställa frågor. ”Vad betyder privilegium?”, frågar en elev. Anders berättar om 

ordets ursprung samt dess vidare betydelse. Eleverna verkar vara vana vid arbetssättet eftersom 

de ställer många frågor om ord och begrepp som de inte förstår, exempelvis marxism och 

socialliberalism.  Läraren vidareutvecklar sina svar och ställer följdfrågor till eleverna ”Vad är 

motsatsen till demokrati?” För att exemplifiera vad motsatsen till demokrati är frågar Anders 

om någon tvingar folk att gå med i EU. Anders förklarar att detta är ideologier och vad det 

innebär. Han ställer frågan: ”Vad är motsatsen till marxism?” till de elever som sitter kvar i 

klassrummet. På slutet samlar han ihop klassen och går till varje elev för att se hur elevernas 

arbete fortskridit.  

 

Klassen har en gemensam genomgång av franska och amerikanska revolutionen innan eleverna 

påbörjar sitt arbete med frågorna i arbetshäftet. Läraren ställer frågan om varför det är viktigt att 

läsa om franska revolutionen och förklarar att han vill att elevernas tidigare kunskaper ska bli 

aktiverade och att de ska kunna se hur saker och ting hänger ihop. När eleverna får förklara med 

sina egna ord först presenterar läraren därefter centrala begrepp för området. Därefter får eleverna 

påbörja arbetet med frågorna där läraren går runt och diskuterar frågorna med eleverna. Till dessa 

ställer han ofta följdfrågor. 

 

 

4.3.3 Gemensam diskussion  

”Varför lär vi oss parallellt om amerikanska revolutionen?” Eleverna ger flera olika svar och de 

förklarar för parallellerna mellan franska och amerikanska revolutionen. Anders kopplar 

elevernas svar till begreppet maktdelning. Anders och eleverna kommer in på slaveriet. Anders 

berättar vad ett dekret eller en proklamation är ”Man läser upp ett brev högt.” ”Frankrike var 

först med att avskaffa slaveriet.” Stina berättar att slagorden i Frankrike var ” jämlikhet, 

broderskap och frihet.” Anders berättar att det tog lång tid för andra länder att avskaffa slaveriet. 

Eleverna är aktiva och deltagande i genomgången. ”Även Sverige hade slavar fram till 1847”, 

säger Anders. Denna diskussion är inledande för en kortfilm på fem minuter som handlar om 
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amerikanska slaveriet. I filmen är det en kvinna som berättar om slaveriet. Efter filmen har 

klassen ett samtal om filmen och om slaveriet. ”Vad sade kvinnan i filmen?” frågar Anders. 

Eleverna återberättar vad kvinnan sade. Därefter berättar Anders om de svartas protester och hur 

de svarta hade det ställt. Martin frågar ”Varför var det så?” Anders förklarar och säger ”Det 

fanns en person som var viktig för de svarta.” ”Vad heter han?” frågar Sara. ”Martin Luther 

King.”  ”Har de hittat mördaren?” undra Muhammed. ”Nej”, svarar Anders och redogör för de 

olika teorier som finns kring mordet. ”Vad är rasism?” frågar Jesus. De andra eleverna kommer 

med flera förslag på svar.  

 

Innan klassen ser kortfilmen om slaveriet har de en diskussion om amerikanska revolutionen och 

slaveriet. Efter filmen har de en gemensam diskussion om filmen vilket utvecklas till de svartas 

protester och centralgestalten Martin Luther King. Ordet rasism dyker upp och en elev undrar vad 

ordet betyder. I den gemensamma diskussionen har eleverna möjlighet att lyfta fram frågor och att 

få förklaringar.  

 

4.3.4 De stora språkens närvaro - modersmålens frånvaro 

Anders skriver på tavlan: ”Nationalförsamling = Parlament, Riksdag, Kongress, Folketing, 

Bundestag.” ”Varifrån kommer ordet parlament? Någon som kan franska? Hur säger man talar 

ni på franska?” frågar Anders. ”Parlez-vous?” svarar Johan. Vid ett annat tillfälle ställer Anders 

en fråga angående ordet konservera. Anders berättar inte bara vad ordet betyder utan också om 

ordets ursprung. Detta verkar ingå i arbetssättet eftersom han gör det vid flera olika tillfällen. På 

en lektion när Anders ska hjälpa Amir och Boris med informationssökning i en bok frågar Boris 

om ”innehåll.” Han syftar på innehållsförteckningen men kan inte eller kommer just då inte på 

det rätta ordet. ”Vadå innehåll? Det heter innehållsförteckning!”, säger Anders med en antydan 

till irritation i rösten. På en annan lektion börjar två elever tala till sitt modersmål. Det sker så 

diskret att jag inte lägger märke till det. Anders uppmärksammar språkskiftet omedelbart och 

talar om för eleverna att det är förbjudet att använda modersmålet i klassrummet, vilket gör att 

eleverna slutar tala sitt modermål. Vid ett senare tillfälle berättar jag för Anders att jag sett att 

han förbjöd eleverna att tala sitt modersmål. Anders berättar att han är väldigt tydlig med det 

”Inne i klassrummet är det inte accepterat. Utanför klassrummet på rasten får de göra det om de 

vill.” ”Varför är det inte accepterat?” frågar jag. Anders förklarar att eleverna kan säga dumma 
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saker på sitt modersmål och att det har hänt. Då kan de säga det till någon annan som förstår 

samma språk. Han tycker också att alla ska kunna förstå vad som sägs, och han vill själv kunna 

förstå vad de säger. Han säger att engelska och tyska går också bra, men mest svenska. Han 

säger också att ibland tror vissa grupper att han har något emot deras land och nationalitet när 

han förbjuder språket i klassrummet. ”Eleven som talade sitt modersmål när du såg det kommer 

i alla fall att sluta i denna klass.” Jag frågar inte varför, men tolkar kommentaren som att 

problemet är överstökat nu.  

 

Det arbetas aktivt med begrepp i klassen och läraren berättar ofta om ordens ursprung och deras 

betydelser. Det är tydligt att orden som tas in kommer från de stora europeiska språken. När några 

elever vid ett tillfälle går över till att tala sitt modersmål är läraren snabb med att tillrättavisa dem. 

För mig förklarar han vid ett senare tillfälle att eleverna är förbjudna att tala sina modersmål inne i 

klassrummet eftersom de kan säga fula saker på sina modersmål. Däremot går det bra att tala 

engelska och tyska. 

 

4.3.5 Arbetshäftet och genomgång av frågor 

Under min observationsperiod arbetar klassen med ett arbetshäfte som Anders själv har 

utformat. Eleverna arbetar alltid med häftena i par eller grupp. I häftet finns en planering för 

arbetsområdet, uppnående- och strävansmål, arbetsfrågor för basdelen, begreppslista samt 

frågor och instruktioner för fördjupningsarbetet. ”Frågorna för basdelen i häftet består av vem, 

vad, varför, på vilket sätt där varför kräver mer”, säger Anders till mig. Exempel på frågor för 

franska revolutionen är: ”Vilket år började franska revolutionen? Varför blev det revolution? 

