Tematisk undervisning i heterogena grupper

”Alla elever
får ta plats”
Det är inte alltid lätt att undervisa
elevgrupper med olika åldrar
och språkkompetens. Men för
modersmålslärarna Nioucha Koko
Mvula och Lena Björkblad är svaret
på utmaningen självklart – att arbeta
tematiskt.

Det är tidig eftermiddag på Håstensskolan i Varberg. I ett lånat klassrum
arbetar ett tiotal elever med grammatik
medan modersmålsläraren Nioucha
Koko Mvula rör sig runt bland eleverna
för att fånga upp deras behov.
Längst fram sitter Nelly, 13 år, och
skriver koncentrerat.
– Jag pratar swahili hemma varje
dag, så för mig är det här inte så svårt,
säger hon. Men övningsuppgifterna som
vi får i läxa kan vara svåra ibland.
Modersmålsundervisningen hjälper
henne att utveckla sin svenska, förklarar
Nelly. Det hon gillar mest på lektionerna är att göra presentationer inför
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Nelly, 13 år, har några frågor om grammatik till modersmålsläraren Nioucha Koko Mvula.

klassen – och att diskutera i grupp.
– Vi har olika erfarenheter, säger Nelly. Vi
pratar swahili, men kommer från olika länder
med olika dialekter. Vi brukar jämföra ord.
Hon har inget emot att det är ganska stor
åldersskillnad mellan eleverna i gruppen.
– Det funkar bra. Vi blir lite som syskon.
Det enda hon egentligen saknar är att läsa
romaner på sitt modersmål.
– Jag gillar spännande böcker, säger Nelly. På svenskan läser jag Stjärnlösa nätter av
Arkan Asaad, om en kille som blir tvingad att
gifta sig. Men det är svårt att hitta böcker på
swahili.
Att elever i samma undervisningsgrupp
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”Swahilin hjälper Nelly att upptäcka ord på svenska, som hon inte förstått i
andra ämnen”, förklarar Nioucha Koko Mvula.

skiljer sig mycket åt i både ålder och språknivå är den största utmaningen hon har som
modersmålslärare, förklarar Nioucha Koko
Mvula.
– Jag arbetar oftast tematiskt, så att alla kan
vara med och lyssna på samma genomgång,
men sedan få olika uppgifter. Om vi till exempel har läst en text tillsammans kan elever
som kommit längre få i uppgift att skriva en
sammanfattning. För andra kan det räcka att
göra en lista med svåra ord och översätta dem
till svenska – eller något annat språk.
Utmaningen med att undervisa heterogena grupper ligger också i att få alla elever
att känna sig inkluderade, betonar Nioucha
Koko.

– Min planering utgår från styrdokumenten, men jag försöker hela tiden variera
material och arbetsformer. Vi läser, samtalar,
skriver och redovisar. Vissa har lätt för text,
andra arbetar hellre muntligt. Vi tittar ofta på
Youtube eller utgår från Utbildningsradions
filmer på lätt svenska. På så vis blir det lättare
att anpassa undervisningen till varje individ.
Tålamod och flexibilitet är viktiga egenskaper hos en modersmålslärare, fortsätter
Nioucha Koko.
– Jag måste om det behövs snabbt kunna
anpassa min planering för att möta varje elevs
behov. Förmågan att skapa en demokratisk
miljö i klassrummet är också viktig. Alla ska
få ta plats. Och alla ska känna sig trygga i
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”Jag varierar material och arbetsformer. Vissa har lätt för text, andra arbetar
hellre muntligt”, säger Nioucha Koko Mvula.

I Skellefteå arbetar Lena Björkblad som
modersmålslärare i finska. Eftersom finska är ett minoritetsspråk undervisar hon
både elever som har finska som förstaspråk och som andraspråk.
– Det gör att gruppindelningen ofta blir
enklare att göra, säger Lena. Jag kan också luta mig mot två olika kursplaner med
olika kunskapskrav för eleverna, vilket
gör att jag känner mig mindre pressad.
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att uttrycka vad de tänker. I diskussioner
finns inga rätt eller fel.
Att elevernas åldrar, bakgrunder och
erfarenheter skiljer sig åt har även fördelar.
– De kan lära av varandra och vi kan
ha spännande debatter med olika perspektiv. Jag märker också att äldre elever
ofta känner ansvar för de yngre och gärna
hjälper till.
Att få vara med och hjälpa eleverna
i deras språkliga utveckling är en stark
drivkraft i arbetet, förklarar Nioucha
Koko.
– Nelly berättade för mig idag att
swahilin hjälper henne att upptäcka ord
på svenska, som hon inte förstått i andra
ämnen. En annan elev jobbade med en
argumenterande text i ämnet svenska och
när vi pratade om samma tema på swahili
kunde hon ställa fler frågor och utveckla sina resonemang. Modersmål hjälper
verkligen elevernas utveckling även i
svenska.
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Under dagens lektion är en av övningarna att göra en kort sammanfattning av
en text på swahili.