Vad menas med upplysningstiden? Varför var Förenta Staterna en förebild för många fransmän? 

Berätta om samhällsstrukturen i Frankrike före revolutionen.” När eleverna svarat färdigt på 

frågorna har klassen en gemensam genomgång av dem. ”Vad tror ni blev konsekvenserna av 

franska revolutionen?” frågar Anders eleverna. ”Mer rättigheter, rösträtt”, säger Kim. ”Vilka 

slags rättigheter? Vilka andra påföljder?” frågar Anders. Vid ett annat tillfälle, strax innan ett 

seminarium för området, har klassen återigen en gemensam genomgång av frågorna ”Vad vet 

du om Martin Luther King? säger Anders och riktar frågan till Berivan. ”Han var en politisk 

ledare, som arbetade för de svartas rättigheter”, svarar hon. ”Vad är maktdelning?” ”Man delar 

makten med folket”, svarar Micke.  ”Vad betyder maktdelning i USA?” fortsätter Anders. Johan 
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ger en utförlig förklaring av det politiska systemet i USA.  ”Finns det något land i Europa som 

har ett liknande system som i USA?” undrar läraren. ”Frankrike”, svarar en elev. Efter detta har 

klassen diskussion om skillnaderna mellan fransk och amerikansk maktdelning. På en annan 

lektion har klassen gemensam genomgång av frågorna om amerikanska revolutionen.  ”Jag 

förväntar mig att alla är aktiva”, säger Anders innan genomgången. ”Malin, kan du läsa upp 

första frågan?” Anders är delaktig i genomgången och han utvecklar elevernas svar samt ställer 

följdfrågor. ”Vem upptäckte Amerika och när?” läser Micke ur häftet. ”Columbus”, svarar 

Abdul och redogör även för året när Amerika upptäcktes. Anders understryker att dessa frågor 

med årtal inte är jätteviktiga och ställer frågan ”Men, var det verkligen Columbus?” ”Nej, 

vikingarna”, säger Linn. ”Just det”, bekräftar Anders och visar på kartan hur vikingarna åkte. 

”Hur behandlade vita erövrare indianerna?” läser Mariam. De andra eleverna svarar ”Indianerna 

hade inget värde.” ”De förintades.” ”De jagades bort.” ”De placerades i reservat”, säger Anders. 

”Tänk om någon kom hit och placerade oss i ghetton!” utropar Anders och ser på alla sina 

elever. ”Indianerna var för klena”, säger Muhammed skrattande. ”Eller så var vita för grymma!” 

säger Anders med eftertryck.  Kommentaren väcker reaktioner hos eleverna. Anders berättar 

mer om andra urinvånare som blivit utrotade. ”Varför började de 13 kolonierna göra uppror mot 

England?” fortsätter Sara. ”De ville bli självständiga”, säger Madde. ”Skatterna var för höga”, 

svarar Boris. ”De betalade skatt, men fick inget tillbaka”, tillägger Delil. ”Vem vill leva så? 

Betala höga skatter men inte få något tillbaka?” utbrister Anders och ser på eleverna. Det 

kommer en fråga där eleverna ska berätta om orsaker till inbördeskriget. ”Norra USA ville 

avskaffa slaveriet”, säger Ozan och de andra eleverna utvecklar svaret. Anders sammanfattar 

elevernas svar ”Nordstaterna ville avskaffa slaveriet, medan sydstaterna motsatte sig detta.”  

Till detta ställer Anders en följdfråga ”Varför motsatte sig sydstaterna avskaffandet?”  ”De var 

jordbruksstater som behövde arbetskraft till plantagerna. De svarta jobbade där”, svarar Maria. 

Anders bekräftar elevens svar och säger slutligen att orsakerna till kriget var ekonomiska. 

 

Klassen arbetar med häftet med frågor av olika svårighetsgrad. När eleverna arbetar med häftet 

tillsammans i par eller i grupp går läraren runt för att kunna kommunicera och svara på elevernas 

frågor. Arbetet med häftet varvas med gemensamma genomgångar av frågorna där läraren ställer 

följdfrågor vilket gör att frågorna kan utvecklas och fördjupas. I de gemensamma genomgångarna 

är eleverna aktiva och det är en ständig dialog mellan lärare och eleverna.  
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4.3.6 Fattigdom i västvärlden 

”God morgon” säger Anders till hela klassen. Anders berättar vad som ska hända idag. ”Först 

ska vi gå igenom frågorna som blev kvar igår, sedan arbetar vi med ord-för-ord-metoden och 

sist tar vi era omdömen.” Linus läser upp sista frågan i häftet. ”Vem var Martin Luther King? 

”En svart man som ville ge alla svarta samma rättigheter som för vita”, svarar Linn. ”Han 

pratade för svartas rättigheter”, tillägger Malin. ”Han pratade för jämlikhet”, svarar Johan 

slutligen. Anders sammanfattar vad eleverna svarat. ”Det var en politiker som kämpade för 

mänskliga rättigheter för svarta i USA.” ”Vem dödade honom?” frågar Sara. ”Vi vet inte. Det är 

oklart. Vissa tror att det var CIA. Andra tror att det var högerextremister. En del tror att det var 

motståndare inom den egna rörelsen.” Anders berättar om rasistiska lagar som fanns i USA, och 

nämner de segregerade bussarna. ”Martin Luther Kings fru började protestera. Hon blev 

misshandlad”, säger Anders och fortsätter ”Svarta pantrar var en organisation som kämpade för 

rättigheter med våld, men Martin tog avstånd. Ni kommer kanske ihåg hans berömda tal? I have 

a dream. Det var en miljon svarta som samlades. Tre dagar efter talet mördades han. Ni kan 

fördjupa er i Martin Luther King, svarta pantrar om ni vill. Det är stora områden. Vad tror ni 

idag? Finns det rasister i USA? ” ”Ja!” ropar flera elever. ”Av dem som sitter i fängelse i USA 

är det 85 % svarta”, säger Anders. Han berättar att han har släktingar i USA, Texas. ”Där har de 

olika skolor för svarta och vita. Poliserna där stoppar ofta svarta personer. De är 

överrepresenterade i brottsregistret. Varför tror ni att det är så? ” ”De är fattiga”, säger några 

elever. ”Ja”, säger Anders. ”Har vi fattigdom i Sverige?” Eleverna verkar vara tveksamma till 

det. ”Det finns rätt många fattiga i Sverige. Till fattiga räknas de som tjänar mindre än 80 000 

kronor per år”, säger Anders innan klassen påbörjar arbetet med ord-för-ord-metoden.  

 

I dialogen ställer läraren frågan om varför så många svarta sitter i fängelse. Eleverna säger att det 

handlar om fattigdom. Genom att ställa frågan har eleverna möjlighet att fundera på vad det kan 

finnas för bakomliggande orsaker som driver människor till kriminella handlingar. Även rasismen i 

USA lyfts fram och bilden av USA problematiseras. Eleverna verkar tveksamma till att det skulle 

finnas fattigdom i Sverige men läraren lyfter fram att den som tjänar mindre än 80 000 kronor per år 

räknas som fattig, vilket innebär att fattigdom även finns i välfärdslandet Sverige.  
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4.3.7 Ord-för-ord-metoden 

I arbetshäftet som Anders gjort till eleverna finns en begreppslista med centrala begrepp för 

arbetsområdet. Eleverna arbetar med begreppslistan samtidigt som de arbetar med andra 

arbetsfrågor. På så sätt får de ord och begrepp i ett sammanhang. Begreppen på listan är centrala 

för franska och amerikanska revolutionen och återkommer i de frågor som eleverna arbetar med. 

Anders berättar för mig att begreppen är grunden för att eleverna ska lära sig att begripa texten. 

Till eleverna säger Anders att det är viktigt att kunna begrepp så att de ska klara av 

fördjupningsdelen i arbetet. Vid ett tillfälle ritar Anders ett hus för att visa mig hur han tänker 

kring den lärande processen. ”Grunden i huset, där man börjar, består av fakta det vill säga ord 

och begrepp. För att bli kritisk måste man ha fakta”, menar han. Väggarna innebär att eleven 

kan visa fakta i rätt tid och sammanhang. Taket innebär att då är man expert. Du blir säker på att 

det du säger är sant”, säger Anders avslutningsvis. Han har själv skapat en metod som han kallar 

ord-för-ord-metoden. Förklaringarna till begreppen kan de hitta i sin lärobok. Anders berättar att 

klassen går igenom viktiga begrepp tills alla elever kan dem. Efter gemensamma genomgångar 

får eleverna arbeta gruppvis med ett antal begrepp som de förklarar för de övriga i klassrummet. 

Det innebär att alla får ytterligare repetition av begreppen. När klassen har en gemensam 

genomgång av begrepp blir de upplästa och eleverna förklarar vad de betyder. ”Privilegier?” 

”Förmåner, fördelar”, svarar Carl. ” Rousseau, då?” ”Han var filosof från Upplysningstiden.” 

Anders tillägger att Rousseau var viktig när det gällde idén om hur man styr en stat, att man bör 

dela makten med andra. ”Montesquieu?” ”Han var för ett bättre samhälle, så att folk är med och 

bestämmer”, säger Mustafa. ”Något annat som Montesquieu betonade?” undrar Anders. Carl 

säger ”Kyrkan skulle inte bestämma, det skulle vara sekulariserat.” ”Konservatism?”  ”Bevara 

samhället som det är”, svarar Benin. ”Och vilket parti är mest konservativt i Sverige?” Eleverna 

gissar på alla partier. Anders håller med om att centerpartiet och KD är det, till exempel när det 

gäller homoäktenskap. ”Socialism?” ”Staten bestämmer”, svarar Niklas. ”Kommunismen är en 

extrem form av socialism. Där existerar inte begreppet marknadsekonomi. Marxism är idén om 

ett samhälle där arbetare äger produktionsmedel”, säger Anders.  ”Maktdelning?” ”Man delar 

makt”, svarar Christoffer. ”Med vem?” ”Med kungen”, säger Christoffer lite osäkert. Anna 

rättar honom och säger ”Med folket.” På min sista observation har klassen ytterligare en 

gemensam genomgång av begrepp då eleverna bildar grupper om fyra till fem personer. ”Skriv 

ned femton till tjugo ord, titta inte i böckerna. Ni har tio minuter till detta. Ni ska kunna orden”, 

säger Anders. Eleverna sitter i grupper och en grupp skriver ord som: ”revolution, privilegier, 

Washington, slavar, maktdelning, Bernadotte.”  Anders går runt i klassrummet och tittar vad det 

är för begrepp de skrivit ned i sina arbetshäften. Till gruppen som skrivit Bernadotte säger han 
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”Det är viktigt att ni kan förklara kopplingen mellan Bernadotte och revolutionen.” En 

representant från varje grupp går fram till tavlan och skriver ned orden som gruppen 

tillsammans valt. Därefter sätter sig eleverna. Läraren ställer frågor om orden som eleverna 

skrivit för att se om eleverna förstått dem. När klassen arbetar med begreppen kommer namnet 

”Columbus” upp. Eleven som får frågan kan inte förklara vem Columbus var eller vad han 

gjorde. ”Du borde veta. Du måste veta, annars kan du inte gå vidare”, säger Anders till henne. 

 

Anders resonemang om att begreppen är grunden för att eleverna ska lära sig att begripa texten visar 

att han har förståelse för att språket är av avgörande betydelse för att eleverna ska kunna ta till sig 

ämnesinnehållet i böckerna och på lektionerna. Klassen arbetar aktivt med språkutveckling 

parallellt med de andra arbetsuppgifterna. I sitt resonemang ger läraren uttryck för ett synsätt där 

man måste kunna fakta och ord först för att därefter kunna arbeta med kognitivt krävande uppgifter.  

 

4.3.8 Bas- och fördjupningsdel 

Även Anders har en uppdelning på bas- och fördjupningsdel. Anders berättar att G-nivån består 

av fakta och det handlar om beskrivande uppgifter. VG och MVG kräver jämförelser och 

analys. Han berättar att han inte är strikt med att alla elever ska ha 75 % på basdelen på provet 

för att kunna gå vidare till VG och MVG, vilket annars är ett vanligt arbetssätt på skolan.  Han 

menar att en del elever har bättre på VG och MVG-nivån. I arbetshäftet som eleverna arbetar 

med finns frågor på alla nivåer. Varje område avslutas med ett litet skriftligt förhör eller 

seminarium i små grupper. På seminarierna får eleverna själva välja betygsnivå. ”De vill ofta 

börja med G-nivå. Jag kan inte tvinga dem till för mycket”, säger Anders. Anders ritar höjder på 

tavlan för att visa mig hur han tänker kring nivåindelning. Han ritar en höjd på en meter, och två 

metrar. ”Eleverna får själva välja vilken de hoppar över. Man måste motivera eleverna till att 

hoppa högre, men vissa vill inte. Vissa klarar två meter på en gång, vilket motsvarar MVG. 

Ibland har vissa elever för höga ambitioner från början och då måste man sänka ribban som man 

sedan får höja successivt efter elevernas förmågor. Det finns inga begränsningar”, förklarar 

Anders för mig. När eleverna ska inleda fördjupningsarbetet säger Anders upprepade gånger till 

sina elever att ”Jag vill se er arbeta, följa er i arbetsprocessen. Inte bara ha färdigt arbete.” 