Lena Björkblad arbetar som modersmålslärare i finska i Skellefteå
kommun.
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Som lärare i finska har hon också
tillgång till många kvalificerade läromedel för både förstaspråk och andraspråk, producerade i såväl Sverige som
i Finland.
– Det är roligt att det finns så mycket
böcker och digitala resurser att tillgå.
Det underlättar verkligen för eleverna.
Lena arbetar oftast tematiskt, för att
lättare kunna anpassa undervisningen
till varje individ. Tacksamma teman är
till exempel högtider, djur, historia och
seder.
– Gärna med koppling till sådant
som de arbetar med i andra ämnen, säger Lena. Det skapar ett sammanhang
och en helhet för eleverna och gör att
undervisningen känns mer meningsfull.
Jag utgår också så ofta som möjligt
från elevernas egna intressen och textval.
Om en elevgrupp har stor spridning i
åldrar försöker Lena se till att de yngre
eleverna kommer lite tidigare. På så
vis kan de få en lugn start och lite extra
stöd med att komma igång med dagens
lektion.
Lena uppskattar att arbeta med elever med olika bakgrund och språklig
kunskapsnivå, framhåller hon.
– Vissa talar finska flytande, andra är
nybörjare och har en kulturell koppling
som går tillbaka till mor- och farföräldrar eller ännu längre. Det är både roligt
och utmanande för mig som lärare.

frågor till Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete
och expert på flerspråkighet.

Grupper i modersmålsundervisningen är ofta
mycket heterogena. Hur kan modersmålsläraren hantera det?
– Nästan alla modersmålslärare har en utmaning i att eleverna skiljer sig åt när det gäller
språkkompetens, ålder och språkliga varieteter.
Ibland strävar man efter att dela in grupperna i nivåer efter elevernas språkkompetens,
men forskningen visar att elevers lärande kan
gynnas av heterogenitet. Då är temaarbeten i
undervisningen ett bra sätt att samla gruppen
kring något, som alla elever kan arbeta vidare
med utifrån sina olika förmågor. Det gör också
att elever som har olika språkliga färdigheter i
det aktuella språket kan hjälpa varandra.
Finns det fler fördelar med att arbeta tematiskt?
– Vi vet från forskningen att ett innehållsligt
tema som håller ihop lärandet främjar elevernas språkutveckling, till exempel när det
handlar om att utöka sitt ordförråd. Om man
även har möjlighet att samverka tematiskt med
lärare i svenska, NO eller andra ämnen ökar det
möjligheterna att skapa meningsfulla uppgifter för eleverna. Många modersmålslärare har
pressat med tid, men genom samarbete kan
man göra tidsvinster på båda håll samtidigt
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som lärandet i de olika ämnena gynnar varandra.
Hur ser du på att använda andra språk än det
aktuella modersmålet i modersmålsundervisningen?
– Idag vet vi att när eleverna får använda olika
språk i undervisningen gynnas deras lärande
både språkmässigt och generellt. Den tidigare
teorin, där man skulle hålla språken åtskilda,
har inget stöd i forskningen. Men även om
modersmålsläraren ska vara öppen för att använda flera språk så är det viktigt att modersmålet får stort utrymme, eftersom ämnet har
så begränsat med tid.

Åsa Wedin

är professor i pedagogiskt arbete på Högskolan i Dalarna, med
inrikting på flerspråkighet och litteracitet.

– Jag arbetar oftast
tematiskt, så att alla
kan vara med och
lyssna på samma genomgång, men sedan
få olika uppgifter. Om
vi till exempel har
läst en text tillsammans kan elever som
kommit längre få i
uppgift att skriva en
sammanfattning. För
andra kan det räcka
att göra en lista
med svåra ord och
översätta dem till
svenska – eller
något annat
språk, säger Nioucha Koko.
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