Anders säger till eleverna att genom att följa eleverna i deras arbetsprocess kan man undvika 

fusk. Han betonar att han inte vill ha in arbetet om tre veckor utan att ha fått titta på det innan. 
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”Ni kan fråga mig: Vad tycker du om detta? Ge mig ledtrådar!”, säger Anders ett antal gånger. 

Anders vill ta del av de källor som elever använder för att se om det är bra källor att arbeta med. 

Anders berättar för mig att SO-laget på skolan lade till kritisk granskning av källorna till 

betygskriterierna efter hans önskemål. Anders rekommenderar läroböcker som finns i 

klassrummet. Han säger att han även kan hjälpa eleverna på biblioteket om de vill ha material 

därifrån. Anders går runt till olika elever och uppmuntrar deras idéer till fördjupningsarbetena. I 

häftet som Anders själv har satt ihop står ämnesförslag till fördjupningsarbetet samt 

instruktioner för hur arbetet ska vara utformat. Anders berättar för mig att lärarna arbetar väldigt 

olika och att han skulle önska att det skulle vara mer centralstyrt, direktiv om hur man ska göra.  

 

 

SO-lagen på skolan arbetar med att dela upp bas- och fördjupningsdel där basdelen ger betyget G 

och där bör man ha 75 % rätt för att få fortsätta med fördjupningsdelen. Läraren berättar att han inte 

är strikt med detta eftersom en del elever klarar sig bättre på de högre nivåerna. Det framkommer att 

läraren ser sig själv som en viktig person för elevernas lärande. Hans resonemang visar att han som 

lärare behöver individualisera undervisning och nivå på uppgifterna efter elevernas vilja och behov, 

samtidigt som han anser att det inte finns några begränsningar för eleverna.  

 

 

4.4 Analys av resultat från Anders lektioner 

 

Liksom i analysen av resultaten från Karins lektioner har jag även här delat in analysen i olika 

avsnitt. Analysen är uppdelad i fem övergripande teman som jag har kunnat urskilja i resultaten. 

 

4.4.1 Gemensamt arbete 

När klassen arbetar med franska och amerikanska revolutionen har de gemensamma diskussioner.  

De inledande diskussionerna för revolutionerna fungerar som ett kontextuellt stöd för det 

arbetsområde och de begrepp som sedan presenteras av läraren. Läraren ritar även en modell av det 

politiska systemet i USA, vilket också fungerar som kontextuellt stöd för området. Gibbons (2006) 

betonar att det är viktigt att eleverna först får svara och förklara med sina egna ord och att läraren 

därefter presenterar de mer vetenskapliga begreppen. Efter att eleverna själva har fått svara på 

öppna frågor gör läraren kopplingar till vetenskapliga begrepp som demokrati och maktdelning. 
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Genom att så som Cummins (2000, 2001) betonar, låta eleverna förklara och aktivera sina 

kunskaper, ökar deras kognitiva engagemang så att de lättare kan ta till sig nya begrepp och 

information som tas upp. Då elevernas tidigare kunskaper aktiveras i undervisningen bidrar det 

också till identitetsinvestering. När läraren och eleverna har en gemensam diskussion, där läraren 

kopplar elevernas svar till begrepp som maktdelning och demokrati, har eleverna troligtvis 

möjlighet att jobba inom sin närmaste utvecklingszon där deras egna vardagliga begrepp och svar 

kopplas till de vetenskapliga begreppen som presenteras av läraren, vilket också ökar möjligheten 

för att eleverna ska utveckla det som står i kursplanen för historia, det vill säga ett 

historiemedvetande och kunnande om olika epoker. 

     När eleverna arbetar med frågorna går läraren runt till dem och besvarar deras frågor, men ställer 

också frågor till eleverna. När eleverna frågar vad marxism är förklarar läraren och kommer genom 

sin förklaring även in på begreppet ideologi. Det pågår en ständig dialog mellan eleverna och 

läraren när han går runt mellan eleverna. Genom diskussionerna inom gruppen men också med 

lärarens stöd får eleverna ett kontextuellt stöd så att de kan klara av att jobba med språkligt och 

kognitivt krävande uppgifter. När klassen ser på kortfilmen om slaveriet har de en diskussion innan 

filmen men även efter filmen då eleverna återberättar vad kvinnan i filmen sade. Diskussionen 

fungerar som ett kontextuellt stöd som ger eleverna förutsättningar att förstå filmens innehåll. 

Eleverna är engagerade i diskussionen och en elev frågar vad ordet rasism betyder och de andra 

eleverna förklarar ordet. Det interaktiva arbetssättet gör att frågor som eleverna kan tänkas ha kan 

ges svar. Att eleverna vågar ställa frågor inför hela klassen visar också att det finns en trygghet i 

gruppen och att de är vana vid arbetssättet. 

 

4.4.2 Processen 

Frågorna i arbetshäftet är blandade och kräver blandad kognitiv ansträngning från elevernas sida. 

Frågor om årtal kan avkodas direkt ur texten och kräver inte djupare reflektion medan 

varförfrågorna och de mer öppna frågorna kräver att eleverna reflekterar kring svaren. Läraren 

frågar exempelvis vad konsekvenserna av franska revolutionen blev. Frågan är öppen och eleverna 

kan svara på många olika sätt och ge flera olika svar. Denna typ av öppna frågor försvårar 

bokstavlig tolkning av texter och kräver att eleverna själva reflekterar kring svaren. När eleven 

svarar mer rättigheter och rösträtt vill läraren att eleven utvecklar svaret genom att fråga vilka slags 

rättigheter och vilka andra konsekvenser det blev av franska revolutionen. Elevernas svar och tankar 
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utmanas med denna typ av frågor som kräver mer utvecklade svar. Vid en gemensam genomgång 

betonar Anders att frågan om när Amerika upptäcktes inte är så viktig. Betoningen verkar ligga på 

frågor där eleverna ska kunna se orsakssamband, jämföra och dra slutsatser. Vygotskij 

([1934]1999) betonar att dessa högre förmågor av tänkandet behöver utvecklas för att eleverna ska 

kunna utveckla det begreppsliga tänkandet som är en högre intellektuell förmåga. I den 

sociokulturella teorin läggs betoning även på att läraren har stor betydelse för att eleverna ska kunna 

utveckla det begreppliga tänkandet. Här är de frågor som läraren ställt i häftet samt lärarens aktiva 

deltagande i elevernas arbetsprocess av central betydelse för att eleverna ska kunna arbeta inom sin 

närmaste utvecklingszon. Cummins (2000, 2001) betonar betydelsen av det kontextuella stödet för 

att eleverna ska kunna utvecklas språkligt och kognitivt. Genom gemensamma diskussioner och 

genomgångar får eleverna stöd för att klara av frågorna.  

     Gibbons (2006) talar om stöttning där läraren ställer öppna frågor till eleverna så att eleverna 

inledningsvis kan besvara frågorna med sina egna ord. Samtidigt ska läraren finnas som stöd till 

eleverna och ge dem ord och begrepp som de själva inte har i sitt ordförråd. Frågorna som eleverna 

jobbar med i arbetshäftet är öppna och breda så att eleverna har möjlighet att besvara dem med sina 

egna ord. Eleverna har arbetat med frågorna i häftet, vilket också gett dem möjlighet att reflektera 

kring och besvara frågorna innan den gemensamma genomgången. Eleverna är aktiva i de 

gemensamma genomgångarna och när klassen arbetar med frågor om den amerikanska revolutionen 

är det eleverna själva som läser och besvarar frågorna. Detta kan bli vad Cummins (2001) kallar för 

maximalt kognitivt engagemang och identitetsinvestering på så sätt att eleverna får bidra med svar 

på frågor som de arbetat fram tillsammans med sin grupp, vilket också kan bidra till elevernas 

lärande av skolämnesspråket samt kognitivt krävande uppgifter. Centralt för Cummins (2000, 2001) 

är att när eleverna bidrar med sina tidigare kunskaper så utgör det ett kontextuellt stöd för det nya 

som tas upp och gör det lättare för dem att ta till sig det nya.  

     I fördjupningsarbetet vill läraren ta del av de källor som eleverna ska använda sig av för att 

hjälpa dem med kritisk granskning av källorna, men också för att följa dem i deras arbetsprocess. På 

så sätt överlåts inte lärandet till eleverna själva. Läraren ställer frågor till eleverna och lyfter fram de 

vitas grymhet mot indianerna. Genom att förhållandena i USA och i Sverige problematiseras i 

interaktionen mellan lärare och elever kan man tänka sig att det bidrar till att eleverna utvecklar ett 

kritiskt tänkande och förhållningssätt till sin omvärld. I Lpo 94 står det att eleverna ska utveckla 

förmågan att kritiskt granska fakta men det står ingenting om hur eleverna ska lära sig detta. Med en 

lärare som är delaktig i elevernas arbetsprocess finns det förutsättningar för att eleverna kan 
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utveckla de högre nivåerna av tänkandet så att eleverna lär sig att jämföra och analysera. Vygotskij 

([1934]1999), Cummins (2000, 2001) och Gibbons (2006) betonar lärarens roll för att eleverna ska 

kunna utveckla de intellektuellt högre förmågorna. Läraren berättar för mig att han skulle önska att 

det fanns mer direktiv uppifrån om hur man ska göra för att uppnå målen, och ser det som 

problematiskt att olika lärare gör på så olika sätt. Läraren överlåter inte lärandet till eleverna själva 

och det framkommer i hans ord och handling att han ser sig själv som en viktig person i elevernas 

arbetsprocess.  

     Eleverna ställer många frågor och deltar i diskussionerna, vilket visar att det finns en trygghet i 

gruppen och arbetssättet.  

 

 

4.4.3 Maktförhållanden till uttryck genom språken 

Det finns en stark betoning på begreppens och språkets betydelse i undervisningen. Däremot är 

elevernas modersmål frånvarande i undervisningen och i samtalen kring ordens ursprung. Läraren 

frågar inte eleverna vad olika ord och begrepp heter på deras modersmål, utan det är de stora 

europeiska språken som lyfts fram vid flera tillfällen. Det är tydligt att vissa språk är tillåtna i 

klassrummet medan andra inte är det. När det gäller ordförklaringar av ord som parler och 

konservera, ord vars ursprung kommer från franskan är det tydligt är det är bra att känna till dessa. 

Även tyska och engelska går bra att tala i klassrummet, säger läraren, men inte elevernas 

modersmål. Det är intressant med tanke på att troligtvis inte heller alla elever kan förstå tyska. 

Eklunds (2003) forskning visar att Lpo 94 är segregerande då den utgår från majoritetselevernas 

språk och kultur. Lpo 94 har inte med modersmålsundervisningen eller målet om tvåspråkighet, 

men det finns krav på goda svenskkunskaper, engelska och världsspråk, men dit räknas inte 

elevernas modersmål. Lärarens resonemang kring modersmål och de större språken, tyska och 

engelska kan troligtvis förstås utifrån den segregerande läroplanen som utgår från 

majoritetskulturens språk och kultur. Förutsättningarna för interkulturellt lärande där minoriteterna 

och majoriteterna får samspela på lika villkor kan ifrågasättas då minoriteternas modersmål är 

fullständigt osynligt och förbjudet i klassrummet. Man lyfter inte fram diskussioner och värderingar 

om modersmålen till en metakognitionsnivå där man problematiserar maktförhållandena mellan 

olika språk och kulturer. I kursplanen för historia står det att utbildningen i historia ska bidra till att 

utveckla ett interkulturellt perspektiv. I samma mening står det att utbildningen i historia även ska 

bidra till utveckling av en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till 
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generation. Det reproducerande synsättet där eleverna ska ”ta över” ett kulturarv står i motsättning 

till interkulturellt lärande som förutsätter en växelverkan mellan majoriteter och minoriteter där 

kulturerna lär sig av varandra och omskapas i en process. I undervisningen skymtar det fram en 

föreställning om att vissa kulturer och språk är bättre än andra och dessa föreställningar överförs till 

eleverna. Enligt Lahdenperä (1997, 2001) skulle en skola som definieras som mångkulturell 

innebära ett annat pedagogiskt innehåll, arbetssätt och organisation där man utgår från elevernas 

kulturer och språk, och inte bara enbart det svenska. Det monokulturella förhållningssättet som 

framkommer i undervisningen och lärarens uttalanden om språken kan alltså kopplas ihop med 

styrdokumentsnivån och förstås utifrån ett bredare samhällsperspektiv.  

     Om eleverna inte upplever acceptans från majoritetsbefolkningen så komplicerar det också 

frågan om hur de lär sig sitt andraspråk. Skutnabb-Kangas (1981) och Cummins (1981) menar att 

andraspråksutvecklingen är beroende av kunskaperna som man har i sitt modersmål och av att 

minoritetsbefolkningen upplever acceptans och stöd från majoritetsbefolkningen. Då blir frågan 

vilket förhållande eleverna utvecklar till majoritetskulturen samt hur väl de kan utveckla sitt 

andraspråk. Man kan fråga sig om det finns en risk för att eleverna utvecklar det som Cummins & 

Swain (1986) kallar för bikulturell ambivalens, det vill säga att de kan utveckla skamkänslor för den 

egna kulturen men också få ett problematiskt förhållande till majoritetskulturens språk och kultur, 

på grund av att elevernas modersmål förknippas med något negativt, som att de använder språket 

för att tala illa om någon annan, men också för att man så tydligt signalerar att användning av andra 

stora statusspråk så som engelska och tyska går bra. Cummins & Swain (1986) menar dessutom att 

elevernas tvåspråkighetsutveckling och möjligheter till att prestera väl i skolan hänger ihop med att 

minoritetseleverna känner acceptans för sitt språk och sin kulturella bakgrund.  

     Enligt Cummins (2001) cirkelmodell är det i interaktionen mellan lärare och elever som 

identiteter förhandlas. Läraren berättar att eleverna ibland tror att han har någonting emot deras land 

eftersom de inte får tala sitt modersmål. När läraren tydligt visar att elevernas modersmål inte är en 

välkommen del i klassrummet och när det förknippas med någonting negativt, riskerar detta att 

påverka elevernas identitetsutveckling i negativ riktning.  

    

 

4.4.4 Uppdelning i bas- och fördjupningsdel 

Lärarens förklaring om att det är viktigt att kunna begrepp så att eleverna ska klara av 

fördjupningsdelen i arbetet och ritningen av huset, visar att det finns en tanke om att man först 
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måste bygga upp ett ordförråd för att sedan kunna arbeta med de kognitivt mer krävande 

uppgifterna. Läraren säger till en elev vid genomgången av begreppen att hon måste känna till 

Columbus för att kunna gå vidare. I sitt resonemang ger läraren uttryck för att eleverna måste kunna 

fakta för att därefter kunna jobba med de mer avancerade nivåerna VG och MVG. G-nivån handlar 

som sagt om fakta och beskrivningar medan VG och MVG handlar om jämförelser och analys. 

Samtidigt berättar han för mig att en del elever klarar sig bättre på VG och MVG-nivåerna än på G-

nivån. Hans resonemang visar alltså på en medvetenhet om att eleverna kan resonera och analysera 

utan kunna alla faktabaserade svar och beskrivningar som karakteriserar G-nivån. Detta väcker 

frågan om vad som är poängen med att SO-lagen delar upp bas- och fördjupningsdelen. Om en elev 

kan analysera och jämföra, vilket är en intellektuellt mer ansträngande förmåga än att memorera ett 

ord, kan slutsatsen bli att det riskerar att bli meningslöst för eleverna rent intellektuellt och 

utvecklingsmässigt, att behöva memorera där de sysslar med kvantitativ kunskapshantering.  

     Jag tycker mig se en viss motsättning i det Anders säger om ord och begrepp och det faktiska 

arbetet som han och eleverna gör med begreppen. Samtidigt som det i Anders resonemang finns en 

viss uppdelning där man först bygger upp ett ordförråd och sedan lär sig att kritiskt granska och 

använda ord i en vidare betydelse, så kan man i hans arbetsuppgifter och i arbetet med begreppen se 

att eleverna inte enbart arbetar med ytlig inlärning av begrepp. Eftersom eleverna arbetar med 

begreppslistan parallellt med arbetsfrågorna och de gemensamma genomgångarna så återkommer 

de centrala begreppen i olika sammanhang. När eleverna får använda begrepp i kognitivt krävande 

arbetsfrågor bidrar det troligtvis till att de får en djupare förståelse av begreppens så kallade inre 

sida, där det mänskliga tänkandet och kunnandet finns inbäddat, och inte enbart ytlig memorering 

av ord. Enligt den sociokulturella teorin går begreppsförståelsen och utvecklingen av de 

intellektuella förmågorna hand i hand. Genom att syssla med kognitivt krävande frågor kan man 

utveckla begreppsförståelse.  

    

 

4.4.5 B-fältet i fyrfältsmodellen 

Resultaten pekar mot att en den största delen av undervisningen hamnar i fält B. Undervisningen 

ger eleverna ett kontextuellt stöd för att eleverna ska kunna svara på och skriva svar på komplexa 

frågor så att de utvecklas språkligt och kognitivt. Cummins (2000) rekommenderar att en stor del av 

undervisning med andraspråkselever ska hamna i detta fält för att eleverna ska kunna utvecklas 

kognitivt och språkligt. I en klass med nio modersmål kan man tänka sig att elevernas språkliga 
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hemmiljöer skiljer sig från varandra. Gibbons (2006) betonar att den kommunikativa kompetensen 

skiljer sig mellan modersmålstalare också, vilket gör fyrfältsmodellen användbar även i en klass 

med många elever med svenska som modersmål. I fält B handlar det om att lyfta fram elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter i gemensamma genomgångar. Det handlar också om att få stöd 

av diskussioner och illustrationer för att förstå skrivna texter.  En faktor som dock är helt utelämnad 

som tidigare erfarenhet är elevernas modersmål.  

     Eleverna får stöd av gemensamma diskussioner där de muntligt kan berätta vad de läst och lärt 

sig. Enligt den sociokulturella teorin påverkar de vardagliga och vetenskapliga begreppen varandras 

utveckling (Vygotksij [1934]1999). När elevernas tidigare kunskaper lyfts fram i undervisningen 

kan läraren utveckla svaren och sätta in de tidigare kunskaperna i ett större sammanhang och ge 

eleverna de mer vetenskapliga begreppen. Cummins (2001) betonar att det är viktigt att elevernas 

tidigare kunskaper lyfts fram för att aktivera eleverna eftersom det är lättare ta till det nya, eftersom 

vi lär oss och tolkar i förhållande till det gamla. 

    

 

5 Slutsatser 

 

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera vilket lärande som möjliggörs i 

undervisningen hos två SO-lärare lärare i en mångkulturell skola. Frågeställningarna var vilket 

lärande som möjliggörs i undervisningen samt vilken roll lärarna spelar i lärandet som möjliggörs.  

     Resultat och analys från Karins lektioner visar att etnocentriska och monokulturella före-

ställningar och värderingar hos majoritetskulturen inte lyfts fram till en metakognitionsnivå. 

Sverige och USA representerar välstånd och fred medan muslimer och muslimska länder målas upp 

som kvinnofientliga och våldsamma. Undervisningen riskerar att förstärka och reproducera de 

islamofoba föreställningar som finns i samhället. För minoritetseleverna som är muslimer riskerar 

undervisningen att medföra ett förakt och skamkänslor för den egna kulturella bakgrunden, vilket i 

så fall kan fungera hämmande för deras identitetsutveckling och lärande. Istället för att skapa makt 

tillsammans med eleverna, så kallad empowerment (Cummins, 2000), riskerar undervisningen att 

stigmatisera islam och de muslimska minoriteterna. Elevernas erfarenheter och alternativa svar lyser 

med sin frånvaro i undervisningen vilket inte leder till det som Cummins (2000) kallar för maximalt 

kognitivt engagemang och identitetsinvestering. Det är i interaktionen mellan lärare och elev som 
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lärande och förhandling av identiteter sker. Det finns också en stor risk för att de muslimska 

minoritetseleverna lär sig att majoritetsbefolkningen inte accepterar deras kulturella bakgrund och 

att det är något som man bör skämmas för, vilket kan leda till bikulturell ambivalens (Cummins & 

Swain, 1986). Interkulturellt lärande, där alla elever lär sig av varandra och där maktförhållanden i 

samhället ifrågasätts, är frånvarande i denna mångkulturella klass. 

     Lärandet överlåts i hög utsträckning till eleverna själva och processen blir av sekundär betydelse. 

Det ligger en stark betoning på mål som eleverna förväntas att uppnå på egen hand. Inte heller detta 

skapar goda förutsättningar för interkulturellt lärande, eftersom interkulturellt lärande förutsätter en 

process. Arbetet sker i överensstämmelse med den målfokuserade Lpo 94, som betonar läraren som 

handledare och där eleven själv har ansvaret för sitt lärande. Resultat och analys visar att läraren 

verkar ha ett individualpsykologiskt synsätt på lärande, men att synsättet även får sitt stöd av Lpo 

94. I den sociokulturella teorin betonas att mål och process hänger samman och att läraren har en 

central roll för lärandet som möjliggörs i undervisningen. Här är läraren i hög utsträckning 

frånvarande i arbetsgången och fungerar snarare som guide för eleverna, vilket leder till att eleverna 

inte kan arbeta inom sin närmaste utvecklingszon. Arbetet på lektionerna hamnar inom d-fältet i 

fyrfältsmodellen. Cummins (2000) avråder från arbete med uppgifter inom detta fält eftersom 

uppgifterna inte ger ett språkligt eller kognitivt stöd och är inte heller utvecklande för elevernas 

språk och intellekt. Eleverna riskerar att enbart arbeta med avkodning och memorering av fakta 

vilket inte, enligt den sociokulturella teorin, leder till utveckling av de intellektuellt högre nivåerna.  

     Resultat och analys av Karins undervisning visar att lärarens synsätt på lärande verkar vara i 

överensstämmelse med ledningsmetaforen (Säljö, 2000). Lärarens synsätt på lärande påverkar 

lärandet som möjliggörs. Synsättet på lärande som hänger ihop med överföringsmetaforen är att 

lärande betraktas som inlärning och fokus ligger på att lagra information i hjärnan genom 

överföring. Detta framkommer bland annat genom lärarens resonemang kring information som kan 

”fastna i elevernas hjärnor” i deras läsning av läroböcker. I denna typ av undervisning riskerar man 

att enbart sysslar med memorering och kvantitativ kunskapshantering. Frågan är vilken roll SO-

lagens uppdelning av arbetsområdena i en bas- och fördjupningsdel spelar in i detta. Risken finns 

att eleverna får syssla med memorering av fakta en alltför stor del av tiden, vilket i så fall riskerar 

att leda till att eleverna varken utvecklas språkligt eller kognitivt. Under min tid i klassen, har 

eleverna mestadels arbetat med basdelen med enkla ifyllnadsuppgifter och bokstavlig avkodning 

som inte kräver någon större kognitiv ansträngning av dem. Fördjupningsdelens syfte och mål, där 

eleverna ska arbeta parvis, verkar syfta till att utveckla kognitivt mer krävande uppgifter, där 
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eleverna får reflektera, jämföra och dra slutsatser. Frågan är bara hur eleverna ska uppnå dessa mål 

när ansvaret att uppnå högre betyg än G överlåts till eleverna själva, och när läraren uttryckligen 

säger att det är elevernas eget ansvar att utveckla förmågorna. Utveckling av dessa förmågor kräver 

med stor sannolikhet delaktighet från lärarens sida där eleverna och läraren ingår i ett aktivt samspel 

så att eleverna har möjlighet att arbeta utifrån sin närmaste zon för utveckling. 

     Resultat och analys från Anders lektioner visar att läraren arbetar utifrån metoder och arbetssätt 

som överensstämmer med synsättet i detta arbete. Det framkommer en medvetenhet om språkets 

betydelse för lärandet, vilket yttrar sig i det genomgående arbetet med språk och begreppsförståelse. 

Genom att läraren är genomgående delaktig i elevernas process möjliggör detta även arbete inom 

den närmaste utvecklingszonen för eleverna, vilket, enligt den sociokulturella teorin, är en 

förutsättning för att elevernas intellektuella utveckling ska möjliggöras. 

     Läraren har utformat ett arbetshäfte med blandad typ av frågor men betoningen ligger på de 

kognitivt mer krävande frågorna, bland annat frågor där eleverna ska se orsakssamband och flera av 

frågorna är öppna, vilket kräver att eleverna får använda språket och reflektera kring svaren. En del 

kritiska frågor tas upp i undervisningen, bland annat kritisk granskning av källor. Fattigdomen i 

Sverige och USA lyfts fram samt de vitas roll i utrotning av indianerna. Klassen diskuterar också 

bakomliggande orsaker till kriminalitet och rasismen i USA tas upp och ifrågasätts. Frågorna kan 

betraktas som ett ifrågasättande av maktförhållanden och orättvisor i samhället, vilket är en viktig 

del för att interkulturellt lärande kan möjliggöras. Ett kritiskt tänkande är också en kognitivt högre 

förmåga. Parallellt med arbetsfrågorna arbetar klassen med centrala begrepp för området. Elevernas 

par- eller gruppvisa arbete med arbetsuppgifterna varvas med frekventa genomgångar och 

gemensamma diskussioner samt illustrationer, som bildar ett kontextuellt stöd för att eleverna ska 

kunna arbeta med kognitivt krävande uppgifter. Den största delen av undervisningen inom 

fyrfältsmodellen hamnar inom b-fältet, vilket Cummins (2000) rekommenderar för andraspråks-

elever för att eleverna ska kunna utveckla skolämnesspråket och de intellektuella förmågorna. 

Genom att eleverna inledningsvis får berätta med sina egna ord eller det, som Vygotskij 

([1934]1999) benämner som spontana begrepp, i gemensamma genomgångar eller i sina 

arbetshäften blir eleverna tidigare kunskaper aktiverade, vilket också ökar deras kognitiva 

engagemang som bidrar till att eleverna lättare kan ta till sig de vetenskapliga begreppen som 

presenteras av läraren.  

     I min studie framkommer det att modersmålen är en outnyttjad resurs i undervisningen men 

också förbjudet på lektionerna. Däremot får de stora europeiska språken stort utrymme i under-
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visningen. Detta kan troligtvis förstås utifrån samhällets krav och den segregerande läroplanen som 

lyfts fram i Eklunds (2003) forskning. Lpo 94 utgår från majoritetselevernas språk och kultur. Målet 

om modersmålsundervisning och målet om tvåspråkighet finns inte med i Lpo 94. Däremot finns 

det krav på goda svenskkunskaper, engelska och världsspråk, dit elevernas modersmål inte räknas. 

Lpo 94 och kursplanen för historia lyfter dessutom fram vikten av att överföra ett västerländskt 

kulturarv till eleverna. Samhällets och styrdokumentens riktlinjer och krav avspeglas i 

undervisningen, vilket också riskerar att medföra att dessa elever lär sig att undertrycka sitt moders-

språk men kanske också sin kulturella bakgrund, vilket ökar risken för att eleverna kommer att 

assimileras, och omöjliggör därmed också interkulturellt lärande, som förutsätter att alla elever får 

verka på lika villkor. 

     Resultat och analys visar att läraren är delaktig och närvarande i elevernas lärandeprocess. 

Lärarens engagemang för sina elever är en trolig orsak till att elevernas modersmål förbjuds, 

eftersom läraren är medveten om de krav och förväntningar som finns på samhällsnivå. Trots att 

lärarens avsikter troligtvis är goda riskerar de att missgynna eleverna. Även i denna undervisning 

finns en risk för att eleverna utveckla bikulturell ambivalens (Cummins & Swain, 1986), då 

eleverna lär sig att deras modersmål inte accepteras i undervisningen medan andra statusspråk lyfts 

fram genomgående. Detta är en faktor som dessutom kan påverka elevernas tvåspråkighets-

utveckling i negativ riktning, då Cummins & Swain (1986) och Skutnabb-Kangas (1981) menar att 

acceptans från majoritetssamhället för minoritetselevernas modersmålsutveckling och kulturella 

bakgrund är viktiga faktorer för hur väl minoritetseleverna utvecklas i sitt andraspråk. Dessutom 

menar Cummins & Swain (1986) att skolframgången för minoritetseleverna är beroende av dessa 

faktorer. 

     Det är i interaktionen mellan lärare och elev som maktförhållanden i samhället kan lyftas fram 

och ifrågasättas (Cummins, 2000), och det är också i detta utrymme som interkulturellt lärande 

möjliggörs. Resultaten och analysen visar på en komplexitet som finns i skolans värld och i 

undervisningen. I Anders undervisning finns det förutsättningar för att eleverna lär sig kritiskt 

tänkande. Samtidigt visar frågan om elevernas modersmål att det finns en risk för att eleverna lär 

sig att undertrycka sina modersmål och kulturella bakgrunder vilket leder till att minoritetseleverna 

assimileras in i majoritetsbefolkningen. Detta riskerar i så fall att påverka elevernas 

identitetsutveckling, tvåspråkighetsutveckling och skolframgång i negativ riktning, trots det 

medvetna och genomgående arbetet med det svenska språket. Slutsatsen blir att även denna 

undervisning riskerar att reproducera ojämlika maktförhållanden.  
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6 Diskussion 

 

Skolan är en komplex verklighet där lärarens arbete aldrig sker i ett tomrum, eftersom samhället, 

styrdokumenten och skolkulturen påverkar arbetet och lärandet som möjliggörs där. En stor del av 

det som lyfts fram i resultat- och analysdelen i denna uppsats kan förstås utifrån det övriga 

samhället och de riktlinjer som finns i våra styrdokument. Det innebär att resultaten i denna uppsats 

med stor sannolikhet inte är unika för denna skola, utan säger något mer generellt om skolorna i 

Sverige.   

     Att lyfta fram och ifrågasätta maktförhållandena i samhället och att ta tillvara på de erfarenheter 

och språk som finns i klassrummet, för att förstärka elevernas engagemang och identitetsutveckling, 

som enligt forskning bidrar till bättre språkutveckling och skolframgång, borde vara en självklarhet 

i ett mångkulturellt samhälle. Att man i mångkulturella klasser arbetar utifrån etnocentriska och 

monokulturella föreställningar och att det finns så lite utrymme för interkulturellt lärande är 

problematiskt. Hur kommer det sig att elevernas modersmål är frånvarande i undervisningen trots 

all forskning som pekar på att modersmålet har stor betydelse för en individs identitet och att elever 

har lättast att lära sig på sitt starkaste språk? Modersmålen är frånvarande i klassrummet både som 

ett verktyg att lära sig genom men också i elevernas privata samtal. Det väcker frågan om att 

lärarnas medvetenhet och kunskaper kring mångkulturella och interkulturella frågor behöver 

förstärkas. Annars riskerar de att på ett omedvetet sätt kränka minoritetselevernas identitets-

utveckling och självförtroende, vilket också påverkar elevernas studieprestationer och engagemang 

i negativ riktning.  

     Genom att låta alla elevers språk och erfarenheter komma till uttryck i skolans verklighet, och 

genom att ifrågasätta fördomar och värderingar som finns hos både majoriteter och minoriteter kan 

man förebygga rasism och fördomar samt bidra till äkta möten där de fiktiva kulturgränserna suddas 

ut. Det interkulturella synsättet behöver troligtvis få genomsyra lärarutbildningen samt 

fortbildningskurser för lärare i ännu högre utsträckning. Detta är frågor som berör alla människor i 

hela samhället, och medvetenhet kring frågorna är en viktig förutsättning för att lärare och elever på 

ett medvetet sätt ska kunna arbeta för ett mer demokratiskt och rättvist samhälle.  

     En annan fråga som behöver betonas är lärarnas roll i elevernas lärande eftersom läraren är 
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viktig för att eleverna ska utveckla de högre nivåerna av tänkandet. I nuläget finns det risk för att 

eleverna får arbeta med memorering och kvantitativ kunskapshantering.  

     Resultat och analys i denna studie baseras på de observationer och samtal som jag haft med 

lärare och elever. I en större undersökning hade det även varit intressant att studera elevernas 

upplevelser genom djupintervjuer och sätta det i relation till observationer och samtal. 
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Bilaga 1 

 

Lärare 1)                 Lektion 1                 Lektion 2                 Lektion 3                 Lektion 4 

Fyrfältsmodellen:     

A: Man har 

klassrumssamtal 

kring här- och 

nusituationer 

    

B: Elevernas 

tidigare kunskaper 

(studier, 

erfarenheter, 

modersmål) 

aktiveras i 

gemensamma 

genomgångar – för 

kontextuellt stöd 

    

B: Eleverna får 

stöd av 

diskussioner och 

illustrationer för 

att förstå skrivna 

texter 

    

B: Eleverna deltar 

i diskussioner och 

gör korta muntliga 

presentationer 

utifrån det lästa 

    

B: Elever får 

skriva svar på 

komplexa frågor 

    

C: Elever sysslar 

med kritisk 

läsning 

    

C: Eleverna 

reflekterar kring 

det lästa 

    

C: Undervisningen 

växlar mellan det 

konkreta och det 

abstrakta 

    

D: Eleverna 

sysslar med 

ifyllnadsövningar 
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D: Eleverna 

skriver av texter 

    

D: Eleverna 

arbetar med 

avkodning och 

bokstavlig 

tolkning av texter 

    

D: Eleverna får 

skriva svar på 

enkla frågor 

    

Cirkelmodellen: 

Eleverna och 

lärare interagerar 

    

Sammanfatta, 

analysera, kritisk 

granskning, utgå 

ifrån egna 

erfarenheter 

    

Undervisningen 

lyfter fram 

maktförhållandena 

i samhället och 

problematiserar 

dem 

    

Aktiv 

språkanvändning, 

egna ord? Vissa 

“bestämda” 

begrepp?, 

utbroderade 

formuleringar 
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